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Nota Técnica Nº 14/2022 - Departamento de Vigilância Epidemiológica.   

Data: 10.06.2022.   

Assunto: Vacinação Contra Influenza. 

Faixa Etária: Menores de 10 anos. 

Referência: Informe Técnico 24ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza. 

 

   

O prefeito de Rio Branco em resposta ao aumento de casos de Síndrome 

Respiratória em Crianças em nossa capital e considerando a vigência da 24ª 

campanha nacional de vacinação contra influenza, amplia a faixa etária de vacinação 

para todas as crianças menores de 10 anos de idade.  

Portanto fica convocado toda a população infantil menores de 10 anos através 

de seus pais e/ou responsáveis que procurem nossas unidades de saúde e garanta 

a proteção de suas crianças. 

Segue abaixo a relação do público contemplado na campanha de influenza, 

caso você esteja contemplado procure nossos serviços e garanta sua proteção. 

 

PÚBLICO 

Trabalhador da Saúde, Idosos com 60 anos ou mais de idade, Crianças de 6 

meses a menores de 10 anos de idade (9 anos, 11 meses e 29 dias), Gestantes 

e Puérperas, Professores do ensino básico e superior, Profissionais das Forças 

de Segurança e Salvamento, Profissionais das Forças Armadas, Pessoas com 

doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais 

independentemente da idade, Pessoas com deficiência permanente, 

Caminhoneiros, Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros 

urbanos e de longo curso, Funcionários do sistema de privação de liberdade. 

 

A vacinação é um procedimento rápido, de graça, custa só uma picada no braço 

e pode salvar vidas. O Governo Federal oferece gratuitamente todas as vacinas 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), além de contar com um 

Calendário Nacional de Vacinação que atende todos os ciclos de vida. Os imunizantes 
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previstos podem ser acessados em qualquer uma de nossas Unidades Básicas de 

Saúde.  

 

Procure nossas salas de vacina em nossas unidades e leve sua 

caderneta de saúde. 

 

 

Informe-se com o Agente Comunitário de Saúde de sua área. 

 

 

   
 

 


