Departamento de Atenção à Saúde
Divisão de Promoção da Saúde

Campanha de Vacinação Influenza 2020
Por Equipe de Enfermagem DPS

O Ministério da Saúde antecipou a
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA
em 1 mês, devido ao combate ao coronavírus,
APESAR DESTA VACINA NÃO PREVENIR CONTRA
ESSE NOVO VÍRUS.
Pretende-se proteger a população contra a influenza e
minimizar o impacto sobre os serviços de saúde.
Destaca-se que os sintomas desta doença são
semelhantes aos do coronavírus e que essa antecipação
visa reduzir a carga da circulação de influenza na
população.
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VACINA INFLUENZA TRIVALENTE
A vacina influenza trivalente utilizada na campanha desse
ano tem a seguinte composição:
- Influenza A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
- Influenza A/South Australia/34/2019 (H3N2)
- Influenza B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria)
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ETAPAS DA CAMPANHA
1ª fase - a partir de 23/03: trabalhadores da saúde;
a partir de 25/03: idosos com 60 anos ou mais;
2ª fase - a partir de 16/04: professores, profissionais das
forças de segurança e salvamento, portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas
especiais;
3ª fase - a partir de 09/05: crianças de 6 meses a menores
de 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o
parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema
socioeducativo, presos, funcionários do sistema prisional e
adultos de 55 a 59 anos de idade.
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PERÍODO DA CAMPANHA
A vacinação iniciou em 23 de março e encerrará em 22 de
maio de 2020.
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ONDE ME VACINAR?
A vacinação será realizada nas Unidades de Saúde em todo o
país, procure a mais próxima de sua residência.
Ligue para o 136 ou acesse:
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_secao=828.
Também há vacinação contra influenza nas redes de farmácias
Panvel, Agafarma e São João. Informe-se caso tenha interesse.
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