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1. INTRODUÇÃO 
 

O surto de SARS/COV-2 identicado inicialmente em pacientes que 

tinham vínculo com uma feira livre de animais silvestres em Wuhan na China, 

em dezembro de 2019, gerou a maior crise sanitária da história recente da 

humanidade.  O virus SARS/COV-2 que causa a COVID-19, patologia que 

pode evoluir para Insuficiencia Respiratória Aguda Grave. Trata-se de uma 

doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão 

ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 

contato com objetos e superfícies contaminadas. 

A suscetibilidade ao vírus SARS-CoV-2 é geral, por ser um vírus 

novo, e não se sabe se a infecção em humanos gera imunidade contra 

novas infecções e se essa imunidade é por toda a vida. O espectro clínico 

da infecção pelos Coronavírus é muito   amplo, podendo variar de um simples 

resfriado até uma pneumonia severa. 

Em janeiro de 2020, o estado do Pará apresentou o Plano de 

Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, onde 

descreve-se as atividades e ações de enfrentamento da pandemia no estado 

desenvolvidas pela Secretária de Estado de Saúde Pública. 

O planejamento da vacinação nacional e estadual é orientado em 

conformidade com os Planos de Imunização no nacional e estadual e os  

registros e licenciamentos de uso das vacinas é de atribuição da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei nº 6.360/1976 e 

regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 

415/2020. Ressalta-se ainda a RDC nº 444, de 10 de dezembro de 2020 

estabelece a autorização de uso emergencial, em caráter experimental, de 

vacinas da COVID-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância nacional, decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-

CoV-2). No Brasil, ate o momento, apenas três vacinas estão autorizadas pela 

ANVISA: CORONAVAC, FIOCRUZ e PFIZER. 

A Diretoria de Vigilância em Saúde vem realizando diversas ações com 

o  enfoque de manter o controle da ocorrência de novos casos da doença e 

entende que  a imunização é uma ação eficaz, e que deve ser garantida a 
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população de forma equânime e de qualidade, portanto,  o presente Plano 

descreve as ações de  operacionalização da campanha de vacinação contra a 

COVID-19 no município de Agua Azul do Norte-PA. 
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1.1 Perfil Epidemiológico da COVID-19 no Município de Agua Azul do 
Norte 

 
A situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil é de 15.184.790 casos 

acumulados, o número de óbitos acumulados é de 422.340, com uma taxa de 

letalidade de 2.8%. O Pará possui 486.610 casos acumulados e 13.611 óbitos 

acumulados, no município de Agua Azul do Norte temos 1.262 casos 

acumulados, 55 casos ativos, 3.405 casos descartados  e 12 óbitos. 

 

Figura 1. Curva Epidêmica de Casos Confirmados por  COVID-19, ocorridos 
no município de AGUA AZUL DO NORTE-PA, de 01/03/2020 a 01/03/2021. 

 
Fonte: Localiza SUS de COVID-19, MS 
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2. OBJETIVOS DO PLANO 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

• Alcançar a cobertura vacinal; 

•    Imunizar a popuação na perspectiva da interrupção da 

circulação do SARS-CoV-2. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•    Estabelecer as diretrizes, ações e estratégias; 

• Atingir os grupos prioritários de acordo com as etapas da campanha de 

vacinação estabelecidas; 

• Descrever a metodologia de vacinação com intuito de evitar 
aglomerações e manter a organização nos pontos de vacinação; 

• Realizar a gestão do estoque municipal de vacinas e outros insumos, 
incluindo o armazenamento, transporte e descarte final de frascos, 
seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas vigentes; 

• Coordenar ações para notificação e investigação de eventos adversos 
associados à vacinação; 

• Promover ações de educação e comunicação em saúde sobre as 
vacinas. 
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3.ESTRATÉGIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 
  

3.1 VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

 
            No atual cenário mundial de alta complexidade sanitária, as vacinas 

com pontecial de eficácia e segurança é a alternativa mais urgente para o 

controle da pandemia. A interrupção da circulação do SARS/COV-2 depende 

de uma vacina altamente eficaz sendo administrada em parcela expressiva da 

população (>70%). Em um momento inicial, onde não existe ampla 

disponibilidade da vacina no mercado mundial, o objetivo principal da 

vacinação é contribuir para a redução de morbidade e mortalidade pela Covid-

19, dessa forma, existe a necessidade de se estabelecer grupos prioritários, 

conforme o anexo1.  

