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Este documento foi elaborado tendo por base as 

discussões desenvolvidas pelo grupo técnico no âmbito 

do Comitê Técnico da Campanha de Imunização contra a 

COVID-19 



1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Diante de um cenário prolongado de crise sanitária mundial é evidente a 

urgência e o empenho das muitas instâncias globais da saúde no desenvolvimento e 

aquisição de vacinas. As vacinas disponíveis ou em desenvolvimento no mundo, sejam 

elas profiláticas ou terapêuticas, pertencem a três plataformas (gerações) principais, 

sendo categorizadas de acordo com a obtenção do(s) seu(s) componente(s) 

imunogênico(s) majoritário(s). As vacinas de primeira geração são constituídas do 

organismo ou complexo biológico morto ou inativado; as de segunda geração que 

contém apenas parte do agente causador da doença, sendo uma proteína imunogênica 

ou mesmo uma toxina; e por fim, as de terceira geração que se utilizam apenas do 

material genético do agente causador da doença, estando ou não, associada a algum 

vetor.   

Dentre as vacinas autorizadas para utilização no território brasileiro estão:  

Vacina de Oxford (AstraZeneca/Fiocruz) 

Segundo os dados preliminares da fase 3, a vacina demonstrou uma eficiência 

de 70,4% quando combinados os dados de dois diferentes regimes de dosagem. O 

primeiro esquema vacinal foi realizado da seguinte forma: primeira dose reduzida e 

uma segunda dose como inicialmente planejada e demonstrou 90% de eficácia; o 

segundo grupo, recebeu duas doses regulares e eficácia de 62%. Os testes não 

indicaram casos graves em nenhum voluntário submetido à vacinação e apresenta um 

amplo banco de dados de segurança, visto que mais de 24.000 voluntários são 

acompanhados em diferentes países desde abril de 2020. Um fator muito importante 

diz respeito às condições de armazenamento, em detrimento as vacinas de RNA, essa 

vacina se adequa a realidade logística do nosso Sistema Único de Saúde, visto que 

pode ser armazenada entre 2-8 °C (temperatura das geladeiras das UBS).  

 

 



CORONAVAC (Vacina da SINOVAC em parceria com o Instituto Butantan) 

 A vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan é uma vacina de vírus 

inativado e possui uma eficiência geral de 50,38%. No que diz respeito às condições de 

armazenamento e distribuição, essa vacina, é uma candidata excelente, assim como a 

vacina de OXFORD, por der ser armazena entre 2-8 °C. Outra variável de extrema 

relevância é a associação com o instituto Butantan, cuja capacidade produtiva varia de 

600 mil até 1 milhão de doses por dia.   

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

Essa vacina introduz o material genético do vírus capaz de codificar a principal 

proteína antigênica do vírus (a proteína Spike), sendo esse material encapsulado e 

veiculado através de nanopartículas lipídicas. É uma vacina que incorpora uma 

inovação robusta, que permite a capacidade de um grande volume e a primeira a ser 

licenciada utilizando essa plataforma.  No que diz respeito às questões logísticas, é 

importante ressaltar algumas dificuldades inerentes à plataforma descrita, como o 

alto custo de armazenamento e transporte (devido ao armazenamento a baixas 

temperaturas), conferindo alguns obstáculos operacionais para a vacinação em massa. 

Inicialmente, os estudos referidos dessa vacina previram um intervalo entre as 

doses de 21 dias, contudo, considerando os estudos de vida real conduzidos com 

intervalo estendido entre as doses foi observada a manutenção da alta eficácia vacinal 

e, em consonância com os programas vacinais do Reino Unido e Canadá, o Brasil 

adotou o intervalo de 12 semanas entre as doses do imunógeno.  

 

Janssen/Johnson & Johnson (Vacina de Adenovírus recombinante) 

 

A vacina da Janssen é uma vacina de vetor adenoviral recombinante e não 

replicante que codifica para a glicoproteína Spike do SARS-CoV-2.  A expressão 

transitória dessa proteína estimula a produção de anticorpos neutralizantes e 

resposta imune celular dirigida à proteína S, podendo promover a proteção contra a 

COVID-19. A vacina foi autorizada para uso emergencial no Brasil pela Agência 



Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no dia 31 de março de 2021. Os ensaios 

clínicos demonstraram uma eficácia geral de 66,9% na prevenção da doença COVID-

19, 14 dias após a vacinação e 66,1% após 28 dias. A eficácia contra casos graves foi de 

76,7%, 14 dias após a vacinação e 85% após 28 dias. 

Apesar das excelentes notícias associadas ao desempenho dos estudos vacinais, 

seguimos diante de um cenário de muitas incertezas, fazendo-se fundamental a 

comunicação transparente a população para que ela esteja ciente das limitações, 

dificuldades logísticas, e, sobretudo, a importância da manutenção dos cuidados 

sanitários básicos, como higienização das mãos, uso de máscara, além da manutenção 

do distanciamento social, evitando aglomerações. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

O plano municipal de imunização deve seguir as diretrizes nacionais e 

estaduais adaptado à realidade local. O plano nacional elencou grupos prioritários 

segundo os critérios de incidência, hospitalização e morte, bem como aqueles que são 

responsáveis direta ou indiretamente para a manutenção do funcionamento do 

sistema de saúde.  

Segundo a quarta edição do Plano Nacional de Operacionalização da COVID-19, 

foi estabelecida uma ordenação de grupos prioritários que pode ser visualizada no 

tópico 4.2 (Faseamento). 

Todas as informações contidas nesse plano estão sujeitas a atualização contínua de 

dados e planos logísticos, tendo em vista as inúmeras variáveis nas quais estamos inseridos, 

como a disponibilidade das vacinas, de insumos associados, possíveis alterações nos 

intervalos de doses preconizados diante de novas evidências científicas, bem como a 

situação epidemiológica do país. Todas as variações serão atualizadas e veiculadas de forma 

célere nas redes sociais da secretaria de saúde do município, bem como outras fontes 

oficiais.  

 



 Dessa forma, o “Plano municipal de operacionalização da vacinação contra 

a COVID-19” visa apresentar as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a 

estruturação e operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID-19, que 

ocorrerá de forma gradual à medida que as doses de vacinas forem disponibilizadas 

para distribuição.  

3. OBJETIVO 

Contribuir efetivamente na redução da transmissão comunitária do SARS-CoV-

2, que terá impacto direto na morbidade e na mortalidade associada à COVID-19.  

4. METODOLOGIA 

4.1 Cálculo populacional de grupos prioritários 

A população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19 foi 

priorizada segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para 

agravamento e óbito pela doença. As vacinas já foram liberadas pela Anvisa para uso 

emergencial ou registros concedidos. O escalonamento dos grupos populacionais para 

vacinação se dará conforme a disponibilidade das doses de vacina.  

A estimativa da população atual de Igarassu em 2021 é de 119.691 pessoas.  

4.2  Operacionalização 

 Distribuição para o estado e municípios: 

Segundo o Ministério da Saúde, após a liberação das doses para fase I, 

disponíveis no Sistema de Insumos Estratégicos do SIES/MS, os lotes das respectivas 

vacinas ficarão disponíveis para distribuição. A partir da central, as doses serão 

distribuídas equitativamente entre as Unidades Federativas, via aérea ou terrestre. 

Após a chegada às centrais estaduais, é de responsabilidade local a distribuição aos 

municípios. 

O primeiro quantitativo de vacinas disponíveis chegou a Igarassu no dia 18 de 

janeiro de 2021 e foi dado início a campanha no dia 20 de janeiro de 2021. 



 Faseamento: 

Em cada etapa, será realizado um planejamento de vacinação a partir do 

número de doses disponibilizadas para o município, dessa forma, dentro de cada 

proposta pelo Ministério da Saúde, o planejamento será dividido para 

operacionalização de acordo com os grupos elencados abaixo. 

1. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 

2. Pessoas com deficiência institucionalizadas 

3. Povos indígenas vivendo em terras indígenas (Não se aplica ao município)  

4. Trabalhadores de saúde 

5. Pessoas de 90 anos ou mais 

6. Pessoas de 85 a 89 anos 

7. Pessoas de 80 a 84 anos  

8. Pessoas de 75 a 79 anos  

9. Povos e comunidades tradicionais Ribeirinhas (Não se aplica ao município)  

10. Povos e comunidades tradicionais Quilombolas (Não se aplica ao município)  

11. Pessoas de 70 a 74 anos  

12. Pessoas de 65 a 69 anos  

13. Pessoas de 60 a 64 anos  

14. Forças de segurança e salvamento*  

15. Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades  

16. Pessoas com deficiência permanente  

17. Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino 

fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA)  

18. Trabalhadores da educação do ensino superior  



19.  Trabalhadores da limpeza urbana  

20. Pessoas em situação de rua  

21. População Privada de liberdade (Não se aplica ao município) 

22. Funcionários do sistema de privação de liberdade (Não se aplica ao 

município) 

23. Forças armadas (Não se aplica ao município) 

24. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros  

25. Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário (Não se aplica ao 

município)  

26. Trabalhadores de transporte aéreo  

27. Trabalhadores de transporte aquaviário  

28. Caminhoneiros  

29. Trabalhadores portuários (Não se aplica ao município) 

30. Trabalhadores industriais  

31.  Adolescentes por comorbidade e faixa etária  

32. População Geral-Pessoas de 18 a 59 anos.  

33. Crianças de 5 a 11 anos (Em andamento) 

 

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 7ª 
edição, sumarizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (Adaptado 
para realidade municipal de necessidade de avanço). 
 



Definição de Trabalhadores de Saúde adotada pelo Ministério da Saúde e 

seguida pelo município de Igarassu  

 

Gestantes e Puérperas  

O PNI, subsidiado pelas discussões da Câmara Técnica Assessora em Imunização e 

Doenças Transmissíveis e Câmara Técnica Assessora em ações integradas a 

Assistência a Gestante e Puérperas no contexto do coronavírus (COVID-19), decidiu 

por recomendar a vacinação contra a COVID-19 de todas as gestantes e puérperas e 

inclui-las nos grupos prioritários para vacinação, consideração o momento 

pandêmico, dado o entendimento do risco aumentado ao desenvolvimento das formas 

graves de COVID-19 e possíveis intercorrências obstétricas (abortamento, óbito fetal, 

etc). Contudo, com a ocorrência de um evento adverso grave com possível associação 

com a vacina da AstraZeneca, optou-se pela interrupção temporária no andamento da 

vacinação das gestantes e puérperas sem comorbidades, bem como pela 

 Considera-se trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha, os 
indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, 
regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, 
a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, 
farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são 
representados em 14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998 do 
Conselho Nacional de Saúde (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), agentes comunitários de saúde, 
agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores 
de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Incluem-se, ainda, aqueles 
profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de 
atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema 
funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham 
contato com cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e 
estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e 
laboratórios. 

Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à 
saúde das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e 
cemitérios serão contemplados no grupo trabalhador da saúde e a recomendação é que 
também sejam vacinados. 



interrupção do uso da vacina AstraZeneca/Fiocruz em gestantes e puérperas. 

Reitera-se que a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidade está 

mantida com as demais vacinas disponíveis em território nacional 

(Sinovac/Butantan e Pfizer/Wyeth). 

Dentre as principais recomendações, destaca-se: gestantes e puérperas devem ser 

vacinadas apenas com prescrição médica após avaliação individualizada de risco 

benefício; gestantes e puérperas com comorbidades que ainda não tenham sido 

vacinadas deverão ser vacinadas com vacinas COVID-19 que não contenham vetor 

viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer/Corminaty®); aquelas que já tenham recebido a 

vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz deverão aguardar o fim da gestação e puerpério 

(até 45 dias pós-parto) para a administração da segunda dose da vacina. Aquelas que 

receberam vacina cuja plataforma é isenta de vetor viral (como Sinovac/Butantan ou 

Pfizer), devem completar o esquema vacinal com a mesma vacina que iniciaram em 

intervalo regular. Após esclarecimentos e discussões o grupo das gestantes e 

puérperas sem comorbidades, foram reinseridas nos grupos prioritários de vacinação 

contra a COVID-19.   

 

Intervalo Inadequado entre as Doses  

Nos casos em que o indivíduo tenha recebido a primeira dose de vacina COVID-

19 de um fabricante e, com menos de 14 dias, venha receber uma segunda dose de 

vacina COVID-19 de outro produtor, a segunda dose deverá ser desconsiderada e 

reagendada uma segunda dose conforme intervalo indicado da primeira vacina 

COVID-19 recebida. 

Os eventuais atrasos em relação aos intervalos recomendados para cada vacina 

devem ser evitados, uma vez que não se pode assegurar a devida proteção individual 

até a administração da segunda dose. Porém, caso ocorram atrasos, o esquema 

vacinal deve ser a segunda dose deverá ser finalizado com a maior celeridade 

possível.  

 

 

 



Dose de Reforço 

Diante do andamento da pandemia e continuidade do monitoramento e 

análises, foi possível endereçar uma queda progressiva da proteção gerada pela 

vacina nos idosos acima de 70 anos, com particular atenção para aqueles com idade 

igual ou superior a 80 anos. Outro grupo que tem merecido uma atenção especial são 

aqueles que possuem um alto grau de imunocomprometimento, apresentando, 

geralmente, uma resposta imune menos satisfatória diante das diferentes vacinas do 

calendário vacinal. Os estudos de imunogenicidade têm revelado taxas reduzidas de 

soroconversão e um menor título de anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2 

nesses indivíduos, o que pode, apesar de não estar totalmente elucidado, gerar 

impactos na efetividade do esquema vacinal. E, até presente momento, um terceiro 

grupo foi selecionado para o recebimento da dose de reforço: os profissionais de 

saúde.  

