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VACINA DA GRIPE 2022 

 

A campanha de vacinação da Gripe 2022 estava programada para ser iniciada 
em 04 de abril, mas foi antecipada.  

O Instituto Butantan adiantou a entrega de vacinas contra a gripe para a 
campanha de vacinação de 2022, com o envio do primeiro lote de 2 milhões de 
doses ao Programa Nacional de Imunizações nesta sexta (25). A entrega foi 
feita antes do previsto - para o mês de março - após os dados obtidos sobre as 
novas cepas serem enviados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), sendo essa a maior antecipação da história das campanhas 
contra a gripe do país. 

A vacina é 100% nacional, feita totalmente aqui no Butantan. Com isso, temos 
capacidade de fazer duas grandes entregas, 40 milhões no fim de março e 
outros 40 milhões até final de abril. 

Enquanto o Brasil avança na vacinação contra a Covid-19, o Ministério da 
Saúde alerta para a importância da imunização contra a gripe a partir do dia 4 
de abril. Com a distribuição de 80 milhões de doses da vacina Influenza para a 
campanha nacional de vacinação, a Pasta prevê cerca de 76,5 milhões de 
pessoas nos grupos considerados prioritários. A previsão é que a campanha 
termine no dia 3 de junho. 

Com o objetivo de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da 
doença e consequentes sobrecarga nos serviços de saúde e até óbitos, a 
vacinação contra a gripe é uma estratégia do Governo Federal para minimizar 
a carga do vírus, reduzindo os sintomas, que também podem ser confundidos 
com os da Covid-19. 

A campanha acontecerá em duas etapas. O dia D de mobilização nacional está 
previsto para o dia 30 de abril. 
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Primeira etapa - entre os dias 04/04 e 02/05 

•  Idosos com 60 anos ou mais; 

•  Trabalhadores da saúde; 

 

 

Segunda etapa - entre os dias 03/05 e 03/06 

• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias); 

• Gestantes e puérperas; 

• Povos indígenas; 

• Professores; 

• Pessoas com comorbidades; 

• Pessoas com deficiência permanente; 

• Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; 

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de longo curso; 

• Trabalhadores portuários; 

• Funcionários do sistema prisional; 

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; 

• População privada de liberdade. 
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Vacina trivalente 

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 
100% nacional, produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é 
constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as 
novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 (do 
subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.) e 
tipo B. 

 

Crianças 

Crianças de seis meses à menores de 5 anos que já receberam ao menos uma 
dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve se 
considerar o esquema vacinal com a apenas uma dose em 2022. Já para as 
crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a 
segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose. 
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