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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) 

8,7 milhões de idosos já foram vacinados contra a gripe no país 
 
Até o dia 30 de março, 8,7 milhões de idosos já tinham sido vacinados contra a 
gripe em todo o País. Esse número representa 42,12% do total da população 
idosa a ser alcançada.  
 
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve início no dia 23 de 
março e segue até 22 de maio. Neste período, serão realizadas mais duas fases 
em datas e para públicos diferentes. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada 
um desses grupos, até o dia 22 de maio. O dia “D” de mobilização nacional para 
a vacinação acontece no dia 9 de maio (sábado). 
 
Mesmo que esta fase da campanha seja destinada aos idosos e trabalhadores 
de saúde, outros grupos ainda têm procurado os postos para receberem vacina. 
Do total das doses registradas, 2,39% (259.143 doses) foram aplicadas nos 
demais grupos prioritários que ainda serão convocados na Fase 2 e 3 da 
Campanha. O maior número é o do grupo das crianças com 120,5 mil doses 
aplicadas (46,50%).  
 
Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, 
irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico da gripe, 
já que os sintomas são parecidos, para chegar mais rapidamente a conclusão 
do diagnóstico de coronavírus. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços 
de saúde. 
 
A primeira fase da campanha contempla os idosos.  A fase seguinte da 
campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, 
professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e 
salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 
6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas e população privada de liberdade.  
 
Veja a matéria completa no link do Ministério da Saúde:  
8,7 milhões de idosos já foram vacinados contra a gripe no país 
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