Em nota, o ministério da saúde esclareceu que a dose de reforço será 

preferencialmente realizada com a vacina da Pfizer ou, de maneira alternativa, com as 

da Fiocruz/Oxford/AstraZeneca e da Janssen. Isso se aplica a todos os possíveis 

esquemas vacinais preconizados pelo ministério da saúde. As doses serão 

administradas a partir de seis meses depois de concluído o esquema vacinal de duas 

doses ou dose única no caso da vacina da Janssen. Esse prazo, contudo, será de 28 dias 

para os indivíduos imunocomprometidos.   

Posteriormente, a dose de reforço foi ampliada para a população acima de 55 

anos (com intervalo de 4 meses após a última dose do esquema vacinal) e em seguida 

para a população geral de 18 a 54 anos (com intervalo de 5 meses após a última dose 

do esquema vacinal). 

Entretanto, Considerando o preocupante cenário epidemiológico em 

decorrência do surgimento e disseminação da variante Ômicron e a necessidade 

amplificação da resposta imune com doses adicionais de vacinas COVID19, foi 

realizada a antecipação do intervalo para dose de reforço da vacina COVID-19 para 

todos os indivíduos com mais de 18 anos de idade, que deverá ser administrada a 



partir de 4 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose), 

independente do imunizante aplicado, de acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS. 

Vacinação de Adolescentes 

Através de nota técnica, o ministério da saúde anunciou a inclusão de crianças e 

adolescentes (12 a 17 anos) com ou sem deficiência permanente, comorbidades e os 

privados de liberdade, bem como as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou 

sem comorbidade para vacinação contra a COVID-19. 

Contudo, no dia 15 de setembro de 2021 a Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Imunizações (CGPNI) recebeu uma notificação do óbito de um 

adolescente do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) 

com associação temporal com a vacina COVID-19 do fabricante Pfizer/wyeth no 

Estado de São Paulo.  

Em ciência desse evento, o Ministério da Saúde recomendou a interrupção da 

campanha de vacinação para adolescentes sem comorbidades, contudo, a ANVISA, a 

Sociedade Brasileira de Imunizações e a Secretaria Estadual de Saúde recomendaram 

a manutenção da campanha de vacinação dos adolescentes em caráter integral, 

postura essa que foi adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu.  

Posteriormente, o próprio ministério da Saúde recuou da decisão e revogou a decisão 

da suspensão da vacinação dos adolescentes sem comorbidades.  

 Distribuição das Vacinas até 03 de janeiro de 2022 

Vacinação em Crianças ( de 5 a 11 anos) 

A NOTA TÉCNICA Nº 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS esclarece sobre a 

vacinação não obrigatória de crianças de 05 a 11 anos contra Covid-19 durante a 

Pandemia da Covid-19. 

De acordo com os dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Saúde em seus 

Boletins Epidemiológicos publicados, a carga da doença na população brasileira de 



crianças é relevante, incluindo até o momento milhares de hospitalizações e centenas 

de mortes pela COVID-19 no grupo etário em questão, além de outras já demonstradas 

consequências da infecção em crianças, como a COVID-19 longa e a síndrome 

inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), todas elas de potencial gravidade 

neste grupo etário.  

Características Técnicas das vacinas Infantis: seguindo recomendações da 

sociedade brasileira de pediatria e de infectologia, o envase das vacinas infantis terão 

cores e rótulos diferenciados com a tampa laranja, para facilitar a identificação pelas 

equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças 

para serem vacinadas. Serão duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação 

com 10 µg (1/3 da apresentação utilizada em adolescentes e adultos). 

 

5. DETALHAMENTO DA LOGÍSTICA DA VACINAÇÃO 

 

O Apêndice V deste plano detalha o recebimento das vacinas por data, tipo de 

vacina, lote e quantidade. 

 

Acondicionamento: As vacinas podem ser armazenadas entre 2°C a 8° C.  

Todas as vacinas recebidas contam com um rígido controle de lotes (entrada e saída), 

bem como a estruturação da estratégia para a garantia das segundas doses, seguindo as 

orientações dos órgãos competentes. 

Rede de Frio Municipal: A central de distribuição do PNI municipal conta com 5 câmaras 

frias e 1 freezer horizontal para congelamento de baterias. O município também conta com 

34 salas de vacinação, 33 disponíveis – todas com geladeiras domésticas. 

 



 Estratégia adotada por fase e período: 

A escolha da estratégia que será adotada dependerá das especificações de cada 

fase e o detalhamento para operacionalização ocorrerá no período correspondente. 

Sendo as principais estratégias previstas: 

 Vacinação em domicílio; 

 Vacinação nas escolas; 

 Vacinação nas empresas; 

 Vacinação volante; 

 Unidades de referência para vacinação. 

 

 Esquema de vacinação 

As duas vacinas disponíveis para distribuição em território nacional devem ser 

administradas exclusivamente por via intramuscular (IM), no músculo deltoide, em 

esquema de duas doses, seguindo os intervalos adotados pelos órgãos competentes, 

determinado conforme segue:  

❖ Vacina Sinovac/Butantan: intervalo de 04 semanas. 

❖ Vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz: intervalo de 12 semanas.  

❖ Vacina pfizer/Comirnaty: intervalo de 12 semanas.  

❖ Vacina Janssen: dose única.  

 

 

Em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo 

determinado, é possível e recomendado tomar a 2ª dose para completar o esquema. 

 

 Equipamentos de Proteção Individual: 

- Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, prevendo-se 

quantitativo suficiente para troca a cada 2-3 horas ou quando estiver úmida;  



- Avental de tecido higienizado diariamente (jaleco) ou camisa da campanha. 

 Registro do vacinado 

Os registros das doses aplicadas deverão ser feitos no Sistema de Informação 

do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online). 

As salas de vacina que ainda não estiverem informatizadas e/ou sem uma 

adequada rede de internet disponível, bem como as atividades de vacinação 

extramuros realizadas durante a campanha deverão realizar os registros nominais e 

individualizados em formulários que, posteriormente, deverão ser digitados. 

O formulário contém as dez variáveis mínimas padronizadas, a saber: CNES - 

Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; 

Sexo; Grupo prioritário; Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; 

e Lote/validade da vacina.  

6. CENÁRIO DE INCERTEZAS 

- A expansão e seguimento do plano logístico de operacionalização se encontra em 

caráter dinâmico de modificações tendo em vista a liberação gradual das vacinas, bem 

como as limitações logísticas associadas a distribuição, armazenamento e/ou 

produção da(s) vacina(s) disponíveis para todo território nacional; 

- Variação da eficiência vacinal em grupos específicos;  

- Circulação de novas variantes; e 

- Variáveis técnicas e biológicas que só serão respondidas no decorrer do tempo 

como: duração da resposta imune adquirida e a possibilidade ou não de transmissão 

ativa do vírus mesmo após a vacinação. 

 
 
 
 
 



APÊNDICE I 

LOGÍSTICA PARA ETAPA I 

1. PÚBLICO-ALVO DA ETAPA I: 

o Trabalhadores de saúde; 

o Idosos acima de 60 anos em Instituições de Longa Permanência; e 

o Pacientes institucionalizados no Hospital Alcides Codeceira*. 

*O PNI do município fará a vacinação dos pacientes do Hospital Alcides Codeceira, os 

trabalhadores do local serão vacinados por equipe estadual. 

2. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

prioritário (Conforme orientações do Ministério da Saúde). 

3. ESTRATÉGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

EQUIPE VOLANTE:  

Equipe 1: 1 vacinador + 2 apoiadores para registro 

Público- alvo: Instituições de Longa Permanência  

 Enfermeira 

 Apoiador 1: Assistente técnico da APS 

 Apoiador 2: Auxiliar de Saúde Bucal 

Equipe 2: 1 vacinador + 2 apoiadores para registro 

Público- alvo: Trabalhadores de saúde da atenção especializada  

              Enfermeira 

               Apoiador 1: Assistente técnico da APS 

  Apoiador 2: Auxiliar de Saúde Bucal 



Equipe 3: 1 vacinador + 2 apoiadores para registro 

Público- alvo: Apoio as equipes 1 e 2 de acordo com a necessidade 

Enfermeira 

Apoiador 1: Assistente técnico da APS 

Apoiador 2: Auxiliar de Saúde Bucal 

 

 EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 

Público-alvo: Trabalhadores das unidades da APS. 

Detalhamento: Cada unidade da APS receberá o quantitativo necessário para 

vacinação de toda a equipe, sendo o responsável técnico pela vacinação, o enfermeiro 

(a) da unidade, cabendo ao profissional, a coordenação da vacinação: administração 

das doses, preenchimento da planilha de controle (Nome, CPF e assinatura do 

profissional vacinado) e envio das informações para a coordenação da campanha de 

vacinação e para os digitadores do sistema que darão apoio nesta primeira etapa da     

Fase I. 

EQUIPE DE DIGITADORES:  

Dois (2) digitadores fixos para preenchimento das informações da população 

vacinada no sistema. Os digitadores ficarão alocados na sede da secretaria de saúde. 

4. LISTA DE SETORES DE SAÚDE PRIORITÁRIOS PARA VACINAÇÃO: 

A prioridade para vacinação por setor será de acordo com o grau de exposição 

dos trabalhadores ao coronavírus, a saber: 

1. Hospital COVID; 

2. Hospital geral; 

3. SAMU; 



4. Atenção primária; 

5. Policlínica São Lucas; 

6. Centro de saúde da mulher; 

7. Centro de Saúde do Homem; 

8. Vigilância epidemiológica; 

9. LAME/CRESP; 

10. Clínica Visão da gente;  

11. Centro de testagem e aconselhamento; 

12. Rede Privada; e 

13. Coveiros. 

Importante: Os trabalhadores da sede da Secretaria de Saúde e Complexo Regulador 

por exercerem um trabalho administrativo, portanto não assistencial, serão vacinados 

de acordo com o critério estabelecido no Apêndice II, considerando que suas 

atividades são fundamentais para a manutenção e excelência no funcionamento da 

rede assistencial de saúde. 

 Instituições de Longa Permanência no Município 

INSTITUIÇÃO GRUPO 
QUANTIDADE 
DE PACIENTES 

QUANTIDADE DE 
TRABALHADORES 

TOTAL 

Lar de Idosos 
Maria José de 

Lima (MAJOLI) 
Idosos 47 25 72 

Lar de Idosos 
Portal da Luz 

Idosos 57 36 93 

Lar de Idosos 
Jesus de Nazaré 

Idosos 11 37 48 

Hospital Colônia 
Professor 

Mulheres 
portadoras de 

51 - 51 



Alcides 
Codeceira 

transtornos 
mentais 

TOTAL 166 98 264 

 

 CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DA ETAPA I: 

PÚBLICO- ALVO DATA 

Trabalhadores de saúde (Hospital COVID, Hospital geral, SAMU) 20/jan 

Trabalhadores de saúde (Outros estabelecimentos listados no tópico 
3 em ordem de prioridade) 

21/jan a 
25/jan 

Idosos e trabalhadores das ILPI’s 26/jan 

Pacientes do Hospital Alcides Codeceira 28/jan 

Trabalhadores da rede privada de saúde e coveiros 
A partir do dia 

01/fev 

Secretaria de Saúde de Igarassu e Profissionais de Saúde de Empresas 
e Estabelecimentos Comerciais de Saúde 

A partir do dia 
15/fev 

Observação: Os trabalhadores do Hospital Alcides Codeceira e UPA (localizados no 

território de Igarassu), serão vacinados pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde, o 

município não receberá doses para vacinação deste público.  

LOGÍSTICA PARA ETAPA II 

1. PÚBLICO-ALVO DA ETAPA II: 

o Idosos acima de 85 anos;  

o Idosos de 80 a 84 anos. 

*Vacina disponível para esta etapa: Oxford/AstraZeneca/Fiocruz (Covishield) 



2. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

prioritário (Conforme orientações do Ministério da Saúde). 

3. ESTRATÉGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO: 

Responsáveis pela vacinação: Equipes de Atenção Primária à Saúde 

 Idosos que residem em áreas cobertas pela Atenção Primária: 

- A vacinação ocorrerá pela equipe da Unidade de Saúde que cobre a área de 

residência do idoso e a equipe de vacinação será acompanhada pelo Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 Idosos que residem em áreas descobertas: 

- Os familiares deverão agendar a vacinação para o idoso na unidade de saúde mais 

próxima da residência. Os idosos das áreas descobertas também serão vacinados 

em domicílio após o agendamento. 

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DA ETAPA II: 

PÚBLICO- ALVO DATA 

Idosos acima de 85 anos A partir de 27/jan 

Idosos de 80 a 84 anos A partir de 01/mar 

 

LOGÍSTICA PARA ETAPA III 

 
1. PÚBLICO-ALVO DA ETAPA III: 

o Idosos de 75 a 79 anos; 

o Idosos de 70 a 74 anos; 

o Idosos 65-69 anos;  



o Idosos 63-64 anos; 

o Idosos 60-62 anos. 

*Vacina disponível para esta etapa: Sinovac/Butantan (CoronaVac) 

2. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

prioritário (Conforme orientações do Ministério da Saúde). 

3. ESTRATÉGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

 VACINAÇÃO EM PONTOS FIXOS (POLOS DE VACINAÇÃO): 

Nesse momento, faz-se necessário que os idosos se dirijam aos locais 

determinados portando um documento de identificação com foto, cartão SUS e 

comprovante de residência. Os locais selecionados estão listados no quadro a seguir: 

Local Endereço 

Jota Raposo 
R. Joaquim Nabuco - Centro, Igarassu - PE, 

53610-070 

Centro de Artes 
Rua São Sebastião, 1-149 - Centro, Igarassu-

PE, 53610-630 

Escola Dalila de Melo 
R. João Francisco Ribeiro, 1097-1261 - 

Triunfo, Igarassu - PE, 53625-733 

Creche Tia Emocy 
Avenida Barão de Vera Cruz, Cruz de 

Rebouças, 53630-000 
Escola Municipal Professora Cecília 

Maria Vaz Curado Ribeiro 
R. Henrique Dias, 225 - Agamenon 

Magalhães, Igarassu - PE, 53640-578 

Escola Antônio de Pádua Caraciolo 
R. Vertentes, 59 - Cruz de Rebouças, Igarassu 

- PE, 53630-450 

 

 Composição das Equipes de Vacinação  

As equipes foram organizadas visando o melhor fluxo em todos os locais 

conforme descrito no quadro abaixo:  

Composição das Equipes Função Quantidade 

Gestor de Unidades 
Coordena a equipe local, resolve questões 

com o público e articula com a coordenação 
1 



geral 

Vacinador Responsável pela vacinação 2 

Preenchedor de Ficha 
Anota as informações necessárias para o 

sistema e inicia o preenchimento do cartão 
de vacinação 

5 

Volante 1 
Acolhe o idoso e entrega as senhas para 

ordem de preenchimento de ficha 
1 

Volante 2 
Chama os números das fichas e apoia os 

preenchedores 
1 

Volante 3 
Leva as fichas preenchidas aos vacinadores 

e apoia nas necessidades 
1 

OBS: Além dos membros descritos acima, contamos com uma coordenação geral de 

logística unificada que dará apoio em todos os Polos.  

 Idosos acamados: 

- Serão vacinados mediante notificação as Unidades Básicas de Saúde. E esses 

pacientes serão vacinados em atendimento domiciliar pela equipe da Unidade de 

Saúde que cobre a área de residência do idoso e a equipe de vacinação será 

acompanhada pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

 Pessoas em vulnerabilidade econômica: 

- Aqueles que não dispõem de recursos para se dirigirem aos polos de vacinação, 

devem comunicar sua situação na Unidade Básica de Saúde mais próximas ao seu local 

de residência, em comunicação com o seu Agente Comunitário de Saúde para 

agendamento e posterior vacinação.  

 CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DA ETAPA III: 

Público- alvo Data 

Idosos de 75 a 79 anos A partir de 09/mar 
Idosos de 70 a 74 anos A partir de 22/mar 
Idosos de 65 a 69 anos A partir de 26/mar 
Idosos de 63 a 64 anos A partir de 30/mar 
Idosos de 60 a 62 anos A partir de 05/abril 

 



A partir do dia 26 de março de 2021, incorporou-se mais dois polos de 

apoio a vacinação, totalizando seis pontos fixos de vacinação para os munícipes 

de Igarassu.  

Local Endereço 

Escola Municipal Professora Cecília 
Maria Vaz Curado Ribeiro 

R. Henrique Dias, 225 - Agamenon 
Magalhães, Igarassu - PE, 53640-578 

Escola Antônio de Pádua Caraciolo 
R. Vertentes, 59 - Cruz de Rebouças, Igarassu 

- PE, 53630-450 
 

LOGÍSTICA PARA ETAPA IV 

1. PÚBLICO-ALVO DA ETAPA IV: 

o Forças de segurança e salvamento*. 

*Através da nota técnica Nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS foi determinado o 

adiantamento da vacinação dos profissionais pertencentes ao grupo das Forças de 

Segurança e Salvamento e Forças Armadas.  

2. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

prioritário (Conforme orientações do Ministério da Saúde). 

3. ESTRATÉGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

- Local: A vacinação ocorrerá na sede da guarda municipal de Igarassu e será 

realizado um agendamento prévio com o responsável do Setor. 

- Equipe de vacinação: 2 vacinadores e 2 preenchedores de ficha.  

- Detalhamento do público*: 

 Guardas municipais: 83 

 1ª fase  aproximadamente 40% do total previsto: 30 guardas municipais  

 2ª fase  Demais profissionais que foram mediantes a chegada de mais doses 

Observação: Por recomendação do PNI estado de Pernambuco, o município possui 

responsabilidade de vacinação e receberá doses apenas para os guardas municipais, 



sendo os outros profissionais de salvamento responsabilidade do estado, mesmo 

atuando no município. 

- Data de Início: 10 de abril de 2021 

LOGÍSTICA PARA ETAPA V – COMORBIDADES 

 As comorbidades previstas para vacinação na Etapa V estão descritas no anexo 

I deste plano, porém para melhor operacionalização da campanha a etapa V foi 

dividida em 2 (duas) fases. 

FASE I 

A fase I está dividida em 2 (dois) grupos e o avanço ocorrerá de acordo com a 

disponibilidade de doses. Segue abaixo a estratégia prevista para o Grupo 1 e 2 e a 

população prevista: 

1. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

prioritário (Conforme orientações do Ministério da Saúde). 

2. VACINA UTILIZADA: AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/Comirnaty 

3. GRUPO 1:  

PÚBLICO- ALVO 

GRUPO CID 10 E OUTRAS OBSERVAÇÕES 

Obesidade mórbida E66- Obesidade 

Síndrome de Down Q90- Síndrome de Down 

Pessoas vivendo com HIV 

B20– Doença pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), resultando em doenças 

infecciosas e parasitárias. 

B21- Doença pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), resultando em neoplasias 

malignas. 

B22- Doença pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) resultando em outras doenças 

especificadas 



B23- Doença pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) resultando em outras doenças. 
B24- Doença pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) não especificada 

Gestantes com comorbidades 
Gestantes de alto risco com alguma comorbidade 

(CID: Z35) 

Puérperas com comorbidades 
Mulheres que deram à luz até 45 dias que 
tiveram gestação de alto risco associada a 

comorbidade 

Pacientes transplantados Comprovar a realização de transplante 

Pacientes renais que realizam 
hemodiálise 

Comprovar a realização de hemodiálise 

Imunossuprimidos 

D80- Imunodeficiência com predominância de 
defeitos de anticorpos. 

D81- Deficiências imunitárias combinadas. 

D82- Imunodeficiência associada com outros 
defeitos 

D83- Imunodeficiência comum variável 
D84- Outras imunodeficiências 

D85- Imunodeficiência não especificada 

D86- Sarcoidose do pulmão 

D87- Sarcoidose não especificada 

D88- Outras imunodeficiências especificadas 

D89- Outros transtornos que comprometem o 
mecanismo imunitário não classificado em outra 

parte 

Hemoglobinopatias graves 
D56- Talassemia 

D57- Transtornos falciformes 

 

¹ Pacientes que realizam diálise e possuem dificuldade de locomoção, devem sinalizar 

nas unidades da Atenção Primária, através dos seus familiares, para que a vacinação 

ocorra em domicílio. 

 

4. GRUPO 2: 

 FAIXA ETÁRIA – de acordo com o faseamento divulgado nas redes sociais da 

prefeitura e secretaria de saúde 

 



PÚBLICO- ALVO (Grupo 2): 

Comorbidades Descrição CID 10 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes. 

E10- Diabetes mellitus 

insulino-dependente 

E11- Diabetes mellitus não 

insulino-dependente 

E12- Diabetes mellitus 

relacionada com a 

desnutrição 

E13- Outros tipos 

especificados de diabetes 

mellitus 

E14- Diabetes mellitus não 

especificado 



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, 

internação prévia por crise asmática). 

J44- Doenças Pulmonares 

Obstrutivas Crônicas 

J45- Asma 

J46- Estado de mal asmático 

E84- Fibrose cística 

J60- Pneumoconiose dos 

mineiros de carvão 

J61- Pneumoconiose devida a 

amianto (asbesto) e outras 

fibras minerais 

J62.0- Pneumoconiose devida 

a pó de talco 

J62.8- Pneumoconiose devida 

a poeira que contenham sílica 

J63.0- Aluminiose (do 

pulmão) 

J63.1- Fibrose (do pulmão) 

J63.3- Fibrose (do pulmão) 

causada por grafite 

J63.4- Siderose 

J63.5- Estanose 

J63.8- Pneumoconiose devida 

a outras poeiras inorgânicas 

especificadas 

J64- Pneumoconiose não 



especificada 

J66- Doenças das vias aéreas 

devida a poeiras orgânicas 

específicas 

J67.0- Pneumonite de 

hipersensibilidade devida a 

poeiras orgânicas 

J67.1- Pneumonite de 

hipersensibilidade devida a 

poeiras orgânicas 

P27.8- Outras doenças 

respiratórias crônicas 

originadas no período 

perinatal 

J68.4- Afecções respiratórias 

crônicas devidas a produtos 

químicos, gases, fumaças e 

vapores 

J70.1- Afecções respiratórias 

devida a outros agentes 

externos 

J84.1- Outras doenças 

pulmonares intersticiais com 

fibrose 

A16.2- Tuberculose 

pulmonar, sem menção de 

confirmação bacteriológica ou 

histológica 



Hipertensão Arterial Resistente (HAR), 

Hipertensão arterial estágio 3, 

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com 

lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade 

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. 

I15- Hipertensão secundária 

 

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica 

≥110mmHg independente da 

presença de lesão em órgão-alvo (LOA) 

ou comorbidade 

I11- Doença cardíaca 

hipertensiva 

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou 

diastólica entre 90 e 109mmHg na 

presença de lesão em órgão-alvo e/ou 

comorbidade. 

I12- Doença renal 

hipertensiva 

I13- Doença cardíaca e renal 

hipertensiva 

Insuficiência Cardíaca 

IC com fração de ejeção reduzida, 

intermediária ou preservada; em 

estágios B, C ou D, independente de 

classe funcional da New York Heart 

Association 

I50- Insuficiência cardíaca 

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar 
Cor-pulmonale crônico, hipertensão 

pulmonar primária ou secundária. 

I26.0 - Embolia pulmonar 

I27.0- Hipertensão pulmonar 

primária 

I27.2- Outra hipertensão 

pulmonar secundária 

I27.9- Cardiopatia pulmonar 

não especificada 

Cardiopatia hipertensiva Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia I11- Doença cardíaca 



ventricular esquerda ou dilatação, 

sobrecarga atrial e ventricular, 

disfunção diastólica e/ou sistólica, 

lesões em outros órgãos-alvo). 

hipertensiva 

Síndromes coronarianas 

Síndromes coronarianas crônicas 

(Angina Pectoris estável, cardiopatia 

isquêmica, pós Infarto Agudo do 

Miocárdio, outras). 

I24- Outras doenças 

isquêmicas agudas 

do coração 

I20- Angina pectoris  

I255- Miocardiopatia 

isquêmica 

I24.1- Síndrome pós-infarto 

do 

miocárdio 

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). 

I05- Doença reumática da 

valva mitral 

I08- Doenças de múltiplas 

valvas 

I06- Doenças reumáticas da 

valva aórtica  

I07- Doenças reumáticas da 

valva tricúspide 

I09.1- Valvulite reumática  

I38- Endocardite de valva não 

especificada  

I09.8- Doença reumática da 

valva pulmonar 

I39-Transtornos valvares 

cardíacos (uso em 

morbidade) 

Miocardiopatias e Pericardiopatias 

Miocardiopatias de quaisquer etiologias 

ou fenótipos; pericardite crônica; 

cardiopatia reumática. 

I42- Cardiomiopatias 

I31.9- Doença não 

especificada do pericárdio 

I09- Outras doenças 



reumáticas do coração 

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e 

Fístulas arteriovenosas 

Aneurismas, dissecções, hematomas da 

aorta e demais grandes vasos. 

I71- Aneurisma e dissecção 

da aorta 

I72- Outros aneurismas 

I77- Outras afecções das 

artérias e arteríolas 

Arritmias cardíacas 

Arritmias cardíacas com importância 

clínica e/ou cardiopatia associada 

(fibrilação e flutter atriais; e outras). 

I47- Taquicardia paroxística 

I48- “Flutter” e Fibrilação 

atrial 

I49- Outras arritmias 

cardíacas 

Cardiopatias congênita no adulto 

Cardiopatias congênitas com 

repercussão hemodinâmica, crises 

hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; 

arritmias; comprometimento 

miocárdico. 

I51- Complicações de 

cardiopatias e doenças 

cardíacas mal definidas 

Q20- Malformações 

congênitas das câmaras e das 

comunicações cardíacas 

Q21- Malformações 

congênitas dos septos 

cardíacos 

Q22- Malformações 

congênitas das valvas 

pulmonar e tricúspide 

Q23- Malformações 

congênitas das valvas aórtica 

e mitral 

Q24- Outras malformações 

congênitas do coração 

Q25- Malformações 

congênitas das grandes 



artérias 

Q26- Malformações 

congênitas das grandes veias 

Q27- Outras malformações 

congênitas do sistema 

vascular periférico. 

Q28- Outras malformações 

congênitas do aparelho 

circulatório 

Próteses valvares e Dispositivos 

cardíacos implantados 

Portadores de próteses valvares 

biológicas ou mecânicas; e dispositivos 

cardíacos implantados (marca-passos, 

cardio desfibriladores, 

ressincronizadores, assistência 

circulatória de média e longa 

permanência). 

Z95- Presença de implantes e 

enxertos cardíacos e 

vasculares 

Doença cerebrovascular 

Acidente vascular cerebral isquêmico ou 

hemorrágico; ataque isquêmico 

transitório; demência vascular. 

I60- Hemorragia 

subaracnóidea 

I61- Hemorragia 

intracerebral hemisférica 

subcortical 

I62- Outras hemorragias 

intracranianas não-

traumáticas 

I63- Infarto cerebral 

I64- Acidente vascular 

cerebral, não especificado 

como hemorrágico ou 

isquêmico 



I65- Oclusão e estenose de 

artérias pré-cerebrais que 

não resultam em infarto 

cerebral. 

I66- Oclusão e estenose de 

artérias cerebrais que não 

resultam em infarto cerebral 

I67- Outras doenças 

cerebrovasculares 

I68- Transtornos 

cerebrovasculares em 

doenças classificadas em 

outra parte 

I69- Sequelas de acidente 

vascular cerebral não 

especificado como 

hemorrágico ou isquêmico 

Doença renal crônica 

Doença renal crônica estágio 3 ou mais 

(taxa de filtração glomerular < 60 

ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome 

nefrótica. 

