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A influenza (gripe) é uma infecção viral que afeta 
principalmente nariz, garganta, brônquios e, 
ocasionalmente, os pulmões. A infecção dura 
aproximadamente uma semana, sendo 
reconhecida por apresentar febre alta de início 
repentino, acompanhada por dores musculares, 
dor de cabeça, mal-estar intenso, tosse não 
produtiva, coriza e rinite.
O vírus influenza é transmitido facilmente de uma 
pessoa infectada para outra por meio de 
gotículas e pequenas partículas produzidas pela 
tosse, espirro ou durante a fala, além do contato 
das mãos com superfícies contaminadas.
No Brasil, os vírus influenza predominantes são o 
Influenza A e o Influenza B. Os subtipos da 
influenza A que predominam são: o A/H1 
sazonal, A/H3 sazonal e A(H1N1) pdm09.
Durante uma epidemia sazonal de influenza, 
cerca de 5 a 15% da população é infectada, 
resultando em aproximadamente 3 a 5 milhões 
de casos graves por ano e de 250 a 500 mil 
mortes no mundo, principalmente entre idosos e 
portadores de doenças crônicas.
Dados dos Estados Unidos da América (EUA) 
demonstram que entre 1976 e 2007 ocorreu uma 
média anual de 73.363 óbitos por pneumonia 
influenza, sendo que 8,5% (6.309) foram 
relacionados à infecção por influenza.
No Brasil, no ano de 2011 foram registradas 
750.006 internações por influenza e pneumonia 
no Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
(SIH) (CID 10: J09 a J18). 
A influenza ocorre durante todo o ano, mas é 
mais frequente nos meses do outono e inverno, 
quando as temperaturas caem, principalmente 

no sul e sudeste do país. Durante uma epidemia 
sazonal de influenza, cerca de 5% a 15% da 
população é infectada, resultando em 
aproximadamente 3 a 5 milhões de casos graves 
por ano e de 250 a 500 mil mortes no mundo, 
principalmente entre idosos e portadores de 
doenças crônicas.

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. 
Em 2019, 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 21ª 
Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Influenza.
Nas campanha, além de indivíduos com 60 anos 
ou mais de idade, serão vacinadas as crianças na 
faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de 
idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, 
as   puérperas   (  até   45   dias  após   o parto), 
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os trabalhadores da saúde, os professores das 
escolas públicas e privadas, 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. 
O público alvo, portanto, representará 
aproximadamente 59,1 milhões de pessoas. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos 
elegíveis para a vacinação. Visando ampliar o 
acesso à vacinação dos grupos mais vulneráveis, 
neste ano as crianças menores de 6 anos de 
idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) também serão 
vacinadas, até o ano de 2018 a vacina estava 
disponível para as crianças menores de 5 anos de 
idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) .

Além da vacina, alguns cuidados a serem 
tomados e a importância de evitar ou se prevenir 
da gripe são:
Lave bem as mãos com água e sabão;
Beba bastante água. Manter as vias respiratórias 
bem hidratadas dificulta a entrada de vírus e 
bactérias;
Evite locais com muitas pessoas e com pouca 
circulação de ar;
Mantenha a janela do ônibus sempre aberta, 
mesmo em dias mais frios;
Sempre jogue os lenços de papel no lixo;
Nunca use as mãos para tossir ou espirrar;
·Ao tossir ou espirrar, use a parte interna do 
braço, na área superior das mangas da roupa;
Evite compartilhar alimentos, copos, talheres, 
toalhas e outros objetos de uso pessoal;
Crianças menores de seis meses, que ainda não 
receberam todas as vacinas, não devem ser 
expostas a locais com aglomerações de pessoas, 
como shoppings e ônibus;

Não tome medicamentos sem orientação 
médica;
Diante de qualquer sintoma de gripe, procure a 
Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Nesta campanha, oportunamente, também 
serão disponibilizadas as demais vacinas do 
Calendário Nacional de Vacinação para 
atualização da Caderneta de Vacinação da 
criança e da gestante, esta ação busca o resgate 
e vacinação de não vacinados, por considerar o 
risco para as doenças imunopreveníveis, além 
das baixas coberturas vacinais neste público.

 

Confira documentos e links com conteúdo de 
interesse:
1. Ficha de Registro Individual - Casos de 
S í nd r ome  Re sp i r a t ó r i a  Aguda  G rave 
Hospitalizado
 
2. Protocolo de tratamento de Influenza: 2017
 
3. Informe Técnico - 21ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza
 
4. Diretrizes para Organização dos Serviços de 
Assistência à Saúde e Vigilância aos casos de SG 
e e SRAG com enfâse na Influenza no Estado de 
MG
 
5. Alerta 01/2019 - Sazonalidade da Influenza no 
ano de 2019
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http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2019/jane_fev_mar/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2019/jane_fev_mar/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2019/jane_fev_mar/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/protocolo-influenza-2017.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Informe_Cp_Influenza%20_%2028%2002%202019%20final.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Informe_Cp_Influenza%20_%2028%2002%202019%20final.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Diretrizes%20e%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Influenza%20MG_2016.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Diretrizes%20e%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Influenza%20MG_2016.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Diretrizes%20e%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Influenza%20MG_2016.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Diretrizes%20e%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Influenza%20MG_2016.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Alerta_Sazonalidade_2019.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Alerta_Sazonalidade_2019.pdf
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LINK ÚTIL: http://www.saude.mg.gov.br 

COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PATRÍCIA THOMAZINI

DADOS DO MUNICÍPIO:

PRODUZIDO POR:

COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Durante os dias 10 de Abril a 31 de Maio foi realizada a Campanha Nacional de 
vacinação contra Influenza, porem foi prorrogada até dia 13 de Junho.
 As salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Divineia e Novo 
Horizonte atenderam no total de 1181 crianças, 147 gestantes, 728 portadores de 
doenças crônicas, 1421 idosos, 25 puérperas, 369  professores, 334 profissionais de 
saúde, 136 privados de liberdade, 21 Funcionários do Sistema Prisional, e 44 Policiais 
Civis e Militares.
Totalizando em 4.406 de doses aplicadas com cobertura vacinal de 99,91%.
Todos esses dados foram retirado do sistema SIPNI (Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunização) do munícipio de Perdizes – MG.
Lembrando que a vacinação é a forma mais eficaz de evitar a gripe.!!!
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