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A influenza é uma infecção viral aguda, 
que afeta o sistema respiratório e é de 

alta transmissibilidade. A estratégia 
de vacinação contra a influenza foi 
incorporada no Programa Nacional 

de Imunizações (PNI) em 1999, com 
o propósito de reduzir internações, 

complicações e óbitos na população-
alvo.



É de elevada transmissibilidade e 
distribuição global, com tendência a se 

disseminar facilmente em epidemias 
sazonais, podendo também causar 

pandemias.



Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os casos de influenza 

podem variar de quadros leves a graves 
e podem levar ao óbito.



A doença é uma infecção respiratória 
aguda, causada por diferentes vírus, 

dentre eles o A e B. O vírus A está 
associado a epidemias e pandemias, 

tem comportamento sazonal e 
apresenta aumento no número de casos 
entre as estações climáticas mais frias.



Habitualmente em cada ano circula 
mais de um tipo de influenza 

concomitantemente.
Exemplo: influenza A (H1N1) pdm09, 

influenza A (H3N2) e influenza B.



Dependendo da virulência dos 
vírus circulantes, o número de 

hospitalizações e mortes aumenta 
substancialmente, não apenas por 

infecção primária, mas também pelas 
infecções secundárias por bactérias.



Campanha Nacional de Vacinação 
contra Influenza - 2021



A campanha de vacinação contemplará, 
em 2021, os seguintes grupos 

prioritários:



Fase 1 (a partir de 12/04)

• Crianças de 6 meses a menores de 6 
anos de idade;

• Gestantes e puérperas;
• Povos indígenas;
• Trabalhadores da saúde;
• Profissionais da Companhia de 

Engenharia de Tráfego - CET (a partir 
de 14/04).



Fase 2 (a partir de 11/05)

• Idosos com 60 anos e mais;
• Professores das escolas públicas e 

privadas.



Fase 3 (a partir de 09/06)
• Pessoas portadoras de doenças crônicas não 

transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais;

• Pessoas com deficiência permanente;
• Forças de segurança e salvamento e forças 

armadas;
• Caminhoneiros;
• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário 

de passageiros urbano e de longo curso;
• Trabalhadores portuários;
• Funcionários do sistema prisional;
• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade 

sob medidas socioeducativas;
• População privada de liberdade.



A vacinação deste grupo deve ser 
realizada em todos os serviços de 

vacinação da rede pública de saúde. 
Indivíduos pertencentes a esses grupos 
poderão estar pré-cadastrados no SIPNI 

(Programa Nacional de Imunizações).



Aqueles que não tiverem sido pré-
cadastrados poderão apresentar 

qualquer comprovante que demonstre 
pertencer a um destes grupos de risco 

(exames, receitas, relatório médico, 
prescrição médica etc.). Adicionalmente, 

poderão ser utilizados os cadastros 
já existentes dentro das Unidades de 

Saúde.



O objetivo é reduzir as complicações, as 
internações e a mortalidade decorrentes 
das infecções pelo vírus da influenza, na 

população alvo para a vacinação.



Informações da Vacina



Vacina influenza trivalente

Conforme a Resolução-RE Nº 4.184, 
de 15 de outubro de 2020 da Anvisa, a 
vacina influenza trivalente utilizada no 
Brasil em 2021 apresenta três tipos de 

cepas de vírus em combinação:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09;
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria).



Especificações da vacina influenza 
trivalente (fragmentada e 

inativada)

A vacina influenza (fragmentada, 
inativada) é uma suspensão composta 
por diferentes cepas do vírus influenza 

fragmentados e purificados.



Administração simultânea com outras 
vacinas ou medicamentos



A vacina influenza pode ser 
administrada na mesma ocasião de 

outras vacinas do Calendário Nacional 
de Vacinação e também com outros 
medicamentos, procedendo-se as 

administrações com seringas e agulhas 
diferentes em locais anatômicos 

distintos.



No entanto, considerando a ausência 
de estudos de coadministração para a 
vacinação contra influenza e covid-19, 

não se recomenda a administração 
simultânea das vacinas.



As pessoas contempladas no 
grupo prioritário para a vacinação 

contra influenza que buscarem 
uma Unidade Básica de Saúde, e 

ainda não foram vacinadas contra 
a covid-19, preferencialmente, deve 
ser administrada a vacina COVID-19 

e agendada a vacina influenza, 
respeitando um intervalo mínimo de 14 

dias entre as vacinas.



Contraindicações



 Crianças menores de 6 meses de 
idade;

 Pessoas com história de anafilaxia 
a doses anteriores apresentam 

contraindicação a doses subsequentes.



Vacinação contra influenza de pessoas 
com infecção por SARS-CoV-2 

(Covid-19)



Não há evidências, até o momento, de 
qualquer preocupação de segurança na 

vacinação de indivíduos com história 
anterior de infecção ou com anticorpo 

detectável pelo SARS-CoV-2.



É improvável que a vacinação de 
indivíduos infectados (em período de 

incubação) ou assintomáticos tenha um 
efeito prejudicial sobre a doença. 



Entretanto, recomenda-se o adiamento 
da vacinação contra a influenza nas 
pessoas com quadro sugestivo de 

infecção pela covid-19 em atividade 
para se evitar confusão com outros 

diagnósticos diferenciais.



Como a piora clínica pode ocorrer 
até duas semanas após a infecção, 

idealmente a vacinação deve ser adiada 
até a recuperação clínica total e pelo 
menos quatro semanas após o início 
dos sintomas ou quatro semanas a 
partir da primeira amostra de PCR 

positiva em pessoas assintomáticas.



Postos de Vacinação



A 24ª Campanha Municipal de 
Vacinação Contra Influenza iniciou em 
12 de abril de 2021 na cidade de São 

Paulo



A Vacinação contra Influenza no 
Município de São Paulo será aplicada 

exclusivamente em Escolas e 
Estabelecimentos da Educação.

Horário: De segunda a sexta, 
das 8h às 17h



 Os endereços dos postos de vacinação 
em escolas podem ser acessados aqui.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_05_14_lista_postos_vacinacao_INFLUENZA_2021.pdf


Fonte:
informe-tecnico-influenza-2021.pdf (www.gov.br)
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