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Período: 23/03 a 22/05/20

Dia “D”: 09 de maio

Cronograma de vacinação 2020: Considerando o cronograma 

repassado pelo MS de distribuição dos grupos prioritários e de 

doses distribuídas, segue cronograma: 

Campanha Nacional de vacinação contra Influenza 
2020



 
 

Campanha Nacional de vacinação contra Influenza 
2020

Fases da 
estratégia

Grupos Prioritários Data para iniciar a 
vacinação por grupo

1ª fase • Idosos (60 anos e mais) e 
Trabalhadores da saúde

23/03

2ª fase • Professores das escolas públicas e 
privadas

• Profissionais das forças de segurança 
e salvamento

• Pessoas com doenças crônicas não 
transmissíveis

16/04

3ª fase • Crianças de 6 meses a 5 anos de 
idade

• Gestantes e puérperas
• Adultos de 55 a 59 anos de idade
• Povos indígenas
• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos 

em medida socioeducativa
• População privada de liberdade
• Funcionários do sistema prisional

09/05



 
 Objetivos: Reduzir as internações, as complicações e 
mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da 
influenza, na população alvo para a vacinação.

Meta: Vacinar no mínimo, 90% dos grupos elegíveis para a 
vacinação, o que representa, aproximadamente 1.896.100 
da população total 2.106.775

Campanha Nacional de vacinação contra Influenza 
2020



 
 

Grupos prioritários
Grupos prioritários População

Crianças de 6 meses a 5 anos de idade 504.728

Pessoas de 55 a 59 anos 247.837

Idosos com 60 anos ou mais 573.809

Gestantes (independente da idade gestacional) 71.693

Puérperas até 45 dias após o parto 11.776

Indígenas 430

Trabalhadores de Saúde 198.053

Professores 87.192

Pessoas portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis.

364.781

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas / Privados de liberdade

16.720

Funcionários do Sistema Prisional 5.856

Forças de segurança e salvamento 23.900

Total 2.106.775



 
 

Categorias das comorbidades com indicação da 
vacina Influenza

Doença respiratória 
crônica

Asma em uso de corticóide inalatório ou 
sistêmico (Moderada ou Grave);
DPOC;
Bronquioectasia;
Fibrose Cística;
Doenças Intersticiais do pulmão;
Displasia broncopulmonar;
Hipertensão Arterial Pulmonar;
Crianças com doença pulmonar crônica da 
prematuridade.

Doença cardíaca crônica Doença cardíaca congênita;
Hipertensão arterial sistêmica com 
comorbidade;
Doença cardíaca isquêmica;
Insuficiência cardíaca.

Doença renal crônica Doença renal nos estágios 3,4 e 5;
Síndrome nefrótica;
Paciente em diálise.



 
 

Categorias das comorbidades com indicação da 
vacina Influenza

Doença hepática crônica Atresia biliar;
Hepatites crônicas;
Cirrose.

Doença neurológica 
crônica

Condições em que a função respiratória pode 
estar comprometida pela doença neurológica;
Considerar as necessidades clínicas individuais 
dos pacientes incluindo: AVC, Indivíduos com 
paralisia cerebral, esclerose múltipla, e 
condições similares; 
Doenças hereditárias e degenerativas do 
sistema nervoso ou muscular; 
Deficiência neurológica grave. 

Diabetes Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de 
medicamentos.



 
 

Categorias das comorbidades com indicação da 
vacina Influenza

Imunossupressão Imunodeficiência congênita ou adquirida
Imunossupressão por doenças ou medicamentos 

Obesos Obesidade grau III.

Transplantados Órgãos sólidos; 
Medula óssea.

Portadores de 
trissomias

Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome 
de Wakany, dentre outras trissomias.



 
 

A vacina influenza trivalente 

As vacinas utilizadas nas campanhas de vacinação contra influenzado do 
PNI são trivalentes que contêm os antígenos de duas cepas do tipo A e 
uma B, sem adição de adjuvantes e sua composição é determinada pela 
OMS, de acordo com as informações da vigilância epidemiológica.

● A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09

● A/South Australia/34/2019(H3N2)

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



 
 

Especificações da vacina

Laboratório 
produtor

Apresentação Via de 
administração

Validade e 
conservação

Instituto Butantan
 

Frasco multidose 
com 10 doses de 0,5 
ml – suspensão 
injetável

Intramuscular 
agulhas(25x7 ou 
25x8)  

Subcutânea 
profunda 
(20X5,5)

Máximo de 7 dias 
após abertura do 
frasco desde que 
mantidas condições 
assépticas e 
temperatura de +2ºC 
e +8ºC

Recomenda-se a administração da vacina por via subcutânea em pessoas 
que apresentam discrasias sanguíneas ou estejam utilizando 
anticoagulantes orais.