        Nesse cenário, os grupos de maior risco para agravamento e óbito, caso 

venham a se infectar, devem ser priorizados. Além disso, no contexto 

pandêmico que se vive, com a grande maioria da população ainda altamente 

susceptível à infecção pelo vírus, também é prioridade a manutenção do 

funcionamento e da força de trabalho dos serviços de saúde, incluindo os 

trabalhadores da saúde entre os grupos prioritários para vacinação   contra a 

Covid-19. 

 
3.2 PLANO DE AÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 
       A campanha de combate ao novo coronavírus tem como objetivo: 

informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população 

brasileira, gerando consenso popular positivo em relação à importância 

da vacinação. 

      Sabe-se que para o enfrentamento da pandemia torna-se imprescindível a 

participação efetiva da população, de modo que a comunicação é a estratégia 

mais importante a ser fortalecida, pois esta estabelece o canal direto de troca 

de informações entre a gestão e seu público-alvo. 

       Assim, além da divulgação massiva das medidas sanitárias que precisam 

permanecer sendo adotadas pela população (praticar o distanciamento social, 

higienizar as mãos com frequência utilizando água e sabão, utilizar álcool a 
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70%, fazer uso de máscara, dentre outros), a divulgação sobre as ações 

implementadas para enfrentamento à Covid-19 é mais do que necessária, 

sendo a vacinação neste momento uma das mais importantes a serem 

comunicadas à população. 

         A comunicação clara e objetiva, esclarecendo sobre cada etapa de 

planejamento e execução é fundamental para melhor compreensão de como 

se dará o processo de vacinação, bem como de saúde em todo o município. 

          A Secretaria Municipal de Saúde de Água Azul do Norte define que a 

campanha de comunicação em torno da vacina contra Covid-19 no Município 

necessitará de estratégias para diversas plataformas, considerando a 

dificuldade no acesso à informação, e ciente deste cenário será necessário a 

produção de conteúdo a serem reproduzidos por comunicadores, 

influenciadores e profissionais em parceria com a Assessoria de Comunicação 

– ASCOM.  

A Secretaria Municipal de Saúde de Água Azul do Norte  reunirá todas 

as informações essenciais aos profissionais de saúde e para a população 

sobre as estratégias de vacinação da COVID-19. Outro fator importante para a 

comunicação sao as  informações relacionadas à segurança e eficácia da 

vacina, as quais serão amplamente divulgadas nas diversas plataformas de 

comunicação. 

 

3.3  AÇÕES 

 

• Realizar campanha publicitária pelas mídias sociais; 

• Divulgação de material informativo relacionado à vacinação nas redes 

sociais e site oficial da prefeitura; 

• Estabelecer porta-vozes da Secretaria Municipal de Saúde para 

entrevistas à imprensa e criação de vídeos informativos para as redes 

sociais; 

• Intensificar o monitoramento das redes sociais para esclarecer dúvidas, 

rumores ou informações equivocadas; 

• Manter um fluxo contínuo de comunicação com a imprensa para 

informar sobre o cenário da vacinação; 
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• Potencializar as equipes de estratégia de saúde da família, por meio dos 

agentes comunitários de saúde para sensibilização da população para a 

vacinação, bem como para esclarecimento de todas eventuais dúvidas; 

• Promover a divulgação do início da vacinação e suas etapas por grupos 

prioritários, pontos de vacinação, horário de funcionamento, calendário 

de vacinação por ordem alfabética e documentos necessários; 

• Vacinômetro digital, divulgado nas mídias sociais e portal da 

trasnparência. 

 

3.4 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

         As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de 

vigilância em saúde, entre as quais se incluem as ações de vacinação, estão 

definidas em legislação nacional que aponta que a gestão das ações é 

compartilhada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 

municípios. As ações devem ser pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), tendo por base a 

regionalização, a rede de serviços e as tecnologias disponíveis. 

          Nesta campanha constituem como competências da esfera municipal a 

coordenação no seu âmbito, alinhada com as diretrizes do Programa Nacional 

de Imunizações.  

Esta coordenação inclui: 

• A elaboração do plano operacional municipal para vacinação 

contra Covid-19; 

• A execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, 

incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como 

campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e 

investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente 

associados à vacinação; 

• A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, 

incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de 

uso, de acordo com as normas vigentes; 

•  O descarte e o destino final de frascos, seringas e agulhas 
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utilizados, conforme as normas técnicas vigentes; 

• A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o 

processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos 

dados provenientes das unidades notificantes,  bem como a 

transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos 

estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a 

retroalimentação das informações às unidades notificadoras. 

 

COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO PLANO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
ESFERA MUNICIPAL 

 
ELABORAR PLANO 
OPERACIONAL LOCAL PARA 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-
19; 
 
OPERACIONALIZAÇÃO DA 
VACINA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA 
AZUL DO NORTE-PA. 
 