N18- Insuficiência renal 

crônica 

N03- Doença nefrótica 

crônica - anormalidade 

glomerular minor 

Imunossuprimidos 

Indivíduos transplantados de órgão 

sólido ou de medula óssea; pessoas 

vivendo com HIV e CD4 <350 

células/mm3; doenças reumáticas 

imunomediadas sistêmicas em atividade 

e em uso de dose de prednisona ou 

equivalente > 10 mg/dia ou recebendo 

pulsoterapia com corticoide e/ou 

B20– Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

(HIV), resultando em doenças 

infecciosas e parasitárias. 

B21- Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

(HIV), resultando em 



ciclofosfamida; demais indivíduos em 

uso de imunossupressores ou com 

imunodeficiências primárias. 

neoplasias malignas 

B22- Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

(HIV) resultando em outras 

doenças especificadas 

B23- Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

(HIV) resultando em outras 

doenças. 

B24- Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

(HIV) não especificada 

D80- Imunodeficiência com 

predominância de defeitos de 

anticorpos. 

D81- Deficiências imunitárias 

combinadas. 

D82- Imunodeficiência 

associada com outros defeitos 

D83- Imunodeficiência 

comum variável 

D84- Outras 

imunodeficiências 

D85- Imunodeficiência não 

especificada 

D86- Sarcoidose do pulmão 

D87- Sarcoidose não 



Fonte: Adaptado do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19. 7ª Edição e Nota Técnica SIDI 11/2021. 

 

 

 

especificada 

D88- Outras 

imunodeficiências 

especificadas 

D89- Outros transtornos que 

comprometem o mecanismo 

imunitário não classificados 

em outra parte 

Z94- Órgãos e tecidos 

transplantados 

Hemoglobinopatias graves Hemoglobinopatias graves 

D56- Talassemia 

D57- Transtornos falciformes 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40. E66 - Obesidade 

Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21. Q90- Síndrome de Down 

Cirrose hepática Cirrose hepatica Child-Pugh A, B ou C 

K74- Fibrose e cirrose 

hepáticas 

K70.3- Cirrose hepática 

alcoólica 

P78.8 – Cirrose hepática 

congênita 

Doenças raras 
Analisadas de acordo com o risco aumentado de desenvolvimento de 

complicações e agravos associados a COVID-19. 

Pacientes em terapia de substituição 

renal (Diálise) 
Comprovar a realização de hemodiálise 

 
Portadores de Hanseníase  

 

A30 - Hanseníase (doença de Hansen) 



5. CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DA ETAPA V 

Público- alvo Data 

Comorbidades – Grupo I A partir de 03/maio 
Comorbidades – Grupo II A partir de 10/maio 

 

 

6. ESTRATÉGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

 COMPROVAÇÕES: 

Faz-se necessário que os integrantes desse grupo prioritário apresentem algum 

comprovante que ateste sua comorbidade, conforme é detalhado abaixo: 

- Síndrome de Down - Autodeclarado; 

- Gestantes com comorbidades- Cartão de gestante do alto risco ou declaração 

comprobatória do alto risco com comorbidade; 

- Puérperas com (Até 45 dias pós-parto) com comorbidades - Declaração de nascido 

vivo (DNV) ou certidão de nascimento + Declaração de comorbidade; e 

- Outras comorbidades ou pessoa com deficiência- Laudo ou declaração 

comprobatória. 

Observações: 

- Nas declarações é obrigatório Carimbo, Matrícula e/ou Registro do Conselho de 

Classe.  

- Se as declarações forem de Unidade de saúde de natureza pública: Médico e 

Enfermeiro podem atestar. O profissional de enfermagem para assinar a declaração 

deve consultar os sistemas de informação/prontuário do paciente e colocar o carimbo 

da unidade com CNES. 

- Se as declarações forem de Unidades de saúde de natureza privada: apenas os 

Médicos podem atestar.  



Além dessa documentação, continua sendo primordial a apresentação de um 

documento de identificação com foto, cartão SUS e comprovante de residência.  

 POLOS DE VACINAÇÃO 

Polos de vacinação Endereço 

Jota Raposo 
R. Joaquim Nabuco - Centro, Igarassu - PE, 

53610-070 

Centro de Artes 
Rua São Sebastião, 1-149 - Centro, Igarassu-

PE, 53610-630 

Escola Dalila de Melo 
R. João Francisco Ribeiro, 1097-1261 - 

Triunfo, Igarassu - PE, 53625-733 

Creche Tia Emocy 
Avenida Barão de Vera Cruz, Cruz de 

Rebouças, 53630-000 
Escola Municipal Professora Cecília 

Maria Vaz Curado Ribeiro 
R. Henrique Dias, 225 - Agamenon 

Magalhães, Igarassu - PE, 53640-578 

Escola Antônio de Pádua Caraciolo 
R. Vertentes, 59 - Cruz de Rebouças, 

Igarassu - PE, 53630-450 
Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA)* 
Campina de Feira, Igarassu - PE, 53605-030 

Centro de Saúde da Mulher 
R. Alfredo Vieira de Melo - Cruz de 

Rebouças, Igarassu - PE, 53600-000 
 

*O CTA é um polo exclusivo para vacinação das pessoas vivendo com HIV/Aids, tendo 

este público a escolha de se vacinar em algum dos 6 (seis) polos principais ou no CTA. 

 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO  

As equipes foram organizadas visando o melhor fluxo em todos os locais 

conforme descrito no quadro abaixo:  

Composição das Equipes Função Quantidade 

Gestor de Unidades 

Coordena a equipe local, resolve questões 

com o público e articula com a coordenação 

geral 

1 

Vacinador Responsável pela vacinação 2 



Preenchedor de Ficha 

Anota as informações necessárias para o 

sistema e inicia o preenchimento do cartão 

de vacinação 

5 

Volante 1 
Acolhe o idoso e entrega as senhas para 

ordem de preenchimento de ficha 
1 

Volante 2 
Chama os números das fichas e apoia os 

preenchedores 
1 

Volante 3 
Leva as fichas preenchidas aos vacinadores 

e apoia nas necessidades 
1 

 

OBS: Além dos membros descritos acima, contamos com uma coordenação geral de 

logística unificada que dará apoio em todos os Polos.  

REFERÊNCIA 

[1] Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 7ª Edição.  

Disponível em:  https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/plano-nacional-

operacionalizacao-planovacina caocovid-ed7-20210517-cgpni.pdf. Acesso em 24 mai 

2021;  

[2] NOTA TÉCNICA SIDI 11/2021. Disponível em: https://www.lai.pe.gov.br/ses /wp-

content/uploads/sites/95/2021/05/nota_tecnica_sidi_11_comorbidades_0 .pdf. 

Acesso em 01 jun 2021;  

 

LOGÍSTICA PARA ETAPA VI 

A fase VI está dividida no encaminhamento dos grupos prioritários e população 

geral de 18 a 59 anos, o avanço ocorrerá de acordo com a disponibilidade de doses.  

1. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

prioritário (Conforme orientações do Ministério da Saúde). 

2. VACINA UTILIZADA: AstraZeneca/Fiocruz, Sinovac/Butantan, Janssen, 

Pfizer/Comirnaty 

https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/plano-nacional-operacionalizacao-planovacina%20caocovid-ed7-20210517-cgpni.pdf
https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/plano-nacional-operacionalizacao-planovacina%20caocovid-ed7-20210517-cgpni.pdf
https://www.lai.pe.gov.br/ses%20/wp-content/uploads/sites/95/2021/05/nota_tecnica_sidi_11_comorbidades_0%20.pdf
https://www.lai.pe.gov.br/ses%20/wp-content/uploads/sites/95/2021/05/nota_tecnica_sidi_11_comorbidades_0%20.pdf


3. CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO  

Público-alvo Datas de Abertura 

Gestantes e Puérperas A partir de 05 de maio 

Profissionais da Educação A partir de 29 de maio 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos A partir de 03 de junho 

Pessoas em Situação de Rua A partir de 09 de junho 

CRAS, CREAS e Conselho Tutelar A partir de 09 de junho 

Trabalhadores do Transporte Aquaviário A partir de 09 de junho 

População Geral A partir de 11 de junho 

Trabalhadores Industriais A partir de 11 de junho 

Caminhoneiros e Rodoviários A partir de 22 de junho 

 

Observações Pertinentes: 

- Além dos grupos destacados na tabela, permanecem abertos os grupos dos 

trabalhadores de saúde, profissionais da segurança pública, idosos, portadores de 

comorbidades e deficiência permanente, tanto para aplicação da primeira dose ou 

finalização do esquema vacinal;  

- O grupo de trabalhadores industriais, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e bancários serão vacinados in loco de acordo com o agendamento. As 

categorias elencadas devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde através do 

site: www.saudeigarassu.com.br; 

- Os avanços por idade são feitos de forma vinculada ao recebimento proporcional das 

vacinas, logo, são atualizados com regularidade na rede social da Secretaria de Saúde 

de Igarassu;  

 

 Verificação de documentação específica por grupo prioritário 

 

Todas as categorias precisam portar documento de identificação com foto, 

comprovante de residência (exceto bancários e trabalhadores industriais) e 

http://www.saudeigarassu.com.br/


declaração de vínculo com a instituição (pública ou privada) que trabalha.  Segue 

abaixo as documentações complementares exigidas por grupo.  

 

Público-alvo Documentação complementar 

Profissionais da Educação 

Declaração de vínculo empregatício 
com o CNPJ do estabelecimento em que 

trabalha. 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

CRAS, CREAS e Conselho Tutelar 

Trabalhadores do Transporte Aquaviário 

Pessoas em Situação de Rua Não há exigência de documentação 
complementar População Geral 

Trabalhadores Industriais 

É exigido das empresas a lista com os 
dados nominais dos funcionários 

vinculados bem como informações 
institucionais CNPJ da instituição para 
a verificação no Cadastro Nacional de 
Atividades Econômicas de acordo com 
o Plano Nacional de Operacionalização 
de Vacinação do Ministério da Saúde. 

Caminhoneiros e Rodoviários 

Declaração de vínculo empregatício 
com o CNPJ do estabelecimento em que 

trabalha e carteira de habilitação das 
categorias C, D e E. Para os autônomos, 
se faz necessário o preenchimento de 

uma autodeclaração de profissão 
disponibilizada nos polos de vacinação. 

 

4. POLOS DE VACINAÇÃO  

Seguem mantidos os seis locais fixos de vacinação: Jota Raposo, Centro de Artes, 

Escola Dalila de Melo, Creche Tia Emocy, Escola Municipal Professora Cecília Maria 

Vaz Curado Ribeiro, Escola Antônio de Pádua Caraciolo e Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA).  

 

 

 



LOGÍSTICA PARA ETAPA VII 

 
 Na presente etapa, a vacinação contra a COVID-19 encaminha-se com a 

vacinação da população geral de 18 a 59 anos, vacinação dos retardatários, 

adolescentes e crianças de 12 a 17 anos, e o início das doses de reforço dirigidas, 

primeiramente, aos profissionais de saúde, idosos e imunossuprimidos, e 

posteriormente, para o público em geral, respeitando o intervalo preconizado em 

conformidade com as atualizações vigentes. 

1. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada grupo 

(conforme orientações do Ministério da Saúde). 

2. VACINA UTILIZADA: AstraZeneca/Fiocruz, Sinovac/Butantan, Janssen, 

Pfizer/Comirnaty.  

Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que a dose de reforço será 

preferencialmente realizada com a vacina da Pfizer ou, de maneira alternativa, com 

as da Fiocruz/Oxford/AstraZeneca e da Janssen. Isso se aplica a todos os possíveis 

esquemas vacinais preconizados pelo ministério da saúde. As doses serão 

administradas a partir de seis meses após concluído o esquema vacinal de duas 

doses ou dose única no caso da vacina da Janssen. Esse prazo, contudo, será de 28 

dias para os indivíduos imunocomprometidos.  No que diz respeito as crianças e 

adolescentes de 12 a 17 anos, a única vacina com autorização para uso até o 

presente momento é a vacina da Pfizer/Comirnaty.  

3. CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO  

Público-alvo Datas de Abertura 

Crianças e adolescentes de 12 a 17 anos Adolescentes a 
partir de 16 anos 

A partir de 25 de 
agosto 

Adolescentes a partir de 14 anos 
A partir de 30 de 

Setembro 

Doses de reforço para idosos com 60 anos ou mais 
A partir de 07 de 

outubro 

Doses de reforço para profissionais de saúde da rede A partir de 08 de 



municipal outubro 

Adolescentes a partir de 12 anos 
A partir de 14 de 

outubro 
Doses de reforço para profissionais de saúde da rede 

privada e imunossuprimidos 
A partir de 19 de 

outubro 

Dose de reforço para o público de 55 anos ou mais 
A partir de 09 de 

novembro 

Dose de reforço para o público de 18 a 54 anos 
A partir de 22 de 

novembro 
 

4. ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO DOS IMUNOSSUPRIMIDOS  

Em nota, o Ministério da Saúde estabeleceu que estão cotados para a dose de 
reforço do grupo dos imunossuprimidos: 

 Pessoas com alto grau de imunossupressão: 

o Imunodeficiência primária grave; 

o Quimioterapia para câncer; 

o Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas 

(TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; 

o Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; 

o Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, 

por ≥14 dias; 

o Pacientes em hemodiálise; 

o Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas 

(reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;  

o Pacientes em uso de algumas drogas modificadoras da resposta imune, 

especificada em quadro abaixo: 

Quadro de drogas modificadoras da resposta imune 

Metotrexato 
Leflunomida 

Micofenolato de mofetila 
Azatiprina 

Ciclofosfamida 
Ciclosporina 



Tacrolimus 
6-mercaptopurina 

Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, 
tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, 

Secukinumabe, ustekinumabe) 
Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe) 

 
Destaca-se que com o avanço da vacinação nas demais faixas etárias, a depender 

da evolução da epidemia no país, bem como o surgimento de novas evidências 

científicas, a administração de doses adicionais para outros grupos poderá ser 

considerada. 

