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A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, seu agravamento 

pode levar ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de 
risco para as complicações da infecção (crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, 
adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais). A imunização da população (grupos prioritários) contra a 
influenza é importante porque a doença pode levar a complicações como a pneumonia, 
podendo ser causada pelo próprio vírus ou por infecção bacteriana. Além disso, a proposta da 
vacinação é de evitar ou diminuir o número de internações e mortes substancialmente, não só 
pela infecção primária, mas também as infecções secundárias.  

 
O uso do antiviral está indicado para todos os casos de síndrome gripal com condições 

e fatores de risco para complicações e de síndrome respiratória aguda grave, 
independentemente da situação vacinal. No entanto, o Ministério da Saúde, por meio das 
campanhas nacionais de imunização, prioriza os grupos mais vulneráveis para infecção pelo 
vírus, assim, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas as crianças 
na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 
dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população 
privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional, povos indígenas e grupos 
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.   
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