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APRESENTAÇÃO

O Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Imunização e

Doenças Transmissíveis e da Coordenação-Geral do Programa Nacional de

imunização (CGPNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), apresentou

em 10 de dezembro de 2020 o plano para operacionalização da vacinação

contra Covid-19 no País, como medida adicional na resposta ao enfrentamento

da doença, declarada uma Emergência de Saúde Pública de Importância

Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta da Organização.

É de responsabilidade e coordenação do Ministério da Saúde (MS), a

aquisição de todas as vacinas contra a Covid-19 com reconhecida eficácia e

segurança, especialmente as que já estão sendo testadas no Brasil. Também a

aquisição e logística de insumos, o sistema de informações e a definição das

estratégias de monitoramento e avaliação da campanha, dentro do Programa

Nacional de Imunizações – PNI (SANTA CATARINA, 2020).

O PNI é responsável pela política nacional de imunizações e tem como

missão reduzir a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com

fortalecimento de ações integradas de vigilância em saúde para promoção,

proteção e prevenção em saúde da população brasileira (BRASIL,2020).

A Secretaria Municipal de Saúde de Orleans, apresenta o Plano

Municipal para a Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, em

consonância com o Plano Nacional o Plano Estadual de Vacinação contra a

Covid-19.

Cabe ressaltar que as informações aqui contidas serão atualizadas

conforme novas orientações do MS e da Secretaria Estadual de Saúde

(SES/SC) através do surgimento de novas evidências científicas, conhecimento

acerca das vacinas e do cenário epidemiológico da Covid-19. Destaca-se

ainda, a possibilidade de alteração das fases da vacinação, que pode

acontecer através da antecipação da aquisição dos imunizantes pelo MS assim

como, da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade

causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção

respiratória aguda potencialmente grave e de distribuição global, que possui

elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias

ou contato com objetos e superfícies contaminadas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das

pessoas com COVID-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento

hospitalar. Entretanto, uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2

desenvolvem formas graves da doença. Pessoas idosas e/ou com morbidades,

a exemplo de pessoas com problemas cardíacos e pulmonares, diabetes ou

câncer, dentre outros, têm maior risco de evoluírem para formas graves da

doença. É sabido que as medidas não farmacológicas para conter a

transmissão do novo coronavírus, que apesar de terem sido fundamentais até o

presente momento tem elevado custo social e econômico, tornando-se

imprescindível dispor de uma vacina contra a doença. (SANTA CATARINA)

Em Santa Catarina, em consonância com o Plano Nacional de

Vacinação para a Covid-19, a vacinação deve ocorrer em quatro etapas,

obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo

Ministério da Saúde.

Nesta campanha, constitui-se como competência da esfera estadual,

alinhada com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, que inclui o

armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo federal, a

logística para distribuição aos municípios, o apoio na capacitação dos

profissionais vacinadores e a complementação do provimento de seringas e

agulhas, itens que são considerados insumos estratégicos, tendo sido previsto

para esta campanha de vacinação o suprimento destes pelo governo federal.

Cabe ao município de Orleans, a execução da campanha junto à

população, em consonância com o Estado de Santa Catarina e o Governo

Federal.

Destaca-se que a partir da disponibilidade da vacina ao Ministério da

Saúde as informações referentes aos cronogramas, quantitativos e laboratórios

produtores serão comunicados aos Estados e Municípios por meio de Nota

Informativa.
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8. OBJETIVOS DO PLANO

Objetivo geral

Apresentar as ações e estratégias para a operacionalização da

vacinação contra a Covid-19 no município de Orleans.

Objetivos específicos

● Descrever a população-alvo, grupos prioritários e estratégia para a

vacinação, com base na determinação do Ministério da Saúde e

Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina;

● Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e

programação oportunas para operacionalização da vacinação no

município;

● Instrumentalizar o município para a vacinação contra Covid-19.

8. PROPOSIÇÕES DO PLANO

A previsão do início da vacinação contra a Covid-19, está condicionada

à liberação pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Cabe destacar que

atualmente as vacinas encontram-se em estudos de fase 3 e posterior a isso,

estarão sendo licenciadas no País.