 
 
 

 
ESFERA ESTADUAL 

 
DISTRIBUUÇÃO DAS 
VACINAS PARA OS 
MUNICÍPIOS; 
 
APOIO PARA ALCANCE DO 
GRUPO ALVO. 

ESFERA FEDERAL 
 
AQUISIÇÃO DE VACINAS, 
SERINGAS E AGULHAS; 
 
DEFINIÇÃO DE PÚBLICO 
PRIORITÁRIO. 
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3.5 CAPACITAÇÕES 

 
           É necessário que toda equipe seja capacitada para a operacionalização 

da campanha, incluindo a administração da vacina de forma segura, como 

também nas ações para notificação e investigação de eventos adversos 

associados à vacinação. 

          O Ministério da Saúde prevê a oferta de capacitação voltada para a 

qualificação de profissionais de saúde do SUS que atuarão nas campanhas de 

vacinação contra a covid-19, em especial aos profissionais inseridos na 

Atenção Primária em Saúde e nas mais de 38 mil salas de vacina existentes no 

país, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a CGPNI e a 

Secretaria de Atenção Primária à Saúde/MS. 

          O curso denominado “Vacinação para Covid-19: protocolos e 

procedimentos” serão na modalidade de Educação a Distância (EAD), em 

conteúdo adequado ao perfil dos profissionais da rede do SUS. Será ofertada 

no âmbito do Campus Virtual Fiocruz, em acesso público e gratuito, visando 

alcançar de forma rápida e em escala nacional, os profissionais de todo o país 

que atuarão na campanha de vacinação. 

          Dessa forma, a partir do recebimento das informações sobre a vacina 

distribuída pelo Ministério da Saúde - MS, a SUV/DIVE/GEVIM realizará 

reuniões técnicas com as Coordenações Regionais e aula virtual, com 

disponibilização da gravação em sites públicos. O intuito é de facilitar e 

ampliar o acesso da informação e instruir os profissionais envolvidos na 

campanha. 

           No que se refere à Secretaria Municipal de Saúde, a capacitação será 

realizada de forma presencial e/ou virtual, por módulos, que inclui a ação de 

vacinação, seus eventos adversos e sistema de informação.
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4.OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE- PA 

 

4.1 METAS/GRUPOS PRIORITÁRIOS POR FASES DO  PLANO DE 

VACINAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 

 

 A meta é vacinar, pelo menos, 95% do público alvo contra a Covid-19 
em duas doses com intervalo a ser definido pelo fabricante da vacina, de 
acordo com as fases a seguir: 
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  4.2 METAS/GRUPOS PRIORITÁRIOS POR FASES DO PLANO DE 

VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA 

 

ETAPAS E FASES DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA 
AZUL DO NORTE - PA 

FASES POPULAÇÃO ALVO ESTRATÉGIAS 
DE 

VACINAÇÃO 

 

 

 

 

 

1ª FASE 

 

• Trabalhadores da saúde 40%; 

ANEXO I 

• Pessoas com mais de 60 anos 

de  idade que vivem em 

instituição de longa 

permanência; 

• Nos locais de 

trabalho; 

•  Agendamentos nos 

centros de vacinação 
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2ª FASE 

 

• Trabalhadores da saúde 60%; 

ANEXO I 

• Idosos à partir de 60 anos de 

idade;** 

 

• ESF  

• Domicílio 

 

 

 

3ª FASE 

 

• Indivíduos que possuam 

comorbidades** ANEXO II 

• ESF  

• Domicílio* 

 

 

 

 

 

 

4ª FASE 

• Trabalhadores da educação** 

ANEXO I 

• Profissionais da segurança 

pública** ANEXO I 

• Pessoas com deficiência 

permanente grave** ANEXO I 

 

• ESF  

• Domicílio* 

 

 

 

5ª FASE 

• Trabalhadores de transporte 

coletivo rodoviário de 

passageiros e de longo 

curso** 

• Caminhoneiros residentes no 

município** 

• Trabalhadores da Indústria** 

• ESF  

• Domicílio* 

*A vacinação em domicílio acontecerá quando o usuário descrito nas fases estiver nas 

condições de acamado ou domiciliado. 

** O cronograma de vacinação será executado de acordo com os insumos e vacinas recebidos 
da SESPA e do Ministério da Saúde. 