 
5. MODIFICAÇÕES NOS POLOS DE VACINAÇÃO 

 
Devido a algumas mudanças nas logísticas, bem como a volta das aulas presenciais, 

alguns polos de vacinação precisaram ser modificados. Segue abaixo os polos que 

estão vigentes nessa fase da vacinação: 

Primeiro momento: de agosto a outubro funcionaram os seguintes polos: 

 

Polos de vacinação Endereço 

Jota Raposo 
R. Joaquim Nabuco - Centro, Igarassu - PE, 

53610-070 

Centro de Artes 
Rua São Sebastião, 1-149 - Centro, Igarassu-PE, 

53610-630 

Creche Tia Emocy 
Avenida Barão de Vera Cruz, Cruz de Rebouças, 

53630-000 
Associação de Moradores de Santo 

Antônio 
R. Verdejante - Santo Antônio, Igarassu - PE, 

53630-457 
 

Segundo momento: A partir de novembro estão em funcionamento os seguintes 

polos: 

Polos de 
vacinação 

Endereço 

Jota Raposo R. Joaquim Nabuco - Centro, Igarassu - PE, 53610-070 

Creche Tia Emocy Avenida Barão de Vera Cruz, Cruz de Rebouças, 53630- 000 

Shopping Igarassu 
Av. Mario Melo, Centro,Igarassu-PE,53610-050 piso 

L2(superior) 



 

LOGÍSTICA PARA ETAPA VIII 

 

Na presente etapa, a vacinação contra a COVID-19 encaminha-se com a 

vacinação em pessoas acima de 18 anos, com alto grau de imunossupressão, a tomar a 

quarta dose da Pfizer.  

 

A recomendação é que seja aplicada a todos os indivíduos 

imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade, que receberam três doses no 

esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a 

partir de 4 meses 

 

Pessoas que receberam a vacina Janssen Covid-19 e têm 18 anos ou mais, 

também estão adicionadas na Nota Técnica, e devem receber uma dose de reforço 

pelo menos 2 meses após receber o esquema primário de vacinação com uma dose; 

com exceção das gestantes e puérperas. A segunda aplicação deve ser feita com o 

mesmo imunizante, podendo este intervalo ser de até seis meses. Mulheres que 

tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas 

deverão utilizar como dose de reforço o imunizante Pfizer. 

Pessoas com alto grau de Imunossupressão ou imunocomprometidos são: 

I - Imunodeficiência primária grave. 

II - Quimioterapia para câncer. 

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso 

de drogas imunossupressoras. 

IV - Pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 

dias. 

VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune, conforme previsto na nota 

técnica. 

VII - Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias. 

VIII - Pacientes em hemodiálise. 

IX - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. 

1. META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada 

grupo (conforme orientações do Ministério da Saúde). 

 

 



LOGÍSTICA PARA ETAPA IX 
 

Na presente etapa, a vacinação contra a COVID-19 caminha-se com a vacinação 

da população geral de 18 a 59 anos com a  vacinação dos retardatários, as doses de 

reforço. E insere-se crianças de 5 a 11 anos.  

META VACINAL DO MUNICÍPIO  Vacinar no mínimo 90% de cada 

grupo (conforme orientações do Ministério da Saúde). 

1. VACINA UTILIZADA: AstraZeneca/Fiocruz, Sinovac/Butantan, Janssen, 
Pfizer/Comirnaty. 

 
Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que a dose de reforço será 

preferencialmente realizada com a vacina da Pfizer ou, de maneira alternativa, 

com as da Fiocruz/Oxford/AstraZeneca e da Janssen. Isso se aplica a todos os 

possíveis esquemas vacinais preconizados pelo ministério da saúde. As doses 

serão administradas a partir de seis meses após concluído o esquema vacinal de 

duas doses ou dose única no caso da vacina da Janssen. Esse prazo, contudo, será 

de 28 dias para os indivíduos imunocomprometidos.  

 

Vacinação em crianças de 5 a 11 anos: 

 Imunizantes utilizados para crianças: 

- Comirnaty (Pfizer/Wyeth): Autorizado para crianças de 5 a 11 anos, possui sua 

apresentação em frasco na cor laranja e deverá ser administrado com uma seringa 

de 1 ml e volume de 0,2 ml. Para crianças com comorbidades será utilizada 

exclusivamente a vacina Pfizer. 

- Coronavac (Sinovac/ Butantan): Autorizado para crianças de 6 a 11 anos, a dose 

aplicada será de 0,5 ml com o intervalo de 28 dias para segunda dose. 

 Local da vacinação: Polo específico para crianças no Shopping de Igarassu (Polo 

kids). 



- A sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a COVID-19, em crianças de 5 a 

11 anos, será exclusiva para a aplicação dessa vacina, não sendo aproveitada para a 

aplicação de outras vacinas, ainda que pediátricas. 

- A vacina Covid-19 não será administrada de forma concomitante a outras 

vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 

15 dias. Também é recomendado EVITAR a vacinação das crianças de 5 a 11 anos 

em postos de vacinação na modalidade drive thru. 

- As crianças vacinadas permanecerão no local da vacinação por pelo menos 20 

minutos após a aplicação, para que ocorra a observação durante o período. 

 Ocorrerá treinamento completo das equipes de saúde que farão a aplicação da 

vacina antes da autorização de início no município, uma vez que a grande maioria 

dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da administração do produto 

errado à faixa etária, da dose inadequada e da preparação incorreta do imunizante. 

 Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com 

a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser 

autorizada por um termo de assentimento por escrito. 



 

 
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO 

 

Público-alvo Datas de Abertura 

 Doses de reforço para público Geral A partir de 21 de novembro 

 
 Crianças e adolescentes de 5 a 11 anos 9 

(Recomendação do Ministério da sáude): 
 
 Crianças com 5 a 11 anos com deficiência 

permanente ou com comorbidades; 
 Crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas 

(ADPF 742). 

 Crianças que vivam em lar com pessoas com alto 

risco para evolução grave de COVID-19; 

 Crianças sem comorbidades: 

 Crianças entre 10 e 11anos; 

 Crianças entre 8 e 9 anos; 

 Crianças entre 6 e 7 anos; 

 Crianças com 5 anos. 

 
A partir de 17 de janeiro para 

comobidades e indigenas. 
 
 
 

Dia 25/01 para todas as crianças. 
 
 

 

 
 
1-MODIFICAÇÕES NOS POLOS DE VACINAÇÃO 
 

Devido a algumas mudanças nas logísticas bem como a volta das aulas 

presenciais, alguns polos de vacinação precisaram ser modificados. Segue 

abaixo os polos que estão vigentes nessa fase da vacinação. 

 

Polos 
de vacinação 

Endereço Funcionamento 

Jota Raposo 
(polo adulto) 

R. Joaquim Nabuco - Centro, Igarassu - PE, 
53610-070 

seg. a sexta 
(08h às 14h) 

Quadra do Albin Stahli 
(polo adulto e infantil) 

Av. Rubina, 222 - Santa Luzia, Igarassu - PE, 
53637-550 

seg. a sexta 
(08h às 14h) 



 

Shopping Igarassu 
(polo adulto e infantil) 

Av. Mario Melo, Centro, Igarassu-PE,53610-050 
piso L2 (superior) 

seg. a sexta 
(12h às 19h) e 

aos sábados 
(09h às 15h) 

 
 

2. AÇÕES COMPLEMENTARES EM VACINAÇÃO 
 

No intuito de aumentar a adesão à vacinação, foi feita a aquisição de um veículo 

para ações itinerantes em vacinação (o vacimóvel), visando contemplar aquelas 

populações de regiões de acesso mais remoto e outras ações de vacinação local. Além 

disso, estão sendo realizados mutirões periódicos com vacinação em horário 

estendido e alguns nos finais de semana, visando contemplar aqueles munícipes que 

precisam de atendimento em horários alternativos.  

Para as crianças, ocorreu um mutirão de vacinação nos dias 22 e 23 de 

fevereiro de 2022 em todas as escolas públicas municipais, como estratégia acelerar a 

vacinação neste público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE II 

 
Estratificação dos grupos prioritários para os Trabalhadores de Saúde da rede 
pública e privada na Campanha de Vacinação contra a COVID-19 

Estratégia elaborada com base nos critérios de risco ocupacional e grau de exposição 
ao vírus causador da doença. O quadro abaixo elenca os grupos segundo os critérios 
adotados: 
 
Ordem de 

Prioridade 
Classificação de Risco Trabalhadores Contemplados 

01 Risco de exposição 

MUITO ALTO: contato 

com casos confirmados ou 

suspeitos de COVID-19 de 

saúde, laboratoriais ou 

pós-morte. 

Todos os vacinadores, os trabalhadores das Unidades 

Hospitalares e SAMU. Todos os integrantes do quadro 

de funcionamento do estabelecimento de saúde: 

profissionais de saúde, recepcionista, serviços gerais, 

administrativo, motorista (contemplando todos os 

serviços, inclusive dos serviços de hemodiálise), 

segurança e todos os estagiários e residentes do 

estabelecimento. 

02 Risco de exposição 

ALTO: são aqueles 

trabalhos com alto 

potencial de confirmados 

ou suspeitos de COVID-19. 

 

Trabalhadores das Unidades de Saúde da Atenção 

Primária, que são referência inicial de usuários 

suspeitos da COVID-19. Devem ser vacinados todos 

os trabalhadores do setor de diferentes categorias 

(nível superior, técnico e médio, administrativo, 

higienização, segurança e transporte). 

03 Risco de exposição 

ALTO: são aqueles 

trabalhos com alto 

potencial de confirmados 

ou suspeitos de COVID-19.  

Trabalhadores da Rede Privada, Ambulatorial, 

Laboratorial, Saúde Itinerante adscritos em nosso 

território (clínicas odontológicas, médicas, 

fisioterapia, nutrição, laboratoriais, entre outros). 

04 Risco de Exposição 

Moderada: são aqueles 

serviços que requerem 

contato frequente e/ou 

próximo de pessoas 

potencialmente infectadas. 

Trabalhadores da Vigilância em Saúde: Sanitária, 

Ambiental e Epidemiológica.  

05 Risco de exposição 

BAIXO: trabalhadores que 

Todos os profissionais que atuam em serviços 

administrativos que viabilizam o funcionamento dos 



 

não têm contato com 

pacientes confirmados ou 

suspeitos para COVID-19 

ou que tem contato 

mínimo com trabalhadores 

com risco aumentado.  

Serviços Assistenciais de combate a COVID ou 

coordenam ações estratégicas de combate a COVID-

19. Devem ser vacinados todos os trabalhadores da 

Secretaria Municipal de Saúde, inclusive estagiários e 

residentes. 

06 Risco de exposição 

BAIXO: trabalhadores que 

não têm contato com 

pacientes confirmados ou 

suspeitos para COVID-19 

ou que tem contato 

mínimo com trabalhadores 

com risco aumentado.  

Profissionais de saúde de ensino superior e técnico 

que atuem em empresas ou estabelecimentos 

comerciais de saúde do município (farmácias 

comerciais, academias, dentre outros). 

07 Risco de exposição 

BAIXÍSSIMO: Profissionais 

de saúde que não estão 

sujeitos a risco 

ocupacional.   

Profissionais de saúde que foram afastados das suas 

atribuições profissionais devido à idade ou 

comorbidades. A imunização desse grupo se faz 

importante para reestabelecimento da nossa força de 

trabalho.  

 

REFERÊNCIA  

Elaborado com base na resolução da Comissão Intergestora Bipartide realizada dia 03 
de fevereiro de 2021, bem como a estratificação dos grupos prioritários para os 
Trabalhadores de Saúde da rede pública e privada na Campanha de Vacinação contra a 
COVID-19 do Município de Petrolina.  
  



 

APÊNDICE III 

EIXOS ESTRATÉGICOS DE COMUNICAÇÃO 

 EIXO I: INSTAGRAM DA SAÚDE E GERAL DA PREFEITURA DE IGARASSU 

- Cards de conscientização e alerta para grupos prioritários em cada fase. 

- Live com esclarecimentos realizada pela Prefeita, o Secretário de saúde e Coordenadora 

do PNI e mediação do Secretário de comunicação do município. Data: 19/01/2021. Horário: 

19h. 

- Esquete de conscientização com os arte-educadores da Secretaria de Saúde. 

- Carro de som circulando para divulgação da live que ocorreu dia 19/01/2021. 

 EIXO II: OUVIDORIA EM SAÚDE 

Telefone disponível (verificar escala possível) para responder as perguntas dos 

usuários frente as vacinas. Retomar a divulgação do informe COVID (telefone) 

 EIXO III: CARTAZ NAS UNIDADES DE SAÚDE, CARRO DE SOM E INFORMES NAS 

RÁDIOS LOCAIS 

- Disponibilizar cartaz para todas as unidades de saúde com a informação correspondente ao 

grupo prioritário da fase do período; 

- Carro de som circulando semanalmente com áudio curto fazendo o chamamento para a 

vacinação; e 

- Informe na rádio com as principais informações e dúvidas a respeito da COVID. 

 EIXO IV: POSTOS DE SÁUDE E HOSPITAL COVID-19 

Reforçar que os profissionais de saúde divulguem o máximo possível as peças 

publicitárias divulgadas nos meios de comunicação oficiais do município. 

 EIXO V: LIDERANÇAS LOCAIS 

- Divulgas as informações para influenciadores e lideranças comunitárias para reforço na 

disseminação de informações sobre o avanço na campanha de vacinação; e 

- Enviar mensagem e todas as informações necessárias para o grupo dos conselheiros de 

saúde e pedir o apoio na divulgação (se possível, marcar uma reunião para esclarecer dúvidas). 

