
23ª Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Influenza - Brasil 2021

Brasília, 06 de abril de 2021

Adriana Regina Lucena

Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações - Substituta

Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis



23ª Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Influenza - 2021

 Período: 12 de abril a 09 de julho

 Dia “D”: UF e os Municípios terão autonomia para definir as 

datas de mobilização social em conformidade com as fases 

e realidade local

 Objetivo: Reduzir as complicações, as internações e a 

mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da 

influenza, na população alvo para a vacinação



Grupos prioritários

- Crianças (6 meses a <6 anos)

- Gestantes

- Puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto)

- Povos indígenas

- Trabalhadores da saúde

- Idosos (60 anos e mais) 

- Professores

- Comorbidades e outras condições clínicas especiais

- Pessoas com deficiência permanente



Grupos prioritários

- Forças de segurança e salvamento

- Forças Armadas

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de 

passageiros urbano e de longo curso 

- Trabalhadores portuários 

- Funcionário do sistema de privação de liberdade

- População privada de liberdade e adolescentes em medidas 

socioeducativas



Estimativas Populacionais

Alterações significativas/Campanha de Influenza 2020 - 2021: 

Grupo Estimativa
campanha 2020

Estimativa
campanha 2021

Trabalhadores da saúde 5.034.064 5.895.851

Crianças (6m a <6ª) 15.515.874 16.041.833

Idosos (60 e mais) 20.890.049 30.197.052



Estimativas populacionais - 2021

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS



Estimativas populacionais - 2021

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS



Meta

 Vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos 

prioritários para vacinação contra influenza
 crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, 

professores e trabalhadores da saúde

 Para os demais grupos prioritários serão 

disponibilizados os dados de doses administradas

 Estimativa: ~ 79,7 milhões



Vacina Influenza Trivalente

 A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09

 A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)

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

Resolução-RE Nº 4.184, de 15 de outubro de 2020

da Anvisa



Pontos importantes:



Campanha de Vacinação contra Influenza

 Priorizar a administração da vacina COVID-19, para 

pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza e 

que ainda não foram vacinadas contra a COVID-19. Agendar 

a vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 14 

dias entre as vacinas

 Crianças: as crianças que receberam pelo menos 1 dose da 

vacina influenza em anos anteriores, devem receber apenas 1 

dose em 2021

 População indígena - crianças de 6 meses a menores de 

9 anos de idade



Campanha de Vacinação contra Influenza

 Doadores de Sangue: os vacinados contra influenza deverão 

ser considerados inaptos temporariamente, pelo período de 

48h após a vacinação (Anvisa)

 Importância da adoção de medidas de prevenção à 

transmissão da covid-19 nas ações de vacinação contra 

influenza

 Direcionadas ao público-alvo da vacinação e trabalhadores da 

saúde 

 Uso de equipamentos de proteção individual

 Direcionadas aos pontos de vacinação



Campanha de Influenza: Pandemia da COVID -19 

• Convocação dos grupos prioritários definida em períodos diferentes 

• Intensa integração da Vigilância com a Atenção Primária e outras áreas técnicas 

relacionadas com o público alvo da Campanha

• Maiores articulações interministeriais, secretarias - Justiça, Educação e Infra 

estrutura.

• Parcerias com as sociedades científicas/de classes e com sindicatos de classes 

trabalhadoras.

• Sensibilização e mobilização da sociedade para a importância da vacinação e os 

benefícios para a saúde individual e coletiva – mídias, filme publicitário para TV, spot 

para rádio 

• Divulgação de informações gerais, precisas e objetivas sobre prevenção de riscos à 

saúde, segurança da vacina, a importância de respeitar os períodos de convocação 

de cada grupo prioritário

1. Planejamento da vacinação 

2. Comunicação com a população 



• Monitorar os resultados a partir do Sistema de Informação

• Organização dos serviços (distanciamento social e triagem)

• Sinalizações nos ambientes de vacinação

• Se apresentar sintomas gripais ou febre, não vacinar

• Cada gestor deve definir as estratégias para as atividades de imunização, 

considerando o cenário atual de transmissão da COVID-19 e a capacidade instalada 

disponível

Campanha de Influenza: Pandemia da COVID -19 

3. Estratégias de vacinação

4. Gestão dos resultados 

5 . Segurança dos profissionais envolvidos com a vacinação para proteção 

individual e coletiva 



Campanha de Vacinação contra Influenza

Notificar e investigar todos os casos suspeitos 

de eventos adversos graves, raros e 

inusitados e erros de imunização 

(programáticos) no sistema de registro e-SUS 

Notifica, disponível em 

https://notifica.saude.gov.br/notificacoes



Operacionalização da Campanha 

 Aquisição e distribuição: 80 milhões de doses da 

vacina influenza trivalente (fragmentada, inativada) 

 Custos: 

 Unitário R$ 15,00

 Total: R$ 1,2 bilhão



Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza

Início: 12 de abril

Término: 09 de julho

Etapas Grupos prioritários População-alvo

Primeira – (12/04 a 10/05)

Crianças (6 meses a < de 6 anos) 16.041.833

Gestantes 2.136.798

Puérperas 351.254

Povos indígenas 772.318

Trabalhadores da saúde 5.895.851

Total da 1ª Etapa 25.198.054

Segunda - 11/05 a 08/06

Idosos com 60 anos e mais 30.197.052

Professores 2.613.309

Total da 2ª Etapa 32.810.361

Terceira - 09/06 a 09/07

Comorbidades 10.332.126

Pessoas com deficiência permanente 7.536.683

Caminhoneiros 1.241.061

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário 

Passageiros Urbano e de Longo Curso
678.264

Trabalhadores Portuários 111.397

Forças de Segurança e Salvamento 584.256

Forças Armadas 364.036

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade 108.949

População privada de liberdade e adolescentes e 

jovens em medidas socioeducativas
779.283

Total da 3ª Etapa 21.736.055

Total Geral 79.744.470



Campanha de Vacinação contra Influenza

Sistema de informação: Registro e Informação da Campanha



Obrigada!