 

 A elaboração do cronograma de vacinação contra Covid-19 de Água 

Azul do Norte –Pa, foi embasada no Plano Paraense de Vacinação 2º Edição 

de Março de 2021. Contudo, sua execução depende do recebimento de 

insumos e vacinas, cujo envio são atribuições da SESPA e do Ministério da 

Saúde. 
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5. PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

 A campanha de vacinação contra a COVID-19 teve início em fevereiro 

de 2021. As etapas ocorreram conforme a orientação do Plano Estadual do 

Pará de vacinação contra a Covid-19. 

 

6. FÁRMACO VIGILÂNCIA  

Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas 

tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, 

pode haver um aumento no número de notificações de Eventos Adversos Pós-

vacinação (EAPV). Assim, torna-se premente o fortalecimento dos sistemas de 

vigilância epidemiológica e sanitária, em especial no manejo, identificação, 

notificação e investigação de EAPV por profissionais da saúde. 

 
6.1 Precauções e Contraindicações à Administração da Vacina 

  Como a(s) vacina(s) COVID-19 não puderam ser testadas em todos os 

grupos de pessoas, pode haver algumas precauções ou contraindicações 

temporárias até que surjam mais evidências e se saiba mais sobre a(s) 

vacina(s) e que seja(m) administrada(s) de forma mais ampla a mais pessoas. 

Após os resultados dos estudos clínicos de fase III, essas precauções e 

contraindicações poderão ser alteradas. 

 

6.1.1 Precauções Gerais  

Em geral, como todas as vacinas, diante de doenças agudas febris 

moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a 

resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações 

da doença; 

Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de 

segurança na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com 

anticorpo detectável pelo SARS-COV-2. 

É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de 

incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. 

Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com 
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infecção confirmada para se evitar confusão com outros diagnósticos 

diferenciais. 

Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, 

idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo 

menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas. 

A presença de sintomatologia prolongada não é contraindicação para o 

recebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência de piora 

clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se evitar a 

atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente da pessoa. 

 

 6.1.2 Contraindicações  

• Pessoas menores de 18 anos de idade; 

• Gestantes, puérperas e lactantes; 

• Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática 

confirmada a uma dose anterior de uma vacina covid-19; 

• Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

qualquer componente da(s) vacina(s) 

 

7.VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇAÕ (EAPV) 

 

Os eventos adversos pós-vacinação (EAPV) podem ocorrer, sendo a 

grande maioria deles não graves e autolimitados e, muito raramente, podem 

ser graves, necescitando de assistência de saúde.  

De acordo com as manifestações clínicas podem ser locais ou 

sistêmicas:  

• Manifestações locais: Dor no local da injeção, eritema e 

enduração ocorrem em 15% a 20% dos pacientes, sendo 

benignas autolimitadas geralmente resolvidas em 48 horas; 

• Manifestações sistêmicas: São benignas, autolimitadas, como 

febre, mal estar, emialgia que podem começar de 6 a 12 horas 

após a vacinação e perssitir por 1 a 2 dias, sendo notificadas em 

menos de 10% dos vacinados. Essas manifestações são mais 

frequentes em pessoas que não tiveram contato anterior com os 
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antigenos da vacina. A vacinação não agrava sintomas de 

pacientes asmáticos nem induz sintomas respiratórios; 

• Reações de Hipersensibilidade: Reações anafiláticas 

(hipersensibilidade tipo I) são extremamente raras e podem ser 

associadas a qualquer componente de vacina; 

 

7.1  NOTIFICAÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS  

 

 Todos os eventos adversos deverão ser comunicados pelos 

profissionais de saúde dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, 

através dos sistemas de informações seguindo o fluxo a seguir: 

 

O sistema eletrônico de notificações de EAPV a ser utilizado pelos 

notificadores, será o e-SUS Notifica. 

Na impossibilidade de acesso ao sistema, os notificadores deverão 

contatar primeiramente à coordenação de imunização ou a vigilância 

epidemiológica local. 
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8. REDE DE FRIOS 

 
            A Coordenação Municipal de Imunização atua com suas ações de 

vacinação contando com uma Rede de Frio. O Programa recebe mensalmente 

imunobiológicos que compõem o calendário nacional de imunização, e as 

doses de vacinas contra a Covid-19. As quais são distribuídas aos postos de 

vacinação, alcançando suas 05 salas. 

         A distribuição dos imunobiológicos e insumos de rotina ocorrem 

diariamente conforme recebimento das informações de saldo e solicitação por 

parte das salas de vacinas. O transporte dos imunobiológicos é feito utilizando-

se caixas térmicas de poliestireno expandido ou poliuretano. Todos os 

imunobiológicos são transportados conservando-se a temperatura entre +2°C e 

+8°C em caixas térmicas utilizando bobinas de gelo reciclável, previamente 

mantidas em freezers e ambientadas de maneira que assegura as 

características imunogênicas das vacinas, evitando assim, a perda de potência 

e efetividade das mesmas até que cheguem ao destino final, onde acontece a 

vacinação dos usuários. 