 



 

APÊNDICE IV 

Protocolo Operacional – Guia Técnico – Vacinas conta a COVID-19 

GUIA TÉCNICO  

Todas as informações presentes nesse material foram extraídas das diretrizes 

técnicas do Plano Nacional de Imunização e das bulas das vacinas autorizadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso emergencial e estão sujeitas a 

alterações à medida que novas evidências científicas estejam disponíveis. 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS  

 As vacinas covid-19 PODERÃO SER ADMINISTRADAS DE MANEIRA 

SIMULTÂNEA com as demais vacinas ou em qualquer intervalo;  

 Para indivíduos que receberam teste RT-PCR positivo, é importante esperar 

4 semanas para realizar a vacinação com qualquer uma das vacinas;  

 Impossibilidade temporária de doar sangue: Sinovac/Butantan: 48h após a 

cada dose; AstraZenca/FIOCRUZ, Janssen e PFIZER/COMIRNATYTM: 7 dias 

após cada dose;  

 A administração das vacinas será pela via intramuscular (IM), no músculo 

deltoide, 

observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório. Contudo poderá ser 

realizada no vasto lateral da coxa caso haja algum impedimento ou 

especificidade; 

 As bulas das vacinas citadas nesse guia técnico são voltadas para indivíduos 

maiores de 18 anos, excetuando-se a vacina e PFIZER/COMIRNATYTM que já 

possui autorização para ser administrada a partir dos 12 anos de idade.  

 

VACINA DE OXFORD/ASTRAZENECA 

 

Cada frasco-ampola contém 10 doses da vacina covid-19 (recombinante). 

Cada dose de 0,5 mL contém 5 × 1010 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. 

 

EXCIPIENTES: L-Histidina, cloridrato de L-histidina monoidratado, cloreto de 

magnésio hexaidratado, polissorbato 80, etanol, sacarose, cloreto de sódio, edetato 

dissódico di-hidratado (EDTA) e água para injetáveis. 

 

ADMINISTRAÇÃO: Intervalo entre as doses De 04 a 12 semanas. Destaca-se que, em 

caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, 

é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema. 

 

CONTRAINDICAÇÕES:  

1) Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina;  

2) Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas; 

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Como com outras injeções intramusculares, a 

vacina covid-19 (recombinante) deve ser administrada com cautela a indivíduos 

com trombocitopenia, qualquer distúrbio da coagulação ou a pessoas em terapia 

anticoagulante, uma vez que pode ocorrer sangramento e hematoma após uma 

administração intramuscular nesses indivíduos. 

 

Indivíduos imunocomprometidos 

Até a redação deste documento, não é sabido se indivíduos que possuem uma 

resposta imune comprometida ou aqueles submetidos a terapia imunossupressora 

conseguirão desenvolver uma resposta imune protetora equivalente aqueles 

indivíduos imunocompetentes.  

 

Grávidas e Lactantes 

Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem o devido 

parecer e prescrição médica ou do cirurgião-dentista. Não existe informação sobre o 



 

uso das vacinas durante a lactação, entretanto o risco associado não deve ser excluído. 

Como uma medida de precaução, é preferível evitar a vacinação com a vacina 

covid-19 para esse grupo. 

 

CUIDADOS OPERACIONAIS: Antes da administração nos pacientes, é sempre 

necessário fazer a inspeção visual. A vacina de OXFORD/ASTRAZENCA é uma 

suspensão de incolor a levemente marrom, clara a levemente opaca. Caso o frasco 

apresente qualquer defeito (como rachadura, problemas na identificação, apresentar 

partículas em suspensão ou descoloração antes da administração) faz-se necessário 

descartar em lixo hospitalar e justificar à coordenação do PNI. Essa vacina deve ser 

conservada sob refrigeração (2 a 8°C).  

 

 

FRASCO FECHADO: A vacina de Oxford vem em frascos multidose e tem validade 

assegurada na informação contida no lote, desde que mantidas as condições ótimas de 

armazenamento (2 a 8°C e protegida da luz).  

FRASCO ABERTO: Assim que o frasco for aberto, é necessário usar o material até 

transcorridas 6h. Passado esse prazo, o conteúdo deve ser descartado em lixo 

hospitalar.  

AstraZeneca/Fiocruz 

Plataforma Vacina Recombinante 

Indicação de uso Indivíduos com 18 anos ou mais 

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável 

Apresentação Frasco ampola com 5 mL (10 doses) 

Via de Administração Intramuscular 

Esquema Vacinal 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 12 semanas 

 
Composição por dose 

0,5 mL contém 5 × 1010 partículas virais (pv) do vetor adenovírus 

recombinante de chimpanzé deficiente para replicação 
 

 

Não congelar, armazenar sempre protegida da luz e não agitar.  



 

(ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S) 
 

 
 Prazo de Validade e Conservação 24 meses a partir da data de fabricação se conservado entre 2-8°C 
 
 Validade após abertura do frasco 6 horas após aberta sob refrigeração (2°C a 8°C) 
 
  

VACINA DA SINOVAC/BUTANTAN 
 

Cada dose de 0,5 mL de suspensão injetável contém 600 SU do antígeno do 

vírus inativado SARSCoV-2. A vacina multidose (para 10 doses) se apresenta em fraco 

de 5 ml. 

EXCIPIENTES: hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-

hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido de sódio 

para ajuste de pH. 

 

ADMINISTRAÇÃO: A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, deverá ser 

administrada exclusivamente por via intramuscular (IM), no músculo deltoide, em 

esquema de duas doses, com intervalo determinado de 02 a 04 semanas. Destaca-se 

que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo 

determinado, é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

1) Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina; 

2) Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas; 

3) Apresente histórico de Síndrome de Extravasamento Capilar;  

4) Histórico de Trombocitopenia Induzida por Heparina; 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 

1) O uso com cautela deve ser feito nos seguintes casos: histórico familiar e 

pessoal de convulsão, portadores de doenças crônicas, história de epilepsia e 

alergias; 



 

2) Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com 

esta vacina com pelo menos um mês de intervalo, de forma a não interferir 

na resposta imunológica; 

3) Deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou 

coagulopatias, uma vez que podem ocorrer hemorragias após aplicação 

intramuscular nestes pacientes. 

 

Imunocomprometidos 

 

Caso a vacina seja ministrada em pessoas portadoras de deficiência do sistema 

imune que comprometa a capacidade de produção de anticorpos, seja por problemas 

genéticos, imunodeficiência ou terapia imunossupressora, a resposta imunológica 

pode não ser alcançada. 

 

Grávidas e Lactantes 

Esse medicamento deve ser utilizado por mulheres grávidas com o devido parecer 

e prescrição médica ou do cirurgião-dentista. Não existe informação sobre o uso das 

vacinas durante a lactação, entretanto o risco associado não deve ser excluído.  

 

CUIDADOS OPERACIONAIS: Esta vacina é uma suspensão injetável, opalescente, é 

possível a formação de precipitado que deve ser disperso com agitação. Caso o 

precipitado continue ou tenha qualquer outra alteração de na coloração ou presença 

de particular estranhas, deve ser descartado. Nenhum aglomerado deve ser 

encontrado ao agitar. Esta vacina não deve ser utilizada caso haja alteração na 

coloração ou presença de partículas estranhas.  

 

 

A vacina adsorvida covid-19 (inativada) não deve, sob circunstância alguma, ser 
administrada por via intravenosa, subcutânea ou intradérmica. 



 

INSTRUÇÕES DE USO: 

1) Agite com movimentos circulares leves antes da administração; 

2) Não use se o frasco da vacina estiver rachado, com rótulo mal impresso ou 

apagado, ou se houver um corpo estranho no frasco da vacina; 

3) A vacina deve ser mantida o tempo inteiro a temperatura de 2-8°C, 

excetuando-se o momento manipulação;  

4) A vacina de apresentação multidose tem durabilidade de até 8h depois de 

aberta. Passado esse prazo, é necessário descartar em lixo hospitalar; 

5) Essa vacina foi envasada de forma a cada frasco poder render até 2 doses 

extras da vacina, podendo render 12 doses 

Sinovac/Butantan 

Plataforma Vacina Inativada 

Indicação de uso Indivíduos com 18 anos ou mais 

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável 

Apresentação 
Frasco ampola com 5 mL (10 doses), com volume 

extra para até 2 doses 

Via de Administração Intramuscular 

Esquema Vacinal 
2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 2 a 4 

semanas 
 

Composição Vacinal 
0,5 ml com tém 600SU de antígeno do vírus 

inativado SARS-CoV-2  

Prazo de Validade e Conservação 12 meses, se conservado entre 2°C e 8°C 
 
 

Validade após abertura do frasco 8 horas após aberta sob refrigeração (2°C a 8°C) 
  

 

 

VACINA DA PFIZER/COMIRNATYTM 

 

Cada frasco de ComirnatyTM contém 225 µg em 0,45 mL de suspensão injetável 

(6 doses/frasco) em embalagens com 195 frascos.  

 



 

EXCIPIENTES: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, 

colesterol, sacarose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato de sódio dibásico di-

hidratado, fosfato de potássio monobásico, água para injetáveis.  

 

ADMINISTRAÇÃO: Intervalo previsto em bula de 21 dias, contudo, em decorrência da 

alta eficácia pós-primeira dose e do sucesso obtido com os estudos de vida real com o 

intervalo estendido entre as doses, o Brasil adotou o intervalo de 12 semanas 

entre a primeira e segunda dose e posteriormente, 8 semanas.  

CONTRAINDICAÇÕES:  

1) Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina;  

2) Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas; 

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:  

 

Hipersensibilidade e anafilaxia 

Foram notificados eventos de anafilaxia. Assim como com todas as vacinas 

injetáveis, devem estar imediatamente disponíveis tratamento médico e supervisão na 

eventualidade de um evento anafilático após a administração da vacina. Recomenda-

se uma observação atenta durante, pelo menos, 15 minutos após a vacinação. 

Não deve administrar a segunda dose da vacina a indivíduos que apresentaram 

anafilaxia à primeira dose. 

 

Reações relacionadas com ansiedade  

Já foram descritas reações associadas a ansiedade, inclusive reação vasovagal 

(síncope), hiperventilação, ou reação relacionada com stress, em associação à 

vacinação como uma resposta psicogênica à injeção da agulha.  

 

 

 



 

Trombocitopenia e distúrbios da coagulação  

Assim como descrito em outras injeções intramusculares, a vacina deve ser 

administrada com cautela em indivíduos que estejam recebendo tratamento 

anticoagulante ou que apresentem trombocitopenia ou qualquer distúrbio da 

coagulação (por exemplo, hemofilia), uma vez que pode ocorrer hemorragia ou 

hematoma após uma administração intramuscular nestes indivíduos.  

 

Indivíduos imunocomprometidos  

A eficácia, a segurança e a imunogenicidade da vacina não foram avaliadas em 

indivíduos imunocomprometidos, incluindo aqueles recebendo tratamento 

imunossupressor. 

Grávidas e Lactantes 

Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem o devido 

parecer e prescrição médica ou do cirurgião-dentista. Não existe informação sobre o 

uso das vacinas durante a lactação, entretanto o risco associado não deve ser excluído.  

 

CUIDADOS OPERACIONAIS:  

  

Conservar no congelador a uma temperatura entre -90 °C e -60 °C. 

Durante a conservação, minimizar a exposição à luz ambiente e evitar a exposição à luz 

solar direta e à luz ultravioleta. 

Cada dose deve conter 0,3 mL de vacina. 

Se a quantidade de vacina remanescente no frasco não puder fornecer uma dose completa 

de 0,3 mL, descarte o frasco e qualquer volume remanescente. 

Não junte o remanescente de vacina de vários frascos.  

Antes do uso, a vacina fechada pode ser armazenada por até 2 horas a temperatura 

até 30 °C. Uma vez descongelada, a vacina não deve ser congelada novamente. 

 



 

FRASCO FECHADO: A vacina tem validade assegurada de nove meses se armazena 

entre -90°C a -60°C, protegida da luz).  

FRASCO ABERTO: Assim que o frasco for aberto e diluído, é necessário usar o 

material até transcorridas 6h. Passado esse prazo, o conteúdo deve ser descartado 

em lixo hospitalar.  

PFizer/Comirnaty 

Plataforma RNA mensageiro 

Indicação de uso Indivíduos com 16 anos ou mais 

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável 

Apresentação 
Frasco ampola com 2,25 mL pós-diluição (6 doses 

acrescidas da margem de erro). 

Via de Administração Intramuscular 

Esquema Vacinal 

2 doses de 0,3 mL cada com intervalo mínimo de 21 

dias (alterado de acordo com diretrizes do Ministério 

da Saúde e Governo do Estado)  

Descongelamento antes da diluição 

Os frascos congelados devem ser transferidos para 

um ambiente a temperatura entre 2 °C e 8 °C para 

descongelar (pode levar até 3 horas). OU os frascos c 

podem ser descongelados durante 30 minutos a 

temperatura ambiente para uso imediato. 

Deixe o frasco descongelado atingir a temperatura 

ambiente e INVERTA-O SUAVEMENTE 10 VEZES 

ANTES DA DILUIÇÃO.  Não agite! 

 

DILUIÇÃO 

A vacina descongelada deve ser diluída no frasco 

original com 1,8 mL de solução injetável de 

cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9%), utilizando uma 

agulha de calibre igual ou inferior a 21 gauge e 

técnicas assépticas. 

 



 

 

Homogeneização 

 

 

 

Após a diluição é possível perceber a presença de 

pequenos grumos esbranquiçados, inverta 

suavemente 10 vezes sucessivas para devida 

homogeneização. Descarte caso o material apresente 

partículas ou descoloração pós-homogeneização. 

 

 

Validade após abertura do frasco 
6 horas após diluição (mantidas a temperatura entre 

2°C a 8°C). 
 