 
 

Administração simultânea com outras vacinas

A vacina influenza pode ser administrada na mesma 
ocasião de outras vacinas ou medicamentos, 
procedendo-se as administrações com seringas 
diferentes e em locais anatômicos diferentes.

Doadores de sangue: candidatos elegíveis à doação que 
tiverem sido vacinados contra influenza são considerados 
como inaptos temporariamente, pelo período de 48 horas.



 
 

Esquema de vacinação para crianças primovacinadas 

Para crianças de 6 meses a 8 anos de idade que serão vacinadas pela 1ª vez, 
deve ser considerado o esquema de duas doses, conforme quadro abaixo.

Idade Doses Volume Intervalo 

Crianças de 6 meses a 
2 anos. 

2 doses 0,25ml 30 dias

Crianças de 3 a 8 anos 2 doses 0,5 ml 30 dias

Crianças a partir de 9 
anos e adultos

Dose única 0,5 ml -

ATENÇÃO: Para crianças de 6 anos ou mais, considerar aquelas que se 
enquadrem na categoria de comorbidades.



 
 

Esquema de vacinação para pessoas que já tomaram 
uma ou mais doses da vacina Influenza.

Idade Doses Volume 

Crianças de 6 meses a 2 
anos. 

1 dose 0,25ml

Crianças de 3 a 8 anos 1 dose 0,5 ml

Crianças a partir de 9 anos e 
adultos

Dose única 0,5 ml

Todas as crianças menores de nove anos que receberam uma ou duas 
doses da vacina influenza anteriormente, deverão tomar somente uma 
dose em 2020.



 
 

Notas importantes!!!

Puérperas: mulheres até 45 dias após o parto, necessário apresentar 
documento que comprove gestação (certidão de nascimento, cartão 
da gestante, documento do hospital que comprove o parto)

Trabalhador da saúde, professores, forças de segurança e 
salvamento : documento que comprove o vínculo ou categoria 
profissional (contracheque, crachá, etc)

Comorbidades: mantém-se a necessidade de prescrição médica 
especificando o motivo da vacina, que deverá ser apresentada no ato 
da vacinação.



 
 

Notas importantes!!!

Indígenas: toda a população indígena, a partir dos 6 meses de idade. A 
programação de rotina é executada pela Secretaria de Atenção a Saúde 
Indígena (SESAI)

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional: o 
planejamento e operacionalização da vacinação nos estabelecimentos 
penais deverão ser articulados com as Secretarias Municipais de saúde e 
Secretarias Estaduais de Justiça (Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
ou correlatos), conforme Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.

Todos os grupos devem apresentar documento de identificação 
pessoal!!! 



 
 

Precauções 
➔ Doenças agudas febris moderadas ou grave.

➔ História de alergia a ovo: pessoas que após ingestão 
de ovo apresentaram apenas urticária: administrar a 
vacina influenza, sem qualquer cuidado especial.

➔ Pessoas que após a ingestão de ovo apresentaram 
outros sinais de anafilaxia: administrar a vacina em 
ambiente adequado(atendimento de urgência e 
emergência).

➔ Anafilaxia em doses anteriores, administrar a vacina 
sob supervisão;



 
 

Eventos adversos pós vacinação

As vacinas utilizadas pelo PNI durante as campanhas de 
vacinação contra influenza são constituídas por vírus inativados, 
fracionados e purificados, portanto, não contêm vírus vivos e 
não causam a doença.

A vacina não agrava sintomas de pacientes asmáticos nem induz 
sintomas respiratórios



 
 

Eventos adversos pós vacinação

Manifestações locais

Dor local
Eritema  
Enduração 

15% a 20%, sendo benignas autolimitadas 
geralmente resolvidas em 48 horas

Manifestações sistêmicas

Febre
Mal estar
Mialgia 

Ocorrem de 6 a 12 horas após a vacinação e 
persistem por 1 a 2 dias. Ocorrem em menos de 
10% dos vacinados



 
 

Eventos adversos pós vacinação

Reações de hipersensibilidade: são extremamente raras e 
podem ser associadas a qualquer componente da vacina.

Manifestações neurológicas: raramente a aplicação de algumas 
vacinas pode anteceder o início Síndrome de Guillian-Barré. 
(um caso por milhão de doses administradas). Geralmente os 
sintomas aparecem entre 1 e 21 dias e no máximo até 6 
semanas após a administração da vacina.



OBRIGADA!

62.3201.7888/7882
pnigoias@gmail.com

mailto:pnigoias@gmail.com
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