
INFORME
OPERACIONAL

24ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza 2022

Atualizado em 24/03/2022



Apresentação
A vacinação contra a Influenza permitirá, ao longo de 2022, prevenir o surgimento de 

complicações decorrentes da doença e óbitos, minimizar a carga da doença, reduzindo 

os sintomas que podem ser confundidos com os da covid-19, além de reduzir 

sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Objetivo
Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções 

pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.

Meta
Vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação contra influenza: 

crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais,povos indígenas, 

professores e trabalhadores da saúde.

Para os demais grupos prioritários para vacinação contra influenza, serão 

disponibilizados os dados de doses administradas durante a campanha, 

considerando a indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos.

Vacina utilizada
Vacina influenza trivalente (fragmentada, inativa)

■ Três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09; 

A/Darwin/9/2021 (H3N2); B/Australia/02/1359417/2021(linhagem B/Victoria);

■ Apresentação: multidose (frasco-ampolas 10 doses de 0,5ml), laboratório Instituto 

Butantan.



Período da campanha
■ 04 de abril a 03 de junho de 2022;

■ Dia D (de mobilização social) – 30 de abril de 2022

A partir do dia “D”, a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de 

idade (4 anos 11 meses e 29 dias) passará a ser contemplada.

Fases da campanha
1ª  Etapa – Período: 04 de abril a 30 de abril de 2022

Grupos prioritários: Idosos com 60 anos e mais e  trabalhadores da saúde

2ª  Etapa –Período: 02 de maio a 03 de junho de 2022.

Grupos prioritários: Crianças (6 meses a <de 5 anos), Gestantes, Puérperas, Povos 

indígenas, Professores, Comorbidades, pessoas com deficiência permanente, 

Caminhoneiros, Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e 

de Longo Curso, Trabalhadores Portuários, Forças de Segurança e Salvamento, Forças 

Armadas, Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, População Privada de 

liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.



Administração simultânea com outras 
vacinas ou medicamentos
A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do 
Calendário Nacional de Vacinação e também com outros medicamentos, procedendo-se 
as administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.

As vacinas covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer 
intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a 
partir de 12 anos de idade.

As crianças de 5 a 11 anos de idade, contempladas no grupo prioritário para a vacinação 
contra Influenza, que comparecerem a uma Unidade Básica de Saúde e ainda não foram 
vacinadas contra covid-19, preferencialmente, deve ser administrada a vacina covid-19 e 
agendada a vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias.

Figura 1. Distribuição dos grupos prioritários por etapas e
datas para início da vacinação, Ceará, 2022

Fonte: Informe Técnico da 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, 2022



Vacinação contra influenza de pessoas 
com infecção por SARS-CoV-2 
(covid-19)
Recomenda-se o adiamento da vacinação contra a influenza nas pessoas com quadro 

sugestivo de infecção pela covid-19 em atividade para se evitar confusão com outros 

diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a 

infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo 

menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da 

primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas.

Vigilância dos eventos adversos 
pós-vacinação
Notificar e investigar todos os casos suspeitos de eventos adversos graves, raros e 

inusitados e erros de imunização (programáticos) no sistema de registro e-SUS Notifica, 

disponível em https://notifica.saude.gov.br/notificacoes.

Registro e informação da Campanha de 
Vacinação contra influenza
As doses aplicadas na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2022 

deverão ser registradas de forma consolidada no ambiente de campanha do novo 

SIPNI, no Banner específico para a Campanha Nacional contra Influenza 

(https://si-pni.saude.gov.br/#/login).

https://notifica.saude.gov.br/notificacoes
https://si-pni.saude.gov.br/#/login



