
 

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO - 16 a 20 de MAIO (segunda a sexta-feira) 

INFLUENZA (H1N1) – CRIANÇAS, IDOSOS E TRABALHADORES DA SAÚDE E OUTROS 

PÚBLICO LOCAIS DE VACINAÇÃO E HORÁRIOS 

CRIANÇAS:  
- Vacina Influenza (H1N1) e Tríplice Viral 
(Caxumba, Rubéola e Sarampo) para 
crianças dos 6 meses aos 5 anos 
incompletos 
- Vacina  Influenza para crianças dos 5 
aos 9 anos 

- Posto IV - Canalete, das 8h30min às 18h 
- Sala extra do Cassino (Av. Rio Grande, 67), das 
8h30min às 16h 
- Hidráulica, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min 
às 15h 
- Parque Marinha, das 8h30min às 11h30min e das 
13h30min às 16h 
- Demais Postos de Saúde do município - necessário 
confirmar na Unidade o dia e horário da vacinação 

IDOSOS: Vacina Influenza/ H1N1 e Covid, 
disponível para idosos com mais de 60 
anos 

TRABALHADORES DA SAÚDE: Vacina 
Influenza/H1N1, atualização de Vacina 
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) e Covid-19 

- Vacina Influenza para pessoas dos 55 
aos 59 anos 
- Professores e equipes de apoio 
- Gestantes 
- Puérperas 
- Portadores de Doenças Crônicas (com 
comprovante da comorbidade) 
- Portadores de Deficiência Permanente 
- Caminhoneiros 
- Rodoviários 
- Portuários 
- Forças Armadas 
- Forças de Segurança e Salvamento 

ATENÇÃO:  
Trabalhadores da Saúde devem levar Caderneta de Vacinação para atualizar a vacina TRÍPLICE Viral 

(Caxumba, Rubéola e Sarampo), Influenza (h1n1) e Covid-19. 
 

COVID-19 – CRIANÇAS de 5 A 11 ANOS 

DOSES LOCAIS DE VACINAÇÃO E HORÁRIOS 

Dose 1, para crianças dos 5 anos aos 11 
anos; 

• UBSF Cassino, das 8h30min às 11h30min 
• Posto IV (Canalete), das 8h30min às 11h30min e das 

14h às 17h 
• Postos de Saúde do Município - necessário confirmar 

horário da vacinação de crianças na Unidade 

Dose 2, para crianças dos 5 aos 11 anos, 
vacinadas com Dose 1 de Coronavac, até 
o dia 13 de abril (data da D2 está a lápis 
na Caderneta de Vacinação); 

Dose 2, para crianças vacinadas com 
Dose 1 de Pfizer Pediátrica entre os dias 
19/1 e 20/3 (data da D2 está escrita a 
lápis na Caderneta de Vacinação): 

 

ATENÇÃO: Crianças que forem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não estiverem acompanhadas 

de um representante legal, deve ser apresentado o Termo de Assentimento, totalmente preenchido e assinado. O 

Termo está disponível na Página da Prefeitura na Internet. 



COVID-19 - ADOLESCENTES E ADULTOS 

DOSES LOCAIS DE VACINAÇÃO E HORÁRIOS 

Dose 1 e Dose 2 - 12 anos ou mais 

 Sala extra do Cassino (Av. Rio Grande, 
67), das 8h30min às 16h 

• Posto IV (Canalete), das 8h30min às 18h 
• Parque Marinha, das 8h30min às 11h30min 

e das 13h30min às 16h 
• Hidráulica, das 8h30min às 11h30min e das 

13h30min às 15h 
• Todos os demais Postos de Saúde (confirmar 
o horário de vacinação nos Postos de Saúde) 

Dose 3 – pessoas com 18 anos ou mais, 
vacinados com Dose 2 de AstraZeneca, 
Coronavac ou Pfizer, há mais de 4 meses 

Dose 3 - para Imunocomprometidos, 
vacinados com Dose 2 há mais de 30 
dias, com comprovante da comorbidade 
(lista das comorbidades está disponível 
na página da Prefeitura) 

Dose 4 - para Imunocomprometidos 
acima de 18 anos, vacinados com Dose 
Adicional ou Reforço, há mais de 4 meses 
(relação das comorbidades na página da 
Prefeitura) 

Dose 3 - para adolescentes de 12 até 17 
anos que apresentam alto grau de 
imunossupressão, incluindo gestantes e 
puérperas, que receberam Dose 2 há 
dois meses ou mais. Necessário 
apresentar comprovante do estado de 
saúde declarado (relação das doenças 
disponível na Página da Prefeitura) 

Dose 2, para pessoas de 18 anos ou 
mais, vacinadas com Dose Única de 
Vacina Janssen, há mais de 2 meses 

Dose 3, para pessoas de 18 ou mais, 
imunocomprometidas, vacinadas com 
Dose 2 (Reforço ou Adicional) de 
Janssen, há mais de 4 meses 

Dose 2 de Vacina Astrazeneca e Pfizer 
está disponível para pessoas vacinadas 
com a Dose 1 até dia 20 de março de 
2022 
 

Dose 4, para idosos de 70 anos ou mais, 
vacinados com Dose 3 há mais de 4 
meses; 
 

 

ATENÇÃO:  

- Para a Dose 4, os idosos devem levar a carteira de vacinas onde estão registradas as doses anteriores. 

- Para receber qualquer das vacinas, é necessária a apresentação de documento de identidade e a carteira de 

vacinação.  

 

 

 