 
  

VACINA DA JANSSEN 

Suspensão para injeção em embalagem com 10 fracos-ampola multidose de 2,5 

mL. Cada frasco-ampola contém 5 doses de 0,5 mL.  

 

EXCIPIENTES: hidroxipropilbetaciclodextrina, ácido cítrico monoidratado, etanol*, 

ácido clorídrico, polissorbato 80, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, citrato 

trissódico di-hidratado e água para injetáveis. *Cada dose (0,5 mL) contém 

aproximadamente 2 mg de etanol. 

 



 

ADMINISTRAÇÃO: apenas em dose única de 0,5 mL por injeção intramuscular. 

 

CONTRAINDICAÇÕES:  

1) Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina;  

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:  

 

Hipersensibilidade e anafilaxia 

Foram notificados eventos de anafilaxia. Assim como com todas as vacinas 

injetáveis, devem estar imediatamente disponíveis tratamento médico e supervisão na 

eventualidade de um evento anafilático após a administração da vacina. Recomenda-

se uma observação atenta durante, pelo menos, 15 minutos após a vacinação.  

 

Doenças Concomitantes 

A vacinação deve ser adiada em indivíduos que sofram de doença febril aguda 

grave ou infecção aguda. No entanto, a presença de uma infecção leve e/ou febre baixa 

não deve atrasar a vacinação. Como com outras injeções intramusculares, a vacina 

deve ser administrada com cautela em indivíduos recebendo terapia anticoagulante 

ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como 

hemofilia) porque sangramento ou hematomas podem ocorrer após uma 

administração intramuscular nesses indivíduos. 

 

Reações relacionadas com ansiedade  

Já foram descritas reações associadas a ansiedade, inclusive reação vasovagal 

(síncope), hiperventilação, ou reação relacionada com stress, em associação à 

vacinação como uma resposta psicogênica à injeção da agulha.  

 

Trombocitopenia e distúrbios da coagulação  

Assim como descrito em outras injeções intramusculares, a vacina deve ser 

administrada com cautela em indivíduos que estejam recebendo tratamento 



 

anticoagulante ou que apresentem trombocitopenia ou qualquer distúrbio da 

coagulação (por exemplo, hemofilia), uma vez que pode ocorrer hemorragia ou 

hematoma após uma administração intramuscular nestes indivíduos.  

 

Indivíduos imunocomprometidos  

A eficácia, a segurança e a imunogenicidade da vacina não foram avaliadas em 

indivíduos imunocomprometidos, incluindo aqueles recebendo tratamento 

imunossupressor. 

Grávidas e Lactantes 

Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem o devido 

parecer e prescrição médica ou do cirurgião-dentista. Não existe informação sobre o 

uso das vacinas durante a lactação, entretanto o risco associado não deve ser excluído.  

 

CUIDADOS OPERACIONAIS:  

 

 

A vacina covid-19 (recombinante) da Janssen é uma suspensão incolor a 

ligeiramente amarela, transparente a muito opalescente. Antes da administração, 

inspecionar visualmente os frascos-ampola da vacina covid-19 (recombinante) da Janssen 

para detecção de partículas e descoloração. Se alguma destas condições existir, não 

administrar a vacina. 

Antes de retirar cada dose de vacina, misturar cuidadosamente o conteúdo do 

frasco-ampola, multidose, homogeneizando suavemente em posição vertical durante 

10 segundos. Não agitar. 

Cada dose é de 0.5 ml. Cada frasco-ampola contém cinco doses. Não reunir o 

excedente de vacina de múltiplos frascos-ampola. 

A vacina covid-19 (recombinante) da Janssen não contém conservantes. Registar a 

data e a hora da primeira utilização no rótulo do frasco-ampola da vacina covid-19 

(recombinante) da Janssen. Após retirada a primeira dose, manter o frasco-ampola entre 

2 °C e 8 °C até 6 horas ou à temperatura ambiente (no máximo a 25 °C) até 2 horas. 

Eliminar se a vacina não for utilizada dentro destes prazos. 
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APÊNDICE V 

DOSES RECEBIDAS DO ESTADO 

Data 
Quantidad
e Sinovac/ 
Butantan 

Quantidade         
AstraZeneca/ 

Fiocruz 

Quantidade                      
Pfizer 

Quantidade                      
Pfizer 

Pediátrica 

Quantidade 
Janssen 

Lote Especificação Total 

19/01/2021                    
(nota e 

recebimento) 

755 0 0   0 202010041 *** 755 

1759 0 0   0 202009014 *** 1759 

26/01/2021                             
(nota e 

recebimento) 

440 0 0   0 200280 
Profissionais 

da Saúde 
440 

0 880 0   0 4120Z005 Idoso 85+ 880 

08/02/2021                            
(nota e 

recebimento) 
1.320 0 0   0 210016 ** 1.320 

16/02/2021 
(nota) 

17/02/2021 
(recebimento

) 

330 0 0   0 200016 ILPI 330 

24/02/2021 
(nota)       25/ 

02/2021 
(recebimento

) 

0 870 0   0 4120Z025 
Idosos 80 a 84 

anos 
870 

    
25/02/2021                   

(nota e 
recebimento) 

530 0 0   0 210039 
Trabalhador 

da saúde 
530 

03/03/2021                        
(nota e 

recebimento) 

530 0 0   0 210043 

5% 
trabalhadores 
de saúde D1 e 

D2 + 5% 
perda 

530 

540 0 0   0 210043 

20% Idosos 
80 a 84 anos 
D1 e D2 + 5% 

perda 

540 

10/03/2021                    
(nota e 

recebimento) 

360 0 0   0 210052A 

4% 
Trabalhadores 
da saúde + 5% 

perda 

360 

430 0 0   0 210052A 

12% Idosos 
75 a 79 anos 
D1 e D2 + 5% 

perda 

430 

400 0 0   0 210053 
15% Idosos 
80 a 84 anos 
D1 e D2 + 5% 

400 



 

perda 

17/03/2021                      
(nota e 

recebimento) 

1670 0 0   0 210070 
47% Idosos 

75 a 79 anos + 
5% perda 

1670 

530 0 0   0 210073 

6% 
Trabalhadores 
da saúde + 5% 

perda 

530 

20/03/2021                       
(nota e 

recebimento) 

90 0 0   0 210080 

2% 
Trabalhadores 
da saúde + 5% 

perda 

90 

1840 0 0   0 210080 
72% Idosos 

70 a 74 anos + 
5% perda 

1840 

26/03/2021                         
(nota e 

recebimento) 

720 0 0   0 210093 
28% Idosos 

70 a 74 anos + 
5% perda 

720 

730 0 0   0 210093 
20% Idosos 

65 a 69 anos + 
5% perda 

730 

0 180 0   0 CTMAV505 
5% Idosos 65 

a 69 anos + 
5% perda 

180 

01/04/2021 
(nota) 

02/04/2021 
(recebimento

) 

550 0 0   0 210113 
15% Idosos 

65 a 69 anos + 
5% perda 

550 

0 350 0   0 
213VCD001

W 

40% Idosos 
85 mais + 5% 

perda 
350 

90 0 0   0 210114 

2% 
Trabalhadores 
da saúde D2 + 

2% perda 

90 

1420 0 0   0 210114 

80% Idosos 
75 a 79 anos 

D2 + 5% 
perda 

1420 

1790 0 0   0 210114 

70% Idosos 
70 a 74 anos 

D2 + 5% 
perda 

1790 

08/04/2021 
(nota) 

09/04/2021 
(recebimento

) 

510 0 0   0 210135 
20% Idosos 
70 a 74 anos 

D2 
510 

370 0 0   0 210135 

10% Idosos 
65 a 69 anos 

D1 + 5% 
perda 

370 

0 620 0   0 
213VCD005

W 

17% Idosos 
65 a 69 anos + 

5% perda 
620 

0 530 0   0 213VCD005 60 % Idosos 530 



 

W 85+ D2 

15/04/2021 
(nota) 

16/04/2021 
(recebimento

) 

0 580 0   0 
213VCD012

Z 

12% Idosos 
60  a 64 anos 

D1+ 5% perda 
580 

0 1.190 0   0 
213VCD012

Z 

33% Idosos 
65 a 69 anos 

D1 + 5% 
perda 

1.190 

220 0 0   0 210142 

5% 
Trabalhadores 
da saúde D2 + 

5% perda 

220 

800 0 0   0 210142 

22% Idosos 
65 a 69 anos 

D2 + 5% 
perda 

800 

20/04/2021                        
(nota da SES-

PE) 
25/04/2020 

(recebimento
)                  

*Nota de 
fornecimento 
provisória da 

Geres 
(16/04/2021) 

150 0 0   0 210142 
3% Idosos 60 

a 64 anos D1 + 
5 % perda 

150 

23/04/2021                      
(nota e 

recebimento) 

270 0 0   0 210148 

2% 
Trabalhadores 
da saúde D2 + 
5% perda, 5% 
Idosos 65 a 69 
anos D2 + 5% 

perda 

270 

0 1.350 0   0 
213VCD022

W 

28% Idosos 
60 a 64 anos 

D1 + 5% 
perda 

1.350 

29/04/2021                      
(nota e 

recebimento) 

40 0 0   0 210149 
2% Idosos 75 

a 79 anos D2 + 
5% perda 

40 

0 2.310 0   0 
213VCD034

W 

48% Idosos 
60 a 64 anos 

D1 + 5% 
perda 

2.310 

0 220 0   0 
213VCD034

W 

3% 
Comorbidades 

D1 + 5% 
perda 

220 

02/05/2021                      
(nota e 

recebimento) 

110 0 0   0 210150 
6% Idosos 75 

a 79 anos D2 + 
5% perda 

110 

40 0 0   0 210150 
1,3% Idosos 
70 a 74 anos 

40 



 

D2 + 5% 
perda 

04/05/2021                        
(nota e 

recebimento) 

0 2.855 0   0 
214VCD054

Z 

19,7% 
Comorbidades

, puérperas, 
gestantes e 

pessoas com 
deficiências 

D1 + 5% 
perda 

2.855 

0 435 0   0 
214VCD054

Z 

9% Idosos 60 
a 64 anos D1 + 

5% perda 
435 

07/05/2021                   
(nota e 

recebimento) 
0 1.130 0   0 ABW4735 

65% Idosos 
80 a 84 anos 

D2 + 5% 
perda e 1,75% 

D1 
comorbidades, 

puérperas, 
gestantes e 

pessoas com 
deficiência 
+5% perda 

1.130 

11/05/2021 
(nota)         

07/05/2021 
(recebimento

) 

420 0 0   0 210210 

8,7% Idosos 
70 a 74 anos 

D2, 3% Idosos 
de 60 a 64 

anos D1+5% 
perda e 1% 

Idosos de 65 a 
69 D2+5% 

perda 

420 

13/05/2021 
(nota)            

14/05/2021 
(recebimento

) 

840 0 0   0 210215 

17% Idosos 
65 a 69 anos 

D2 + 5% 
perda e 
5%dos 

trabalhadores 
da saúde D2 
+5% perda 

840 

0 1.445 0   0 
214VCD085

W 

40% Idosos 
65 a 69 

D2+5% perda 
1.445 



 

18/05/2021                  
(nota e 

recebimento) 
0 3.000 0   0 

214VCD092
W 

8,8% 
Comorbidades
, pessoas com 
deficiências 

D1+5%perda, 
15% Idosos 
65 a 69 anos 

D2 +5% perda 
e 27,1% 

Idosos 60 a 64 
anos D2 +5% 

perda 

3.000 

20/05/2021 
(nota e 

recebimento) 
1.730 0 0   0 210215 

Distribuição 
por base 

populacional 
municípios 

contemplados 
com ajuste D2 

1.730 

20/05/2021                   
(nota-312 

doses)                                  
24, 26 e 

31/05/2021                 
(recebimento

) 

0 0 312   0 EW0199 

20% 
Puérperas e 
gestantes D1 
+10% perda  

312 

27/05/2021                                      
(nota oficial)                               
26/05/2021                             

(nota 
provisória e 

recebimento) 

0 2.690 0   0 
214VCD107

Z 
20,6% D1 

comorbidade 
2.690 

01/06/2021                        
(nota e 

recebimento) 
0 0 282   0 FA7478 

18,1% 
Puérperas e 
gestantes D1 
+10% perda 

282 

02/06/2021 
(nota e 

recebimento) 

300 0 0   0 210215 
Reposição 

extra Dose 2 
300 

0 2.730 0   0 
215VCD132

W 

100% dos 
trabalhadores 
de educação 

de ensino 
superior D1 + 

5% perda, 
100% dos 

trabalhadores 
de educação 

do ensino 
básico D1 + 
5% perda e 

9% 
comorbidades, 
pessoas com 
deficiências 

D1 +5 % 
perda 

2.730 



 

08/06/2021 ( 
nota e 

recebimento) 
0 0 294   0 FC2495 

0,5% 
Comorbidades 
D1 + 13,73% 
gestantes D1 

294 

10/06/2021 
(nota e 

recebimento) 

0 0 1.134   0 FC2495 

8,28% 
Comorbidades
, pessoas com 
deficiência D1 

+ 5% perda 

1.134 

0 1.670 0   0 
215VCD147

W 

10,75% 
Comorbidades 

D1 +6% dos 
trabalhadores 

da saúde  

1.670 

17/06/2021                                                           
(nota Pfizer)  
18/06/2021                                      

( nota 
provisória 
sinovac e 

recebimento 
de ambas) 

22/06/2021                  
(nota Sinovac 

oficial) 

0 0 1.128   0 EY0575 

8,25% 
Comorbidades
, pessoas com 
deficiências 
D1+5% de 

perda 

1.128 

3.820 0 0   0 210269 

Municípios 
que 

solicitaram 
ajuste da dose 

2 

3.820 

22/06/2021                          
(nota e 

recebimento) 
0 3.675 0   0 

215VCD161
W 

69,9% Idosos 
de 60 a 64 

anos D2 +5% 
perda e 2,33% 
comorbidades, 
pessoas com 
deficiências 

D1 +5% perda 

3.675 

25/06/2021                        
(nota e 

recebimento) 