Algumas definições contidas neste plano estão condicionadas às

características e disponibilidade das vacinas que forem autorizadas pela

ANVISA e MS, e poderão ser ajustadas conforme orientações ministeriais,

como, a exemplo dos grupos prioritários, população- alvo, treinamento e

estratégias.
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4. PÚBLICO ALVO

A população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a

COVID-19, foram priorizadas segundo os critérios de exposição à infecção e

de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença.  Considerando 

que, neste momento, não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado

mundial, buscou-se priorizar a preservação do funcionamento dos serviços de

saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de

formas graves da doença e óbitos, seguido da proteção dos indivíduos com

maior risco de infecção e a preservação do funcionamento dos serviços

essenciais.  

A ordem dos grupos a serem imunizados se dará conforme deliberações

da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Deliberações da CIR Carbonífera e

Informe Técnico da Secretaria de Estado da Saúde.

4.1 ESTIMATIVA POPULACIUONAL PARA VACINAÇÃO CONFORME
GRUPO PRIOPRITÁRIO

Seguindo a orientação do Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19,

obedecendo os critérios de definição de população-alvo, além de critérios

logísticos de recebimento e distribuição das doses, conforme Ministério da

Saúde e Secretaria do Estado de Saúde (SES-SC). Portanto, foram elencadas

as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação, com suas

respectivas estimativas populacionais para Orleans (Quadro I).
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Quadro I: Estimativa populacional para a Campanha Nacional de
Vacinação contra a COVID-19 em Orleans

POPULAÇÃO ALVO POP. ESTIMADA*

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 01

Pessoas com deficiência institucionalizadas 0

Trabalhadores de saúde 640

Pessoas de 90 anos ou mais 60

Pessoas de 80 a 89 anos 566

Pessoas de 75 a 79 anos 489

Pessoas de 70 a 74 anos 743

Pessoas de  65 a 69 anos 1010

Pessoas de 60 a 64 anos 1330

Comorbidades 1627

Pessoas com deficiência permanente grave 72

Pessoas em situação de rua 0

Trabalhadores da educação do ensino básico (creche,
pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio,
profissionalizantes e EJA) e do ensino superior 

696

Forças de segurança e salvamento 58

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de
passageiros 

22

Caminhoneiros 291

Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos

28

*Com base nas projeções DATASUS/IBGE, DATASUS/SIPNI, DATASUS/e-SUS e
grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
** Calculado 5% a mais pelas possíveis perdas.

A população-alvo da vacinação foram definidas pelo Ministério da Saúde

e poderão ocorrer em etapas e sofrer alterações a partir do quantitativo das

vacinas fornecidas pelo órgão de saúde aos Estados e Municípios.
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5. VACINAS CONTRA A COVID-19

No Brasil, o registro e licenciamento de vacinas é de atribuição da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, pautados na Lei nº

6.360/1976 e regulamentos técnicos como a RDC nº 55/2010.

As vacinas COVID-19 distribuídas para uso até o momento na

Campanha Nacional são:

• Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada)

Fabricante: Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan.

• Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos -

BioManguinhos (Fiocruz/BioManguinhos): vacina covid-19 (recombinante)

Fabricante: Serum Institute of India Pvt. Ltd. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz.

• Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos -

BioManguinhos (Fiocruz/Bio-Manguinhos): vacina covid-19 (recombinante)

Fabricante: Fiocruz/Bio-Manguinhos. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz.

• AstraZeneca: vacina contra covid-19 (ChAdOx1-S (recombinante).

Vacina oriunda do consórcio Covax Facility.

• Pfizer/Wyeth: vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth.

• Janssen: vacina covid-19 (recombinante). Vacina oriunda do consórcio

Covax Facility

VACINA CORONAVAC COVID-19 (SINOVAC/BUTANTAN)
Os estudos de soroconversão da vacina Sinovac/Butantan,

demonstraram resultados de >92% nos participantes que tomaram as duas

doses da vacina no intervalo de 14 dias e >97% nos participantes que tomaram

as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2

doses com intervalo de 2 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de

COVID-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia

foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7

casos graves no grupo placebo.
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VACINA COVISHIELD COVID-19 (ASTRAZENECA/FIO CRUZ)

A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de

Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL

contém 1 × 1011 partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de

chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a

glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias

humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas.

