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H1N1: vacinação na rede pública começa em 30 de abril 

Clínicas particulares já têm disponível vacina trivalente de 2016. 

Campanha de vacinação contra influenza vai de 30 de abril a 20 de maio. 

A campanha nacional de vacinação contra influenza começa no dia 30 de abril e vai até 20 de maio, 

segundo o Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira (28), o estado de São Paulo pediu para o 

governo federal antecipar a campanha diante do aumento de casos de H1N1. O ministério afirmou, 

porém, que isso não é possível já que o produto só é entregue pelo laboratório produtor nos meses 

que antecedem o inverno. Na rede privada, a vacina já está disponível. 

De acordo com a pasta, até o dia 19 de março, já foram registrados 46 óbitos por H1N1 em todo o 

país, 10 mortes a mais do que no ano passado inteiro, quando 36 morreram pelo vírus. 

Na rede pública, a vacinação contra influenza é destinada a alguns grupos prioritários: crianças de 

6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras 

de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade. 

Vacina muda todo ano 

Enquanto a campanha nacional não começa, algumas cidades do noroeste do estado de São Paulo – 

onde o número de casos de H1N1 cresceu muito este ano – estão vacinando os grupos prioritários 

com lotes da vacina de 2015 solicitados ao Ministério da Saúde. 

A vacina de gripe é atualizada todos os anos para adequá-la aos vírus circulantes naquela estação e 

sua composição é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

No entanto, a vacina de 2016 não sofreu mudanças em relação ao H1N1 em comparação à do ano 

passado, por isso os lotes de 2015 são eficazes contra a H1N1. A proteção contra os outros dois 

vírus da gripe – H3N2 e Influenza B – fica comprometida 

“Como o H1N1 está predominando e com um comportamento mais agressivo, vale a pena fazer isso 

para bloquear o vírus nessa comunidade, é uma medida de saúde pública válida”, diz a médica 

Flávia Bravo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – Regional RJ. Porém, a 

população que recebeu a vacina do lote de 2015 deverá se vacinar novamente durante a campanha 

nacional para garantir também a proteção contra os vírus H3N2 e Influenza B. 

Flávia explica que não é possível adiantar a produção da vacina justamente pela variação de sua 

composição. 

Rede particular já tem vacina 

Em clínicas particulares, já está disponível a vacina trivalente contra influenza de 2016. Já a vacina 

tetravalente – que além de proteger contra o H1N1, o H3N2 e a Influenza B também protege contra 

uma segunda cepa da Influenza B – ainda está começando a ser distribuída. 
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Segundo Flávia, as sociedades médicas recomendam a vacina para todas as pessoas a partir dos 6 

meses de idade. “Quanto mais cedo vacinar, melhor para que quando o vírus começar a circular 

com força, as pessoas já estejam imunizadas” 

 


