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Na partir da próxima segunda-feira, 9/5, a Campanha de Vacinação contra 

Gripe incluirá novos grupos: professores, pessoas com comorbidades e 

deficiências e indígenas. Os outros grupos já incluídos na campanha – 

idosos, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco 

anos, gestantes e puérperas – continuam recebendo a dose. 

A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde, de segunda a 

sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Todos devem apresentar documentos 

pessoais e carteira de vacinação.  

Os professores devem apresentar também o comprovante de função 

enquanto as pessoas com comorbidades e deficiências devem apresentar 

documento que comprove a condição, como prescrição ou receita médica. 



A estimativa é de que 5.742 professores e 20.831 pessoas com 

comorbidades sejam vacinados em Rio Preto. A meta do Ministério da 

Saúde é vacinar pelo menos 90% de cada público-alvo incluído na 

campanha. 

Veja a cobertura vacinal da campanha: 

– Crianças: 14,1% 

– Gestantes: 25,1% 

– Trabalhadores da Saúde: 63,3% 

– Puérperas: 6,9% 

– Idosos: 47,3% 

 

 

Calendário de SP de vacinação contra a influenza (gripe) 

– 27 de março: Idosos acima dos 80 anos; 
– 4 de abril: Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde; 
– 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de 
idade; gestantes e puérperas; 
– 9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência e 
pessoas com comorbidades; 
– 16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, 
funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo 
curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e 
adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. 

 

Campanha de Vacinação contra o Sarampo 
A Campanha de Vacinação contra o Sarampo continua para trabalhadores 

da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos. Para os 

trabalhadores da Saúde, a vacinação é seletiva, ou seja, só vão receber a 

vacina aqueles que tiverem recebido menos de duas doses em toda a vida. 

Já para as crianças, a vacinação é indiscriminada, ou seja, todas as que 

estão na faixa etária contemplada devem receber uma dose da vacina 

tríplice viral. Até agora, 3.039 crianças foram vacinadas, 12,84% do total. 



A vacina está disponível em todas as UBS de Rio Preto, de segunda a sexta-

feira, das 7h30 às 16h30. A dose também está disponível em sete clínicas 

particulares de Rio Preto, de graça: 

Clínica Imunização Verd (tel: 17 – 3305-3308) 

Clínica Guidotti Haddad (tel: 17 – 30333409) 

Unidade de Vacinação Unimed Rio Preto (tel: 17 – 992828780)  

Vaccine Care Rio Preto (tel: 17 – 3305-1359) 

Sala de Vacinas Dra. Ziló (tel: 17 – 3234-4221) 

Clínica de vacinas Santa Clara- Unidade 1 (tel: 17 – 99160-2266) 

Clínica de vacinas Santa Clara/ Baby Clin- Unidade 2 (tel: 17 – 99160-2266) 

 