Os estudos de soroconversão da vacina Covishield, demonstraram

resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99%

em 28 dias após a segunda dose.

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2

doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais

comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi

similar à eficácia da vacina observada na população geral.
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VACINA PFIZER (CORMINATY)/WYETH

A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório

Pfizer/BioNTech é registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth. Cada dose de

0,3mLcontém 30 µg de RNAm que codifica a proteína S (spike) do

SARS-CoV-2. A vacina na apresentação de frasco multidose deve ser diluída

com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico 0,9%). Após a

diluição, o frasco contém 2,25ml. A vacina é distribuída em frascos multidose,

contendo 6 doses em cada frasco, sendo necessária a diluição do princípio

ativo com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico), de tal

forma que cada dose utilizada será de 0,3mL. A vacina deve ser administrada
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por via intramuscular em esquema de duas doses. O intervalo descrito em bula

é de três semanas ou mais entre as doses.

A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em

cada frasco, sendo necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de

solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico), de tal forma que cada dose

utilizada será de 0,3mL. A vacina deve ser administrada por via intramuscular

em esquema de duas doses. O intervalo descrito em bula é de três semanas

ou mais entre as doses.

A eficácia vacinal geral, em estudos de fase 3, que incluíram 43.548

participantes, avaliando-se covid-19 sintomática confirmada por RT-PCR com

início após 7 dias da segunda dose, foi de 95,0% (90,0%–97,9%), tendo sido

semelhante nas diferentes faixas etárias. Reanalisando dados desses estudos,

a eficácia após duas semanas da primeira dose e antes da segunda dose foi de

92,6% (69,0%- 98,3%).

Estudos de vida real, demonstraram elevada efetividade vacinal,

seja para trabalhadores de saúde da linha de frente (80% após a primeira dose

e 90% após a segunda contra infecção pelo SARS-CoV-2), idosos acima de 70

anos (redução do risco de internação hospitalar de cerca de 80% e de risco de

óbito pela covid-19 de 85%), ou na população geral (97% contra casos

sintomáticos, necessidade de internação ou morte pela covid-19).

Considerando dados de eficácia e de efetividade, demonstrando

elevada proteção para formas graves da doença com a primeira dose bem

como redução na transmissibilidade dos indivíduos vacinados com a primeira

dose, os estudos de imunogenicidade demonstrando maior resposta de

anticorpos com o uso do intervalo aumentado entre as doses (12 semanas vs

21 dias), as projeções de modelagem matemática indicando redução do

número de casos, internações e óbitos com a ampliação do intervalo, visando

aumentar a parcela da população vacinada com pelo menos 1 dose,

respaldado ainda pelas discussões realizadas no âmbito da Câmara Técnica

Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis (Portaria nº 28 de 03 de

setembro de 2020), o Programa Nacional de Imunizações opta por, neste

momento, adotar o esquema de duas doses da vacina COVID-19 Pfizer/Wyeth

com intervalo de 12 semanas. Os dados epidemiológicos e de efetividade da
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vacina serão monitorados, sendo que a presente recomendação poderá ser

revista caso necessário

VACINA COID - 19 JANSSEN

A vacina covid-19 (recombinante) da Farmacêutica Janssen, na

composição por dose de 0,5mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a

glicoproteína spike SARS-CoV-2, produzido na linha celular PER.C6 TetR e por

tecnologia de DNA recombinante, não inferior a 8,92 log10 unidades
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infecciosas (Inf.U), na apresentação de frasco-ampola multidose de 2,5mL (5

doses).

Possui administração intramuscular e é utilizada em dose única de

0,5 mL (contendo 5 x1010 partículas virais), o que é uma vantagem em relação

às demais vacinas disponíveis atualmente no Brasil.

