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ASSUNTO 

 Recomendação sobre a realização da Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Influenza 2021, coadministrada com a vacina contra o Sarampo. 

ANÁLISE 

O Ministério da Saúde (MS), cumprindo o calendário de vacinação 

nacional, lançou a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no 

período de 12 de abril a 09 de julho de 2021. A estratégia de vacinação contra a 

influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, 

com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-

alvo.  

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá (SVS), 

por meio da Unidade de Imunobiológicos (UI), já recebeu do MS 37.200 doses da 

vacina para ser distribuída aos dezesseis municípios do estado. As orientações e 

recomendações sobre a campanha de vacinação estão contidas no Informe 

Técnico do MS, e já foi divulgado para os coordenadores municipais. 

Considerando que a campanha de vacinação contemplará o público alvo 

de Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 

29 dias), público este que também tem sido acometido pelo sarampo no 

Estado, a SVS recomenda que seja oportunizado a vacina contra o sarampo 

concomitantemente. Cabe ressaltar que o Estado do Amapá continua com surto 

ativo de sarampo, e a transmissibilidade da doença já alcança doze municípios 

dos dezesseis, ou seja, já temos uma epidemia instalada, conforme o último 

Boletim Epidemiológico do Sarampo, n. 3, Amapá, 2021 

(https://svs.portal.ap.gov.br/publicacoes).  

Por oportuno informar-se que não há contra indicação na administração 

simultânea dos dois imunobiológicos – Influenza e tríplice viral, desde que se 

atentar a todas as orientações de contra indicações específicas de cada 

https://svs.portal.ap.gov.br/publicacoes
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imunobiológico, que pode ser consultado no Manual de Vigilância epidemiológica 

de Eventos Adversos Pós-Vacinação, 4ª Edição do MS, 2020 

(https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vaci

nacao_4ed.pdf). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá (SVS), por 

meio da Unidade de Imunobiológicos (UI), está envidando esforços, fundamentados 

nas normas do MS, no Plano Estadual de Enfrentamento ao Sarampo, e, parcerias 

como a da Organização Pan- Americana de Saúde, na perspectiva de viabilizar o 

alcance das metas de coberturas vacinais. Compreende-se que, somente com o 

comprometimento de todos os atores dos três entes de saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS), conseguiremos atingir altas coberturas vacinais e proteger a nossa 

população amapaense. 

 Informações adicionais ou esclarecimentos de dúvidas poderão ser realizados 

diretamente com o setor da Unidade de Imunobiológicos do Estado, que pode ser 

acessado por meio do e-mail: imunizacaoamapa@saude.ap.gov.br. 

 

Macapá-AP, 08 Abril 2021. 

 

 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacinacao_4ed.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacinacao_4ed.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacinacao_4ed.pdf
mailto:imunizacaoamapa@saude.ap.gov.br

