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Rondon do Pará, 19/05/2021. 

 

FIQUE ATENTO ÀS FASES A SEREM VACINADAS CONTRA A INFLUENZA H1N1 

 

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta 

transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e 

óbitos na população-alvo. 

A campanha de vacinação contra a influenza coincidirá com a realização da vacinação 

contra a covid-19, assim, é importante que seja priorizada a administração da vacina 

COVID19, para pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza e que ainda não 

foram vacinadas contra a COVID-19. 
Nestas situações, deve-se agendar a vacina influenza, respeitando o intervalo mínimo de 

14 dias entre as vacinas. Além disso, todas as medidas de prevenção à transmissão da covid-19 nas 

ações de vacinação contra Influenza deverão ser adotadas. 

Ressalta-se que dentro das fases não há hierarquia, podendo a vacinação dos grupos 

elencados ocorrerem concomitantemente: 

 

FASE PÚBLICO-ALVO REQUISITOS 
QUANDO SERÁ A 

VACINAÇÃO 

PRIMEIRA ETAPA 

 Crianças de 6 meses a 

menores de 6 anos de 

idade (5 anos, 11 

meses e 29 dias; 

 Gestantes;  

  Puérperas; 

 

 

Documento oficial de 

identidade; 

EM 

ANDAMENTO 

 Trabalhadores da saúde; 

Carteira de identificação 

profissional ou carteira de 

trabalho com a devida 

função e local de trabalho 

registrada e declaração de 

vínculo expedida pelo 

local de trabalho que 

comprove a atuação do 

profissional. 

EM 

ANDAMENTO 

SEGUNDA ETAPA 

 Idosos com 60 anos e 

mais 

Documento oficial de 

identidade; 

EM 

ANDAMENTO 

 Professores das escolas 

públicas e privadas 

Documento que comprove 

a vinculação ativa do 

profissional com a escola 

ou apresentação de 

declaração emitida pela 

escola. 

EM 

ANDAMENTO 

Secretaria Municipal de Saúde 
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TERCEIRA ETAPA 

 Pessoas portadoras de 

doenças crônicas não 

transmissíveis e 

outras condições 

clínicas especiais – 

ANEXO 1; 

 Pessoas com deficiência 

permanente 

(Limitação motora 

que cause grande 

dificuldade ou 

incapacidade para 

andar ou subir 

escadas; 

 Indivíduos com grande 

dificuldade ou 

incapacidade de ouvir 

mesmo com uso de 

aparelho auditivo; 

 Indivíduos com grande 

dificuldade ou 

incapacidade de 

enxergar mesmo com 

uso de óculos; 

 Indivíduos com alguma 

deficiência intelectual 

permanente que limite 

as suas atividades 

habituais, como 

trabalhar, ir à escola, 

brincar, etc.); 

Laudo médico 

comprovando condição 

específica, quando se 

aplicar. 

POR REALIZAR 

 Forças de segurança e 

salvamento; 

 Forças armadas; 

 Funcionários do sistema 

prisional; 

 Adolescentes e jovens 

de 12 a 21 anos de 

idade sob medidas 

socioeducativas e 

População privada de 

liberdade; 

O planejamento e 

operacionalização da 

vacinação nos 

estabelecimentos penais 

deverão ser articulados 

com as Secretarias 

Estadual e Municipais de 

Saúde e Secretaria de 

Estado de Administração 

Penitenciária, conforme a 

Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema 

Prisional (PNAISP). 

POR REALIZAR 

 Caminhoneiros; 

Comprovante de 

residência no munícipio. 

 

Documento que comprove 

o exercício efetivo da 

função de motorista 

profissional do transporte 

rodoviário de cargas 

(caminhoneiro). 

POR REALIZAR 
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ANEXO 1 

 
 

Abaixo segue o numero de doses que deverão ser distribuídas ao  município de rondon 

do pará com seu respectivo público alvo. 

 
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021 

 

ESTADO / CRS / 

MUNICÍPIOS 

Criança (6m a <2anos)  

Criança  

(2 a 4 

anos) 

Criança 

(5 anos)  
Gestante Puérpera 

Trab da  

Saúde 

Pop. 

Indígena 

TOTAL 

(1ª Etapa) Criança 

(6m a 

<1ano) 

Criança 1 

ano 

RONDON DO PARA* 265 529 2272 827 397 75 514 - 4364 

* População estimada por município baseado em doses a aplicadas em campanha do ano anterior com ajuste proporcial a meta 

estadual fornecido pelo Ministério da Saúde 
-6 meses a menor de 2 anos - SINASC, de 2019. 
-2 a 4 anos, 5 anos, 60 anos a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 e mais: Estimativas preliminares elaboradas 

pelo -Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, de 2020 
-Gestante- 9/12 (avos) do total de nascidos vivos disponibilizado no banco de dados do SINASC, 2019 
-Puérperas: população de menores que 1 ano do banco de dados do SINASC, de 2017, divido por 365 dias e multiplicado por 45 

dias. 

-Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados disponibilizados pelo Departamento de Saúde Indígena – DESAI, de 2021; 

-Trabalhadores de Saúde, Comorbidades: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, incluiu indivíduos 

entre 18 a 59 anos. 