O estudo clínico de fase III incluiu aproximadamente 40.000

indivíduos sem evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2, com idades

entre 18-100 anos, e avaliou a eficácia vacinal em prevenir a covid-19

sintomática, moderada a grave/crítica e confirmada laboratorialmente. Dados

preliminares indicam que a eficácia global foi de 66,3% (IC95% =

57,2%-72,4%) após ≥14 dias da vacinação com dose única, sendo que uma

eficácia de ≥63% foi observada em diferentes categorias por idade, sexo,

raça/etnia e entre aqueles com comorbidades. Ademais, houve variação da

eficácia geograficamente, sendo de 64,7% (IC95% = 54,1%-73%) no Brasil -

onde 69,4% dos participantes que fizeram sequenciamento genético

apresentavam infecção pela linhagem P.2 -, de 52% (IC95% = 30,3 – 73,1%) na

África do Sul (onde 94,5% dos casos sequenciados apresentavam a variante

20H/501Y.V2) e de 74,4% nos Estados Unidos (onde 96,4% dos sequenciados

possuíam a variante D614G). Não houve identificação das linhagens B.1.1.7 ou

P1 no estudo.

Em relação à capacidade da vacina em evitar hospitalizações, a

eficácia estimada foi de 93,1% (IC95% = 71,1%- 98,4%) ≥14 dias da vacinação;

sendo que após ≥28 dias, não houve hospitalizações no grupo vacinado

(eficácia estimada em 100%, IC95% = 74,3%-100%). A eficácia contra

mortalidade global foi de 75% (IC95% 33,4%-90,6%), não sendo detectada

nenhuma morte associada a covid-19 no grupo vacinado (contra 7 no grupo

placebo). Além disso, dados preliminares sugerem que possa haver proteção

vacinal também contra infecções assintomáticas, pois 0,7% dos que receberam

a vacina e que não apresentaram sintomas apresentaram soroconversão para

uma proteína não-S versus 2,8% no grupo placebo (eficácia estimada de

74,2%; IC95% = 47,1%-88,6%).

14



ESQUEMA DE VACINAÇÃO
A vacina deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular em

esquema de duas doses, com intervalo determinado conforme segue:

- Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04 semanas.

- Vacina AstraZeneca/Fiocruz: intervalo entre as doses, de 10 a 12 semanas.

- Vacina Pfizer (Corminaty)/Wyeth : intervalo entre as doses, 12 semanas.

- Vacina Janssen : dose única
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6. INSUMOS

Com base nas informações sobre a população-alvo elencada, estima-se

um quantitativo de insumos necessários para a vacinação contra Covid-19 da

população de Orleans, referente a cada fase da vacinação, conforme Quadro II.

FASE POPULAÇÃO ALVO
ESTIMADA*

AGULHAS E SERINGAS PARA 2
DOSES DA VACINA**

1ª 1751 3677

2ª 3083 6474

3ª 2201 4622

4ª 256 538

TOTAL 7291 15.311
*Com base nas projeções DATASUS/IBGE, DATASUS/SIPNI, DATASUS/e-SUS e
grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
** Calculado 5% a mais pelas possíveis perdas.

O Ministério da Saúde está fazendo a aquisição dos insumos que serão

utilizados para a campanha de vacinação para Covid-19, incluindo as seringas

e agulhas.

O Governo Estadual de Santa Catarina também sinalizou que está

fazendo aquisição para garantir que não haja falta de insumos, conforme o

planejamento realizado.

E nesse âmbito, o município de Orleans já conta com um quantitativo em

estoque de seringas e agulhas reservados para iniciar a vacinação.
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7. PONTOS ESTRATÉGICOS DE VACINAÇÃO

O município de Orleans, conta com 4 salas de vacinação estruturadas e

cadastradas no Programa Nacional de Imunização (PNI) e 4 aguardando

liberação da Imunização Regional da AMREC, ao qual irão funcionar como

local para operacionalizar a vacinação extramuros contra COVID 19, e 10

vacinadoras para execução da campanha.

Os profissionais de saúde que atuam no Centro de Triagem e Hospital,

contarão com a vacinação no local de trabalho. Bem como os idosos acamados

e domiciliados receberão a vacina em casa.

Instituições de longa permanência (ILPI) receberão equipe de

profissionais para administrar as doses da vacina, assim como pacientes

domiciliados/acamados que se incluem na população-alvo.

Cabe ressaltar que as salas de imunização das Unidades Básicas de

Saúde continuarão realizando as vacinas de rotina do Programa Nacional de

Imunização (PNI), tendo sala específica nestes locais para a vacinação contra

o Covid-19.

