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Na rede privada

n Multivacin (Rua Pinheiro Machado, 
2.350) e na Vivacin (Travessa Cassel, 25) 
– R$ 80 a dose

Na rede pública

Centro Social Urbano (Rua Venâncio 
Aires, 2.645, Vila Oliveira)
n 8h às 11h (todas as vacinas)

n 14h às 16h (só vacina contra a gripe)

n (55) 3212-1428    

Dom Antônio Reis (Rua Izidoro Grassi 
com a Duque de Caxias, bairro Medianeira)
n 8h às 11h (vacina da gripe em adultos) 

n 13h30min às 16h30min (todas as 
vacinas e a da gripe para crianças) 

n (55) 3223-5588

Dr. Floriano Rocha (Rua Benjamin D’Avila, 
12, Cohab Santa Marta)
n 8h às 15h 

n (55) 3212-1222

ESF Alto Boa Vista (Rua 25 de Abril, junto 
à Escola Adelmo Simas Genro)
n 8h30min às 11h30min (terça a sexta, só 
vacina da gripe) 

n 13h30min às 15h30min (segunda, 
terça, quinta e sexta, vacina da gripe)

n 13h30min às 15h30min (terça e quinta, 
todas as vacinas)

n (55) 3212-6871

ESF Arroio do Só e Pains 
n Quarta-feiras (manhã e tarde, no ESF de 
Arroio do Só)  

n Terças (manhã e tarde, no ESF de Pains) 

n (55) 3228-4030 e 3226-2581

ESF Bela União (Rua Cruz Alta, 18)
n 7h às 13h, todos os dias   

n (55) 3223-4682

ESF Lídia (Rua Maestro Ribas Barbosa, 
13, Vila Lídia)

n 8h30min às 11h30min (só vacina da 
gripe) 

n 13h30min às 16h30min (todas as 
vacinas) 

n (55) 3221-5546

ESF Maringá (Rua João de Barro, 1.313, 
na Vila Maringá)
n 8h ao meio-dia e 13h às 15h30min, 
todos os dias

n (55) 3223-2158

ESF Parque Pinheiro (Rua Boa Vista, 379, 
Parque Pinheiro Machado)
n 14h às 16h (terças e quinta) 

n (55) 3213-3800

ESF Roberto Binato (na Vila Caramelo)
n 8h30min às 11h30min (todos os dias, 
vacinas da gripe) e 13h às 16h (terça e 
quinta, outras vacinas) 

n (55) 3212-3010

ESF Santo Antão (perto da escola Manoel 
Ribas)
n 14h às 16h (terça e quarta)

n (55) 3026-9121

ESF Santos (Rua Antônio Foletto, 3, Vila 
Santos)
n 8h30min às 11h30min (segunda a 
sexta) e 13h às 16h (terça e quinta)

n (55) 3211-8088

ESF São João  (Rua Palestina, 335)
n Manhã e tarde (segundas e terças)

n Manhãs (todas) e tardes (segundas e 
terças) somente de 22 a 26 de abril

n (55) 3212-6085

ESF São José  (Rua Antônio Gonçalves do 
Amaral, 1.000, bairro São José)
n  Segundas à tarde, e quintas de manhã, 
outras vacinas 

n 13h às 15h30min, segundas, terças, 
quintas e sextas (só vacina da gripe)  

n (55) 3226-5596

ESF Vitor Hoffmann (Rua Distrito Federal, 
80, Vila Rossi)
n 8h às 11h30min

n 13h às 16h30min (exceto nas 
quartas-feiras) 

n (55) 3212-4306

Husm (campus da UFSM)
n 7h30min às 14h, todos os dias     

Itararé (Rua Assis Brasil, 400, bairro 
Itararé)
n 8h às 11h30min

n (55) 3223-9920  

José Erasmo Crossetti (Rua Floriano 
Peixoto, 1.752)
n 8h ao meio-dia (todas vacinas)

n 13h30min às 16h30min, terças e 
quintas (vacinas de rotina e gripe)

