
24ª Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza

DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO



● Período: 04 de abril a 03 de junho de 2022.
● Dia D de mobilização social: 30 de abril.

24ª Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Influenza
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Objetivo
● Reduzir as complicações, as internações e a 

mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus 
da influenza, na população alvo para a vacinação.
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Meta

● Vacinar, pelo menos, 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.

4



Grupos prioritários
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Primeira remessa de doses de vacinas contra a 
Influenza

População estimada - 1ª Etapa

60 anos e mais 43949

Trabalhadores da 
Saúde

18107

Total 62056



Vacina influenza trivalente

● A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
● A/Darwin/9/2021 (H3N2)
● B/Australia/02/1359417/2021 (linhagem B/Victoria)
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Vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada)

Laboratório fornecedor Instituto Butantan 

Apresentação Frasco - ampola com 10 doses de 0,5 mL

Via de administração Intramuscular ou subcutânea profunda

Contraindicação Crianças menores de 6 meses de idade;
Pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.

Utilização após abertura do frasco 7 (sete) dias desde que mantidas as condições assépticas e 
temperatura entre +2ºC e
+8ºC
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Esquema vacinal

Idade Número de doses Volume por dose Observações

Crianças de 6 meses a 2 anos 
de idade 

2 doses 0,25 mL Intervalo mínimo de 4 
semanas. Operacionalmente 
30 dias após receber a 1ª 
dose. Deverão ser aplicadas 
duas doses para crianças 
vacinadas pela primeira vez 

Crianças de 3 a 8 anos de 
idade 

2 doses 0,5 mL Intervalo mínimo de 4 
semanas. Operacionalmente 
30 dias após receber a 1ª 
dose. Deverão ser aplicadas 
duas doses para crianças 
vacinadas pela primeira vez 

Pessoas a partir de 9 anos de 
idade 

Dose única 0,5 mL -

Quadro 3 - Demonstrativo do esquema vacinal para influenza por idade, número de doses, 
volume por dose eintervalo entre as doses, Brasil, 2022. 

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS 10



Administração simultânea
● A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras 

vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e também com outros 
medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas 
diferentes em locais anatômicos distintos.

● As crianças de 5 a 11 anos de idade deverão aguardar um período de 15 dias 
entre a vacina covid e influenza.

● Preferencialmente, deve ser administrada a vacina Covid-19 e agendada a 
vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias.
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● Crianças menores de 6 meses de idade;
● Pessoas com história de anafilaxia grave a doses 

anteriores.

Contraindicações
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● Doenças febris agudas, moderadas ou graves: recomenda-se adiar a 
vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à 
vacina as manifestações da doença; 

● História de alergia a ovo:

● Síndrome de Guillain-Barré (SGB) no período de até 30 dias após 
recebimento de dose anterior, recomenda-se realizar avaliação médica 
criteriosa sobre benefício e risco da vacina antes da administração de 
uma nova dose.

Precauções
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Eventos adversos

Manifestações locais: dor no local da injeção, eritema e enduração são as mais 
comum e ocorrem em 15a 20% dos pacientes, sendo benignas autolimitadas 
geralmente resolvidas em 48 horas. 

Manifestações sistêmicas: são benignas, autolimitadas, como febre, mal-estar e 
mialgia que podem começar de 6 a 12 horas após a vacinação e persistir por um 
a dois dias, sendo notificadas em menos de 10% dos vacinados. Estas 
manifestações são mais frequentes em pessoas que não tiveram contato anterior 
com os antígenos da vacina. A vacinação não agrava sintomas de pacientes 
asmáticos nem induz sintomas respiratórios.

Ainda podem ocorrer reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas. 
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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.

NOTIFICAR TODOS OS EVENTOS PÓS-VACINA!!
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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.

● 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 detectável em pessoas 
assintomáticas.
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Registro das doses no mapa









Registro das doses no SIPNI

● 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). 
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Ao editar o registro, serão habilitados para digitação somente os campos relacionados ao 
grupo prioritário correspondente ao registro executado. No campo “Ações”, dois ícones 
estarão disponíveis: um para confirmar o registro e outro para cancelar .
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