A campanha de Vacinação em andamento incorporou até o momento os

seguintes grupos prioritários;

Conforme a disponibilização de vacinas pelo Estado, a aplicação das

doses ocorrerá na Unidade São Lucas para os trabalhadores de Saúde, com

agendamento prévio 3886-0194 por grupos de no mínimo 10 pessoas.

- Trabalhadores de saúde (Vacinados na Unidade São Lucas) e no drive

Trhuh.

- Pessoas idosas acima 60 anos institucionalizadas (vacinado na

Instituição)

- Idosos de 90 anos ou mais (vacinados no domicílio)

- Idosos de 80 a 89 anos, vacinados em Drive Trhu, após agendamento

na ESF se houver disponibilidade de frascos.

- Idosos de 70 a 79 anos, vacinados em Drive Trhu, após agendamento

na ESF se houver disponibilidade de frascos.

- Idosos de 60 a 69 anos, vacinados em Drive Trhu, após agendamento

na ESF se houver disponibilidade de frascos.
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-Forças de segurança e salvamento, segurança envolvidas nas ações do

Covid e salvamento atendimento em APH. (Vacinados na Unidade São Lucas)

e no Drive Thru na Rodoviária.

- Grupo de Pessoas de 18 a 59 anos, portadoras de Comorbidades, com

deficiência permanente e gestantes e puérperas com comorbidades

(054/CIB/2021). A vacinação ocorre nas Salas de Vacina do Município, ou em

um centro de vacinação montado em local amplo e estratégico para

centralização da vacinação, mediante agendamento prévio, por meio de um

cadastro/link (www.pmo.gov.br) de vacinação para o Covid 19.

-Trabalhadores da Educação, vacinados em Drive Trhu e no Auditório do

Centro Administrativo, juntamente com SM Educação , após agendamento na

ESF se houver disponibilidade de frascos.

- Caminhoneiros na faixa etária de 18 - 59 anos, com apresentação da CNH e

declaração comprobatória de transporte de carga, vacinados em Drive Trhu na

Rodoviária Municipal.

- Pessoas na Faixa etária conforme escalonamento de idade, de 50 a 59 anos,

vacinados em Drive Trhu na Rodoviária Municipal.

- Pessoas na Faixa etária conforme escalonamento de idade, de 40 a 49 anos,

vacinados em Drive Trhu na Rodoviária Municipal.

- Gestantes, puérperas e lactantes sem comorbidades, conforme

recomendação PNI com as vacinas do laboratório Butantan ou Pfizer,

vacinados em Drive Trhu na Rodoviária Municipal.

- Pessoas na Faixa etária conforme escalonamento de idade, de 35 e 39 anos,

vacinados em Drive Trhu na Rodoviária Municipal.

- Trabalhadores Industriais conforme escalonamento de idade, acima de 33

anos, vacinados em Drive Trhu na Rodoviária Municipal.
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8. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Articulação com a mídia e comunicação municipal, uso de redes sociais

e website da PMO localizado no endereço: www.pmo.sc.gov.br, incluindo

combate às fake-news de forma constante no período da campanha.

Ao passo que novas fases de vacinação forem divulgadas pelo

Ministério da Saúde, a Comunicação fará os informes necessários à população

por meio do website da Prefeitura Municipal de Orleans e redes sociais.

As Agentes Comunitárias de Saúde farão busca ativa da população-alvo

da campanha, além da orientação de todas as famílias visitadas durante o

período da campanha.

A partir do recebimento e aplicação das primeiras doses da vacina

contra a covid-19 será divulgado semanalmente, nas sextas feiras, um

informativo com o total de doses recebidas e aplicadas no município, sendo

divulgado site da PMO e redes sociais.

Os comunicados sobre recebimentos de doses, cronogramas e outras

informações sobre a campanha de vacinação serão publicadas no site da PMO

localizado no endereço: www.pmo.sc.gov.br e redes sociais.

O Alô Saúde Orleans telefone (WhatsApp) 48 99194-2776 também

estará disponível para dúvidas e informações acerca da vacinação contra o

Covid-19.
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ANEXO 1

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para
vacinação contra a COVID-19.

GRUPO DE

COMORBIDADES

DESCRIÇÃO

Diabetes melitus Qualquer indivíduo com diabetes.
Pneumopatias crônicas
graves 

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar
obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares,
pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso
recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise
asmática ou uso de doses altas de corticóide inalatório e de um
segundo medicamento de controle no ano anterior).