n 13h30min às 16h30min (segunda, 
quarta e sexta, somente da gripe) 

n (55) 3921-1097  

Joy Betts (Rua Castro Alves, 140)
n 8h às 11h (exceto terças)

n (55) 3222-1231

Kennedy (Rua Vereador 
Dário Leal da Cunha, s/nº, 
bairro Salgado Filho)
n 8h às 11h e 14h às 
16h30min

n (55) 3921-1241  

Oneyde de Carvalho 
(Rua Otacílio Pitan, s/nº, 
Vila Lorenzi)
n 8h30min às 11h (todas 
vacinas) e  13h30min às 
16h (só vacina gripe)

n (55) 3921-1242   

PSF Urlândia (Rua Valdir 
C. da Silva, 495)
n 14h às 16h (segunda, 
quarta e sexta, só vacina 
da gripe) 

n (55) 3211-8090

Rubens Noal (Av. Paulo Lauda, 80, Cohab 
Tancredo Neves)
n 7h30min ao meio-dia e  13h às 
18h30min

n (55) 3214-2077  

Wilson Noal (Rua Monte Carlo, Camobi)
n 8h30min às 11h (segunda, quarta e 
sexta) e 13h30min às 16h (terça e quinta)

n (55) 3921-7228

Waldir Aita Mozzaquatro (Rua Félix 
Manarim, Vila Shirmer)
n 8h às 11h

n (55) 3223-6608

Walter Aita (Rua Luiz Petry, Cohab Fernan-
do Ferrari)
n 13h30min às 17h

n (55) 3226-8017

Passo das Tropas (Rua Antônio Khol, 99)
n 8h às 11h e 14h às 16h  

n (55) 3211-2202 

Qual o objetivo da vacina?
A vacina contra a Influenza quer garantir a saúde da 
população e reduzir os índices de mortalidade e internações 
decorrentes do vírus

Quem faz parte do grupo prioritário?
n Crianças de 6 meses a 2 anos

n Gestantes

n Mulheres com até 45 dias depois do parto

n Pessoas com 60 anos ou mais

n Indígenas

n Trabalhadores de saúde

n Portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, 
incluindo os sobreviventes do incêndio da boate Kiss (as 
pessoas devem levar o atestado do médico informando 
que há necessidade de fazer a vacina)

n Presos

A vacina causa reações?
Não

É mito que a vacina causa gripe?
Ela não causa gripe, como muitos acreditam. O vírus usado na 
dose é morto e fracionado, não dando possibilidade de causar 
gripe. Pode haver dor muscular no local, mas é passageira. No 
braço, onde a vacina já foi aplicada, a dor é comprovada

A vacina pode causar problemas para 
gestantes?
Não. O grupo das gestantes é sempre uma categoria difícil de 
atingir a meta. As mães têm medos das reações e que a vacina 
possa fazer mal a elas ou aos bebês. Mas, isso não ocorre

Além da vacina, como se prevenir da gripe?
A dica é lavar as mãos com água e sabão frequentemente e 
secá-las, evitar tocar a face e proteger espirros com lenço 

Onde se vacinar? 
Na rede pública, de graça, para os grupos prioritários. Na 
privada, a R$ 80, para o restante da população. No sábado, 
dia 20, haverá mutirão da campanha em todas as unidades 
de saúde, exceto no Husm, das 8h às 18h. Também haverá 
na Praça Saldanha Marinho, no mesmo horário, e no Monet 
Plaza Shopping, das 10h às 18h

Quais as sintomas da gripe comum, da gripe 
A e do resfriado?

Gripe comum
n Coriza

n Irritação na garganta

n Tosse

n Febre

n Dores musculares

n Mal-estar

Gripe A
n Piora dos sintomas de gripe comum

n Febre alta, superior a 38°C

n Falta de ar

Resfriado
n Coriza 

n Diminuição de olfato e da gustação 

n Dor de cabeça 

Tire suas dúvidas
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