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Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2017 
 
Introdução:  
A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de 
Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na 
população alvo para a vacinação no Brasil.  
A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao 
agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições 
de risco para as complicações da infecção (crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, 
adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissiveis e outras 
condições clínicas especiais).  
Em 2017, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Imunizações (CGPNI), do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, lança a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Influenza, no período de 10 de abril a 19 de maio de 2017, sendo 06 de maio, o dia de 
mobilização nacional. No período de 10 a 13 de abril, a vacina estará disponível apenas para 
os trabalhadores da saúde. Para os demais públicos, a campanha se iniciará no dia 17 de 
abril.  
Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas as 
crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os 
povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. 
Também serão incluídos para a vacinação, neste ano, os professores das escolas públicas e 



privadas. O público alvo, portanto, representará aproximadamente 60 milhões de pessoas. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis para a vacinação.  
Esta ação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com 
recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de 
Saúde (SMS). Estima-se o funcionamento de cerca de 65 mil postos de vacinação, com o 
envolvimento de 240 mil pessoas e a utilização de 27 mil veículos (terrestres, marítimos e 
fluviais).  
 
 
EM RELAÇÃO À DOENÇA: 
A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada 
transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em 
epidemias sazonais e também podendo causar pandemias. A transmissão ocorre por meio de 
secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas 
mãos, que após contato com superfícies recém‐contaminadas por secreções respiratórias 
pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz.  
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete 5 a 
10% dos adultos e 20 a 30% das crianças, causando 3 a 5 milhões de casos graves e 250.000 
a 500.000 mortes todos os anos, no mundo. 1  

A doença pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C.2,3 Os vírus A e B apresentam 
maior importância clínica; estima-se que, em média, as cepas A causem 75% das infecções, 
mas em algumas temporadas, ocorre predomínio das cepas B. 4,5,6  

Os tipos A e B sofrem freqüentes mutações e são responsáveis pelas epidemias sazonais, 
também por doenças respiratórias com duração de quatro a seis semanas e que, 
frequentemente, são associadas com o aumento das taxas de hospitalização e morte por 
pneumonia, especialmente em pacientes que apresentam condições e fatores de risco. O 
vírus C raramente causa doença grave. 
 A transmissão ocorre principalmente através do contato com partículas eliminadas por 
pessoas infectadas ou mãos e objetos contaminados por secreções. É muito elevada em 
ambiente domiciliar, creches, escolas e em ambientes fechados ou semi fechados, 
dependendo não apenas da infectividade das cepas, mas também do número e intensidade 
dos contatos entre pessoas de diferentes faixas etárias. A transmissão também é elevada em 
aviões, navios e outros meios de transporte coletivo, onde são frequentemente registrados 
surtos de influenza A e B que acometem passageiros e tripulantes.  
Estima-se que uma pessoa infectada seja capaz de transmitir o vírus para até dois contatos 
não imunes.17 As crianças com idade entre um e cinco anos são as principais fontes de 
transmissão dos vírus na família e na comunidade, sendo que podem eliminar os vírus por 
até três semanas. Outras importantes fontes de transmissão são os escolares (5-15 anos) e 
adultos.18 Indivíduos imunocomprometidos podem excretar os vírus influenza por períodos 
mais prolongados, até meses. Recentemente, comprovou-se que os vírus sobrevivem em 
diversas superfícies (madeira, aço e tecidos) por 8 a 48 horas. 
O uso do antiviral está indicado para todos os casos de síndrome respiratória aguda grave e 
casos de síndrome gripal com condições e fatores de risco para complicações, de acordo 
com o Protocolo de Tratamento de Influenza, do Ministério da Saúde de 2015. No caso de 
pacientes com síndrome gripal, sem condições e fatores de risco para complicações, a 
prescrição do fosfato de oseltamivir deve ser considerada baseada em julgamento clínico. 
Em todos os casos, o início do tratamento deve ser preferencialmente nas primeiras 48 horas 
após o início dos sintomas.20 O antiviral apresenta benefícios mesmo se administrado após 
48 horas do início dos sintomas.20  

A terapêutica precoce reduz tanto os sintomas quanto a ocorrência de complicações da 
infecção pelos vírus da influenza, em pacientes com condições e fatores de risco para 
complicações bem como naqueles com síndrome respiratória aguda grave.  



 
Manifestações clínicas e grupos de risco para influenza  
O período de incubação dos vírus influenza varia entre um e quatro dias. Os sinais e 
sintomas da doença são muito variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática, 
até formas graves.  
A excreção viral nas secreções nasais usualmente surge 24 horas antes do início dos 
sintomas, dificultando a instituição de medidas profiláticas medicamentosas para a 
prevenção da doença. A excreção viral é máxima nos primeiros três dias após início dos 
sintomas, coincidindo com a piora clínica e aumento da temperatura. 
A síndrome gripal, que se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, cefaléia, dores 
musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga, é a manifestação mais comum. Nos 
casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória e há necessidade de 
hospitalização. Nesta situação, denominada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), é 
obrigatória a notificação às autoridades de saúde.  
A complicação da influenza que mais freqüentemente leva à hospitalização e à morte é 
pneumonia, que pode ser causada pelo próprio vírus ou por infecção bacteriana. 
Dependendo da virulência das cepas circulantes, o número de hospitalizações e mortes 
aumenta substancialmente, não apenas por infecção primária, mas também devido às 
infecções secundárias por bactérias. Complicações cardíacas graves que levam à morte 
podem ser causadas por vírus A e B, independentemente da presença de pneumonia.  
Em populações não vacinadas, a maioria das mortes por influenza sazonal é registrada em 
idosos. Entretanto, as taxas de hospitalizações em crianças menores de cinco anos são tão 
elevadas quanto às observadas no grupo de idosos. 
Em adultos, a maioria das complicações e mortes ocorre em pessoas portadoras de doenças 
de base, enquanto em crianças menores de cinco anos de idade, a maioria das 
hospitalizações e quase metade das mortes ocorrem em crianças previamente saudáveis, 
particularmente, no grupo menor de dois anos de idade.  
 Influenza e Vacinação  
A vacinação contra influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a 
prevenção da influenza grave e de suas complicações. 

As vacinas utilizadas nas campanhas nacionais de vacinação contra a influenza do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI) são vacinas trivalentes que contêm os antígenos 
purificados de duas cepas do tipo A e uma B, sem adição de adjuvantes e sua composição é 
determinada pela OMS para o hemisfério sul, de acordo com as informações da vigilância 
epidemiológica. 

As vacinas inativadas contra influenza são bastante seguras. A dor local é o evento adverso 
mais comum nos vacinados em comparação com os que receberam placebo, não sendo 
encontradas evidências de que as vacinas atualmente em uso causem eventos sistêmicos 
graves, como febre alta ou Síndrome de Guillain-Barré (SGB). 
Esta ação tem contribuído na redução da mortalidade em indivíduos portadores de doenças 
crônicas, tais como: doença cardiovascular; Acidente Vascular Cerebral (AVC); doenças 
renais, diabetes, pneumonias, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); dentre outras. 

  

Fonte: www.portalarquivos.saúde.gov.br 