Hipertensão Arterial
Resistente (HAR) 

HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas
recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de
diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas,
administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada
adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos
anti-hipertensivos.

Hipertensão arterial
estágio 3

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da
presença de lesão em órgão-alvo (LOA)

Hipertensão arterial
estágios 1 e 2
com LOA e/ou
comorbidade

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e
109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA)

Doenças
cardiovasculares

-

Insuficiência cardíaca
(IC)

IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em
estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York
He-art Association.

Cor-pulmonale e
Hipertensão pulmonar

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou
secundária.

Cardiopatia hipertensiva Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou
dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou
sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).

Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável,
cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).

Valvopatias Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou
com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência
aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência
pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).
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Miocardiopatias e
Pericardiopatias

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite
crônica; cardiopatia reumática.

Doenças da Aorta, dos
Grandes Vasos e
Fístulas arteriovenosas

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes
vasos.

Arritmias cardíacas Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia
associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).

Cardiopatias congênita
no adulto

Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises
hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento
miocárdico.

Próteses valvares e
Dispositivos
cardíacos implantados

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e
dispositivos cardíacos implantados (marca-passos,
cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de
média e longa permanência).

Doença Neurológicas
Crônicas

Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque
isquêmico transitório; demência vascular. Doenças neurológicas
crônicas que impactem na função respiratória,indivíduos com paralisia
cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças
hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;
deficiência neurológica grave.

Hemoglobinopatias
graves

doença Falciforme e telassemia maior

Doença renal crônica Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração
glomerular<60ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica.

Imunocomprometidos Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;
pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas
em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10
mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com
imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram
tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses;
neoplasias hematológicas.

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Síndrome de down Trissomia do cromossomo 21
Cirrose Hepática Cirrose Hepática Child-Pugh A, B ou C

Fonte: Ministério da Saúde (07/2021)
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ANEXO 2
Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação.

POPULAÇÃO
ALVO

DEFINIÇÃO RECOMENDAÇÕES

Pessoas com
60  anos ou
mais institucionalizad
as

Pessoas com 60 anos ou mais
que residem em instituições de
longa permanência para idosos
(ILPI), como casa de repouso,
asilo e abrigo.

Será solicitado documento que
com prove a idade e residência.
Orienta-se a vacinação no local.
Caso haja residentes com idade
inferior a 60 anos, estes deverão
ser vacinados e todos os
trabalhado res desses locais.

Pessoas com 
Deficiência 
Institucionalizadas

Pessoas com deficiência que
vivem em residência inclusiva
(RI), que é uma unidade
ofertada pelo Serviço de Acolhi
mento Institucional, para jovens
e adultos com deficiência.

Deficiência autodeclarada e
documento  que comprove a
residência. Orienta-se a 
vacinação no local, contemplando
também os trabalhadores desses
locais.

Povos indígenas  
vivendo em terras 
indígenas

Indígena que vive em terras
indígenas  homologadas e não
homologadas com  18 anos ou
mais atendidos pelo Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena
(SASISUS).

A vacinação será realizada em
conformidade com a organização
dos Distritos  Sanitários Especiais
Indígena (DSEI) nos  diferentes
municípios.

Trabalhadores
da  Saúde

Trabalhadores dos serviços de
saúde são  todos aqueles que
atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência
e vigilância à saúde, sejam eles
hospitais, clínicas, ambulatórios,
laboratórios e outros  locais.
Compreende tanto os
profissionais da saúde  ( ex.
médicos,enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais,
biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos,
assistentes sociais, 
profissionais da educação física,
médicos veterinários e seus
respectivos técnicos e
auxiliares), quanto os
trabalhadores  de apoio (ex.
recepcionistas, seguranças, 
trabalhadores da limpeza,
cozinheiros e  auxiliares,
motoristas de ambulâncias e 
outros), ou seja, todos aqueles
que trabalham nos serviços de
saúde. Inclui-se  ainda aqueles

Para o planejamento da ação,
torna-se  oportuno a identificação
dos serviços e  o levantamento do
quantitativo dos trabalhadores da
saúde envolvidos na resposta
pandêmica nos diferentes níveis
de  complexidade da rede de
saúde. 

