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RELATÓRIO MÉDICO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
 
O(a) paciente ______________________________________________________________ 

encontra-se em acompanhamento regular no ambulatório de ________________________ 

do Hospital Universitário – UFSC – Florianópolis com diagnóstico de CID-10 = ________ 

e necessita receber a imunização contra a Influenza. 

 

Quem deve receber a vacina da Influenza (gripe)? 

Nesta campanha, serão vacinados os indivíduos com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária de seis meses a 
menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, os povos 
indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais*, os 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e 
os funcionários do sistema prisional. 

*Indivíduos que apresentem pneumopatias (incluindo asma); cardiovasculopatias; nefropatias; hepatopatias; 
doenças hematológicas; distúrbios metabólicos; transtornos neurológicos e do desenvolvimento (como epilepsia, 
paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros); imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, 
HIV/Aids ou outros; obesidade; e pacientes com tuberculose, de todas as formas. 
 
Fonte: DIVE - Diretoria de Vigilância Epidemiológica  
             www.dive.sc.gov.br 
 

Florianópolis, _____ de ______________________ de 20__. 
 

 
__________________________________________ 

Serviço de Neurologia do Hospital Universitário – UFSC 
Cidade Universitária, Trindade, Florianópolis, SC 

Fone: 48-3721-9133/9134 
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