         Fazendo-se necessária a manutenção de tal controle rigoroso, visto que 

dentre todos os imunobiológicos que atualmente compõem o calendário 

nacional de imunização, estes são termo sensíveis e precisam ser 

armazenados em temperaturas entre +2ºC e +8ºC, visto que a exposição à 

temperaturas diferentes das recomendadas, ou ainda a exposição à luz de 

forma inadequada, podem resultar na perda de potência em caráter 

permanente do imunizante. 

         Para possibilitar o armazenamento adequado da vacina da COVID-19 na 

Rede de Frios, será redimensionada a quantidade de vacinas destinadas a 

imunização de rotina recebida da 12º Centro Regional de Saúde de maneira a 

não prejudicar o cumprimento do PNI. 
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Central 

Regional da 

Rede de Frio 

Vacinação  

9. FLUXOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS MUNICIPAL 

O fluxo de distribuição de vacinas deve considerar a organização 

estrutural correspondente ao município de Água Azul do Norte-PA. 
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9.1 CNES REDE DE FRIOS E SALAS DE VACINA: 

Central de rede de Frios do Municipio: CNES 0471763 

Sala da UBS Centro I: CNES 3420825 

Sala UBS Nova Canada II: CNES 3420833 

Sala UBS Jussara III: CNES 2329409 

Sala UBS Paraguaçu IV: CNES 5520282 

Sala da UBS Bela Vista V: CNES 5688906 

Sala de Vacina Hospital Municipal Julia Barros: CNES 2615738 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 
                                ESTADO DO PARÁ 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 
                        SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          

 

 
10. Quadro demonstrativo da vacinas recebidas e   administradas pelo 

município de Agua Azul do Norte-PA. 

 

 
Observação: A atualização do Vacinômetro são de acordo com o Sistema Localiza sus em 
06/04/2021 
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Observação: A atualização do Vacinômetro são de acordo com o Sistema Localiza sus em 
05/05/2021 
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11. APLICAÇÃO DA VACINA 

• Confirmar o nome do paciente para evitar a aplicação em pessoa errada; 

• Administrar a dose correta. O cuidado deve ser redobrado quando a 

apresentação da vacina for multidose. 

• Preparar a vacina de acordo com sua apresentação. Utilizar a agulha e a 

seringa correta e escolher a melhor via e área para a aplicação da 

vacina. No caso das vacinas COVID-19, intramuscular, no deltoide; 

• Fornecer orientações de acordo com a vacina administrada; 

• No comprovante de vacinação e no sistema de informação, incluir nome 

da vacina, lote, tipo de dose, data de aplicação, unidade de saúde onde 

foi administrada, nome do vacinador e assinatura. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I.  

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação. 
 

 
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. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde – como 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, fi sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, serviços 

socais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus 

respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como 

recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 

motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos 

serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de 

assistência à saúde das pessoas. Incluem-se, ainda, aqueles profissionais que 

atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/ 

parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com 

cadáveres potencialmente contaminados. 

 
Recomendações: Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a 

identificação dos serviços e o levantamento do quantitativo dos trabalhadores 

de 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 no suporte para os 

organizadores, seja para o levantamento, seja para definir a melhor forma de 

operacionalizar a vacinação. Nessa estratégia 

será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com 

o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de 
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saúde. 

 
Trabalhadores da educação: Todos os professores e funcionários das 

escolas públicas e privadas. 

Recomendações: Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a 

vinculação ativa do profi ssional com a escola ou apresentação de declaração 

emitida pela escola. 

 
Pessoas com deficiência permanente severa: Para fi ns de inclusão na 

população-alvo para vacinação, serão considerados indivíduos com defi 

ciência permanente severa aqueles que apresentem uma ou mais das 

seguintes limitações: 

1. Limitação motora que cause grande dificuldade ou 

incapacidade para andar ou subir escadas. 

2. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir 

(se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso 

do aparelho). 

3. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar 

(se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser 

feita com o uso dos óculos ou lente).Indivíduos com alguma 

deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades 

habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. 

Recomendações: deficiência autodeclarada. 
 
 
Forças de Segurança e Salvamento: Policiais federais, militares e civis; 

bombeiros militares e civis e, membros ativos das Forças Armadas (Marinha, 

Exército e Aeronáutica). 

Recomendações: 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. 

 
ANEXO II 
 

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra 

a covid-19 
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