O envolvimento de associações
profissionais,sociedades
científicas, da direção dos
serviços de saúde e dos gestores,
na mobilização dos
trabalhadores,  poderão ser
importantes suporte para os 
organizadores, seja para o
levantamento, seja para definir a
melhor forma de operacionalizar a
vacinação. Nessa estratégia será
solicitado documento que com
prove a vinculação ativa do
trabalhador com o serviço de
saúde ou apresentação de
declaração emitida pelo serviço
de  saúde.
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profissionais que atuam  em
cuidados domiciliares (ex.
cuidadores  de idosos,
doulas/parteiras), bem como 
funcionários do sistema
funerário que tenham contato
com cadáveres potencialmente
contaminados. A vacina
também  será ofertada para
acadêmicos em saúde  e
estudantes da área técnica em
saúde  em estágio hospitalar,
atenção básica,  clínicas e
laboratórios.

Pessoas de 80
anos  e mais

Deverão receber a vacina
COVID-19 em  conformidade
com as fases pré-definidas.

Será solicitado documento que
comprove a idade.

Pessoas de 75 a
79  anos
Pessoas de 70 a
74  anos
Pessoas de 65 a
69  anos
Pessoas de 60 a
64  anos
Grupo com  
morbidades*

Pessoas com 18 a 59 anos
com uma ou  mais das
comorbidades pré-determina
das. 

(Ver anexo 1 do plano de
vacinação)

Indivíduos pertencentes a esses
grupos  poderão estar
pré-cadastrados no SIP NI,
aqueles que não tiverem sido
pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer  comprovante
que demonstre pertencer a  um
destes grupos de risco (exames,
receitas, relatório médico,
prescrição médica  etc.).
Adicionalmente, poderão ser
utilizados os cadastros já
existentes dentro  das Unidades
de Saúde.

Pessoas com  
deficiência  
permanente grave

Para fins de inclusão na
população- alvo  para
vacinação, serão considerados
indivíduos com deficiência
permanente  grave aqueles
que apresentem uma ou  mais
das seguintes limitações: 
1. Limitação motora que cause
grande dificuldade ou
incapacidade para andar ou
subir  escadas. 

Deficiência autodeclarada
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2.Indivíduos com grande
dificuldade ou incapacidade
de ouvir. 
3. Indivíduos com grande
dificuldade ou incapacidade
de enxergar. 
4.Indivíduos com alguma
deficiência intelectual
permanente que limite as
suas atividades habituais,
como trabalhar, ir à escola,
brincar, etc.

Trabalhadores
da  educação

Todos os professores e
funcionários das  escolas
públicas e privadas do ensino 
básico (creche, pré-escolas,
ensino fundamental, ensino
médio, profissionalizantes e
EJA) e do ensino superior.

Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove a
vinculação ativa  do profissional
com a escola ou apresentação de
declaração emitida pela instituição
de ensino.

Forças de 
Segurança e 
Salvamento

Policiais federais, militares,
civis e rodoviários; bombeiros
militares e civis; e guardas
municipais.

Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove a
vinculação ativa  com o serviço de
forças de segurança e 
salvamento ou apresentação de
declaração emitida pelo serviço
em que atua.

Trabalhadores
de  Transporte
Coletivo  Rodoviário
de Passageiros 
Urbano e de
Longo  Curso

Motoristas e cobradores de
transporte  coletivo rodoviário
de passageiros.

Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove o
exercício efetivo  da função de
motorista profissional do 
transporte de passageiros.

Caminhoneiro Motorista de transporte
rodoviário de cargas definido
no art. 1º, II da Lei nº 13.103,
de 2 de março de 2015, que
trata da regulamentação da
profissão de motoristas.

Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove o
exercício efetivo  da função de
motorista profissional do 
transporte rodoviário de cargas
(caminhoneiro).

Trabalhadores  
Industriais

Trabalhadores da indústria e
construção civil, conforme
Decreto 10.292/2020 e 
10.342/2020.

Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove a
situação de trabalhador
empregado de empresas 
industriais e de construção civil,
como: declarações dos serviços
onde atuam, carteira de trabalho,
contracheque com documento de
identidade, ou crachá  funcional.

Fonte: Ministério da Saúde
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