
Brasília, abril de 2014 
  
   

Campanha nacional  
de vacinação  
contra a influenza    



 

 Período: 22  de abril a 9 de maio  

 Dia D:  26 de abril (sábado) 

 Público-alvo: 49,6 milhões (27% a mais do que em 2013)  

Meta: 80% dos grupos prioritários, além de doentes crônicos 

 Aquisição total de doses: 53,5 milhões 

 

 

 

 

Campanha de vacinação 2014 



 

 A vacina é segura e protege contra os vírus A/H1N1; A/H3N2 e B 

 

 Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir  em até 45%  

o número de internações por pneumonias;  e em até 75%  
a mortalidade por complicações da gripe 

 

 A vacina deve ser tomada todos os anos e 15 dias  

      antes do início da intensificação da circulação  

      do vírus da influenza 

 

 

 

 

Importância da vacinação 



 

 

 

 

 

 

Estrutura de vacinação no SUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

65 mil postos de vacinação no país  

240 mil profissionais 

27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais  

 



Evolução da cobertura vacinal 
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*sem doentes crônicos 



 Crianças de 6 meses a menores de 5 anos 

  Gestantes                                                                           

 Puérperas (até 45 dias pós-parto) 

 Maiores de 60 anos  

 Povos indígenas 

 População privada de liberdade e funcionários do Sistema Prisional 

 Trabalhador de saúde dos serviços públicos e privados 

 Pessoas de 5 a 59 anos portadoras de doenças crônicas e condições 
especiais*  

 

 

Grupos prioritários em 2014 

 
Portadores de Trissomias 
Síndrome de Down,  
Síndrome de Klinefelter,  
Síndrome de Wakany 

Respiratória Crônica 
Cardíaca Crônica  
Renal Crônica 
Hepática Crônica  
Neurológica Crônica  

Diabetes 
Imunossupressão  
Obesidade Grau III 
Transplantados  
(Órgãos e medula óssea) 

*Apresentação da prescrição médica 
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Vacinação em doentes crônicos*- 2013 
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26.893 

Campanha de vacinação  

7,39 milhões de vacinados 



 
 

 

Propicia benefícios diretos aos vacinados e indiretos aos 
familiares, principalmente a lactentes (crianças até seis 
meses de idade) e idosos 

 
  Faixa-etária até cinco anos representa 26% das 

internações por gripe* 
 
 
                                                                                                *Dados de 2013       

 

Inclusão de crianças de 2 a 5 anos 
 



 
 

Faixa etária Quantidade Percentual 

Menores de 5 anos 7.341 26,6% 

5 a 14 anos 3.186 11,5% 

15 a 29 anos 3.532 12,8% 

30 a 49 anos 4.024 14,6% 

50 a 59 anos 2.138 7,7% 

Maiores de 60 anos 7.404 26,8% 

Total 27.625 100% 

Internações por gripe em 2013 



Internações por influenza e pneumonia nos 
Hospitais Sentinelas 



Casos de Síndrome Respiratória Aguda  
Grave (SRAG) e óbitos 



Repasse de R$ 1,2 bilhão do Piso Fixo de Vigilância em 

Saúde  

Envio do Informe técnico às secretarias municipais e 

estaduais de saúde 

Capacitação para profissionais das salas de vacinação 

Ações do Ministério da Saúde 



Abastecimento dos estados e municípios com o 

medicamento oseltamivir 

Divulgação do protocolo de tratamento da influenza 

Curso EAD para profissionais de saúde sobre como 

tratar a influenza 

  

Ações do Ministério da Saúde 



Recomendações 

 

o Discussão das ações não farmacológicas 

 

o Tratamento Oportuno 

 

o Melhoria da qualidade dos dados coletados na 
Vigilância de SRAG ( dados de vacinação) 

 

 

 

 

 



Campanha publicitária 
Investimento: R$ 14 milhões 
(22 de abril a 9 de maio) 

Campanha Publicitária Ministério da Saúde 

Meios:  TVs, Rádio, Revista, 
Jornal, Mídia Interior e 
Exterior e internet 
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