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“CAMPANHA DE VACINA DA GRIPE E SARAMPO” 

Fases da 
Estratégia 

Grupos prioritários Data para iniciar a 
vacinação por grupo 

Sarampo Todas as pessoas de 20 a 29 anos devem 
tomar 1 dose da vacina tríplice e pessoas de 
30 a 49 anos devem tomar 1 dose de dupla 

viral contra o sarampo. 

23/03 

1ºfase 
GRIPE 

- Idosos (60 anos e mais) e trabalhadores da 
saúde 

23/03 

2º fase 
GRIPE 

Profissionais das forças de segurança e 
salvamento Portadores de doenças crônicas 

não transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais (*) Caminhoneiros, motoristas e 

cobradores do transporte coletivo e 
trabalhadores portuários (**). 

16/04 

3ºfase 
GRIPE 

Professores das escolas públicas e privadas, 
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 

Gestantes, Puérperas, Povos indígenas, 
Adultos de 55 a 59 anos de idade, Pessoas 

com deficiência. 

09/05 

(*) A Sala de vacinas terá como critério de vacinação contra gripe em casos de pacientes 
crônicos a apresentação da ultima receita de remédio para patologias crônicas. 

(**) Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo devem ser vacinado independente do 
município de residência, uma vez que transitam por todo o País, mediante apresentação de 
carteira de motorista: categorias C e E ou outro equivalente. Os motoristas de aplicativo ou 
táxi NÃO estão contemplados até o momento. 

ATENÇÃO! Para minimizar a disseminação da doença, pessoas com sintomas respiratórios ou 
febre deverão ser orientadas a não comparecerem para a vacinação, enquanto houver 
sintomatologia, podendo ser vacinados após resolução dos sintomas. Casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 poderão ser vacinados apenas após a resolução dos sintomas. 

PARA EVITAR FILAS E AGLOMERAÇÕES, TEREMOS VACINA NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DE MONTE BELO DURANTE A CAMPANHA: 

• CENTRO DE SAÚDE: segunda a sexta-feira das 08h às 16h. 

• POSTO DE SAÚDE DA JURÉIA: todas as terças-feiras das 09h às 11h. 

• PSF SANTA RITA: todas as terças, quintas e sextas-feiras das 09h às 15h. 

• PSF PARANAZINHO: segunda a sexta-feira 09h às 15h. 

• PSF BOM JESUS: todas as sextas-feiras 09h às 15h. 

• PSF ELDORADO: todas as sextas-feiras 09h às 15h. 

• POSTO DA SANTA CRUZ: todas as quartas-feiras das 09h às 11h. 

OBS: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DAS UNIDADES E DISPONIBILIDADE DAS VACINAS. 

POR FAVOR, LEVAR UM DOCUMENTO E CARTÃO DE VACINA! 