720 0 0   0 210279 

100% Guardas 
municipais D1 

e D2 + 
5%perda e 
100% Total 

dos 
Trabalhadores 
de Transporte 

Coletivo 
Rodoviário D1 

e D2 + 5% 
perda 

720 

0 0 1.506   0 FE2083 

11% 
Comorbidades
, pessoas com 
deficiência D1 
+10% perda 

1.506 



 

01/07/2021                  
(nota e 

recebimento) 

0 3.795 0   0 
215VCD174

Z 

67% dos 
trabalhadores 
da indústria 

D1 

3.795 

0 0 522   0 EY0586 

0,5% Pessoas 
de 50 a 59 
anos D1, 

100% 
trabalhador 
de limpeza 
urbana D1, 
100% dos 

caminhoneiro
s D1 e 100% 
pessoas em 
situação de 

rua D1 e 
100% dos 

trabalhadores 
de transporte 
metroviário 
(rodoviário) 

D1 

522 

04/07/2021                  
(nota e 

recebimento) 

0 2.675 0   0 0 

33% dos 
trabalhadores 
industriais D1, 

6,5% 
comorbidades, 
pessoas com 
deficiências 

D2 

2.675 

0 0 1.614   0 FA9095 
20,72% das 

pessoas de 50 
a 59 anos D1 

1.614 

0 0 0   930 211A21A 

População 
faixa etária 18 

a 59 anos + 
5% perda 

930 

09/07/2021                       
(nota e 

recebimento) 

527 0 0   0 B202106053 

3,4% 
População de 
50 a 59 anos 

d1 + D2 

527 

0 0 906   0 FA9094 
11,62% 

Pessoas de 50 
a 59 anos D1 

906 

16/07/2021                 
(Nota e 

recebimento) 
0 2.135 0   0 

216VCD014
VA 

26,56% 
População 50 
a 59 anos D1, 

100% 
Trabalhadores 

dos correios 
D1 e 100% 

dos bancários 
D1 

2.135 



 

20/07/2021                    
(Nota e 

recebimento) 

1.120 0 0   0 210321 

3,9% da 
população 

total pessoas 
de 40 a 49 

anos D1 e D2 e 
1,2% pessoas 

de 50 a 59 
anos D1 e D2  

1.120 

0 630 0   0 210198 

8% População 
total de 

pessoas de 50 
a 59 anos D1 

630 

21/07/2021                        
(Nota e 

recebimento) 

0 0 642   0 FA9096 

1,4% 
Comorbidades
, Pessoas com 
deficiências 
D2 e 5,8% 

Pessoas de 50 
a 59 anos D1 

642 

0 2.490 0   0 
216VCD206

Z 

5,85% 
Comorbidades
, pessoas com 
deficiências 
D2 e 22,2 % 

Pessoas de 50 
a 59 anos D1 

2.490 

28/07/2021                 
(Nota e 

recebimento) 

0 2.265 0   0 
216VCD215

WA 
3,7% 

Comorbidades
, pessoas com 
deficiências 

D2 +5% perda 
e 17,35% 

Comorbidades
, pessoas com 
deficiências 

D2+5%perda 

2.265 

0 500 0   0 210197 500 

0 0 1.206   0 FD7221 

34% 
Puérperas e 
gestantes D2  
+5%perda e 

5,9% 
População 

total de 40 a 
49 anos 

D1+5% perda 

1.206 

2.170 0 0   0 210335 

9% População 
total de 

pessoas  de 40 
a 49 anos D1 e 
D2 +5% perda 

2.170 

01/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 
1.920 0 0   0 210344 

8% População 
total de 

pessoas de 40 
a 49 anos D1 e 
D2 +5% perda 

1.920 



 

0 0 2.346   0 FD7219 
19,5% 

Pessoas de 40 
a 49 anos D1 

2.346 

05/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

700 0 0   0 210354 
0,7% Pessoas 

de 18 a 49 
anos D1 e D2  

700 

0 0 1.302   0 FD7209 
2,7% Pessoas 

de 18 a 49 
anos D1 

1.302 

07/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

1.070         
217VCD226

Z 

8,2% Pessoas 
c/ 

comorbidade 
e deficiências 

D2  

1.070 

  1.180       210121 
2,5% Pessoas 

de 18 a 59 
anos D1 

1.180 

2.028         FD7209 
4,2% Pessoas 

de 18 a 59 
anos D1 

2.028 

50         211A21A 
0,1% Pessoas 

de 18 a 59 
anos - DU 

50 

10/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

820         210364A 
0,9% Pessoas 

de 19 a 59 
anos - D1 +D2 

820 

    1.734     FE3591 
3,6% Pessoas 

de 18 a 59 
anos - D1 

1.734 

12/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

  505       
217VCD230

Z 

3,84% 
Comorbidades 
e Pessoas com 
Deficiências - 

D2 

505 

    576     FD7210 
0,8% Pessoas 

de 18 a 59 
anos D1 

576 

14/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

1.430         210371 
0,95%Pessoas 

de 19 a 59 
anos - D1 +D2 

1.430 

1.090         210378 
0,7% Pessoas 

de 18 a 59 
anos D1+D2 

1.090 

    906     FD7210 
1,2% Pessoas 

de 18 a 59 
anos - D1 

906 

16/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 
    1.848     FD7222 

2,5% Pessoas 
de 18 a 59 
anos - D1 

1.848 

17/08/2021                      
(Nota e 

  1.425       
217VCD23A

Z 
11% Pessoas 

c/ 
1.425 



 

recebimento) comorbidade 
e deficiências  

D2 - 5% de 
perda 

    1.194     28230BD 

41,6% 
Puérperas e 
Gestantes - 

D2. 2% 
Grupos 

pioritários 12-
17 anos - D1. 

Pessoas de 18-
59 anos - D1.   

1.194 

21/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    2.370     28235BD 
3,1% Pessoas 

de 18 a 59 
anos - D1 

2.370 

2.690         210385 
1,8% Pessoas 

de 19 a 59 
anos - D1 +D2 

2.690 

24/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

1.360         210394 

0,91% 
Pessoas de 19 
a 59 anos - D1 

+D2 

1.360 

  1.660       
217VCD242

Z 

12,7% 
Pessoas c/ 

comorbidade 
e deficiências 

D2  

1.660 

    1.290     FF5107 

18,4% 
Puérperas e 
Gestantes - 

D2. 5% 
Grupos 

pioritários 12-
17 anos - D1. 
1,3%Pessoas 

de 18-59 anos 
- D1.   

1.290 

27/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    1.524     FF5110 

Arredondame
nto + 5% de 
perda. 6% 

comorbidade 
e pessoas com 
deficiência D2. 
6%  Puérperas 
e Gestantes - 

D2. 5% 
Grupos 

pioritários 12-
17 anos - D1.  

1.524 

2.320         210405 
 D1 +D2 + 5% 

DE PERDA 
2.320 

31/08/2021                      
(Nota e 

recebimento) 
    486     FF8840 

3,7% Pessoas 
c/ 

comorbidade 
486 



 

e deficiências  
D2  

  640       
218VCD246

Z 

100% 
Trabalhadores 

do Ensino 
Superior. 

0,9% 
comorbidade 
e pessoas com 
deficiências. 

28,6% 
Trabalhadores 

do Ensino 
Básico. 

640 

03/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

5.460         
202107101

H 

D1 + D2 
enviadas de 

acordo com o 
fator de 
correção 

5.460 

  420       
218VCD250

W 

28,8% dos 
trabalhadores 
de educação 

do Ensino 
Básico D2 

+5%  de perda 

420 

    630     FF8840 

4,8% 
Comorbidade 
e pessoas com 
deficências - 
D2 + 5% de 

perda 

630 

05/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    978     FF8843 

100% 
caminhoneiro 

D2. 3,8% 
Pessoas com 
Deficiência 
D2. 100% 

Indígena D2. 
Situação de 

Rua D2. 100% 
Limpeza 

Urbana. 100% 
Metroviários 

D2 

978 

1.940         210440A 

Número de 
doses a serem 

enviadas de 
acordo com o 

fator de 
correção. 

D1+D2 

1.940 



 

08/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 
    2.232     FF8845 

5%Grupos 
pioritários 12-
17 anos - D1. 

6,7% 
Comorbidade, 
pessoas com 
deficiências 

D2. Pessoas de 
18 a 59 anos 

D2. Pfizer 
Novo Método 

D1. 

2.232 

10/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    588     31025BD 

Número de 
doses a serem 

enviadas de 
acordo com o 

fator de 
correção D1.  

Grupos 
pioritários 12-
17 anos - D1 

588 

1.000         210453 
D1+D2 Novo 

Método 
1.000 

14/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 
    2.526     31045BD 

Número de 
doses a serem 

enviadas de 
acordo com o 

fator de 
correção D1.  

Grupos 
pioritários 12-
17 anos - D1 

2.526 

18/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    2.022     FF8848 

Número de 
doses a serem 

enviadas de 
acordo com o 

fator de 
correção D1 + 

D2.  Grupos 
pioritários 12-
17 anos - D1 + 
5% de perda 

2.022 

3.040         210462 
D1+D2 Novo 
Método + 5% 

de perda. 
3.040 

  590       
218VCD256

W 

40,6% dos 
Trabalhadores 

da Educação 
do Ensino 

Básico 

590 



 

21/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    4.038     FG3528 

Número de 
doses a serem 

enviadas de 
acordo com o 

fator de 
correção D2 + 

5% perda. 
3,9% dos 

idosos 70+ 
Dose Reforço 

+ 5 perda. 
100% dos 

imunussuprim
idos - dose de 
reforço + 5% 

de perda. 

4.038 

  3.025     930 
218VCD260

W 

2% dos 
trabalhadores 
de educação 

do Ensino 
Básico D2 
+5%  de 

perda.6% dos 
Trabalhadores 
da Saúde D2 + 

5% de 
perda.48,2% 

Trabalhadores 
da Indústria 
D2 + 5% de 

perda. 

3.025 

25/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    2.136     31065BD 

D1 + D2 Novo 
Método. 63% 

Grupo 
Prioritário de 
12 a 17 anos + 
5% de perda 

2.136 

  1.490       
218VCD254

W 

D2 26,3% 
Trabalhadores 

Industriais 
1.490 

25/09/2021                      
(Nota e 

recebimento) 

    1.980     FG3530 

D1 + D2 Novo 
Método. 55% 

Idosos 70+ 
Dose de 

Reforço + 5% 
de perda. 

1.980 

  1.510       
219VCD266

W 

100% 
Bancários D2. 

25,5% dos 
Trabalhadores 

da Indústria 
D2. 100% dos 
Trabalhadores 
dos Correios 

D2. 

1.510 



 

03/10/2021 
(Nota e 

recebimento) 

  1.470       
219VCD270

W 

D2 NOVO 
MÉTODO +5% 

de perda. 
1.470 

    2.448     32010BD 

1,8% idosos 
60+ DOSE DE 

REFORÇO. 
49,4% 

Trabalhadores 
da Saúde 
DOSE DE 

REFORÇO + 
5% de perda 

2.448 

06/10/2021 
(Nota e 

recebimento) 

    1.938     FG3535 

6,5% 
Trabalhadores 

da Saúde - 
Dose de 

Reforço + 5% 
de perda. 

Novo Método 
D2 + 5% de 

perda.  

1.938 

  2.155       
219VCD273

Z 

D2 18 A 59 
ANOS + 5% de 

perda 
2.155 

08/10/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    1.422     32010BD 

D2 18 A 59 
ANOS + 5% de 

perda 
1.422 

13/10/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    1.746     FH8023 

D2 18 A 59 
ANOS + 5% de 

perda 
1.746 

24/10/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
  2.085       

219VCD281
Z 

D2 18 A 59 
ANOS + 5% de 

perda 
2.085 

28/10/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    8.544     FJ2594 

D2 18 A 59 
ANOS. 

REFORÇO 60+. 
D1  

Adolescentes 
12-17 anos.  

D2 DE 18 A 59 
ANOS. 

8.544 

09/11/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    4.842     FH802 

D2 18 A 59 
ANOS. 

REFORÇO 60+ 
e Profissional 
de Saúde. D1  
Adolescentes 
12-17 anos.  

D2 DE 18 A 59 

4.842 



 

ANOS. 

09/11/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    7.110     FM3802 

D2 18 A 59 
ANOS. 

REFORÇO 60+ 
e Profissional 
de Saúde. D1  
Adolescentes 
12-17 anos.  

D2 DE 18 A 59 
ANOS. 

7.110 

24/11/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    2.004     FJ2594 

INTERCÂMBI
O DE DOSES 

COM O 
MUNICÍPIO 
DE OLINDA 

2.004 

02/12/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    4.698     FM2594 

Adolescente 
de 12-17 anos 
- D1. 18 anos+ 

- DOSE DE 
REFORÇO- 

Trabalhador 
de Saúde - 
DOSE DE 

REFORÇO. 18 
A 59 - DOSE 2. 

4.698 

09/12/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
        110 1855836 D2 110 

20/12/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
        635 205H21A 

18-59 ANOS - 
DOSE DE 
REFORÇO 

635 

09/12/2021 
(Nota e 

Recebimento) 
    7482     FL4222 

D1-D2 E DOSE 
DE REFORÇO 

7.482 

12/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
    1668     FJ8766 

Adolescente 
de 12-17 anos 
- D1. 18 anos+ 

- DOSE DE 
REFORÇO- 

Trabalhador 
de Saúde - 
DOSE DE 

REFORÇO. 18 
A 59 - DOSE 2. 

1.668 

14/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      660   FP1176 

Pfizer 
Pediátrica D1 

660 



 

18/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
    5478     FM 5971 

Adolescente 
de 12-17 anos 
- D1. 18 anos+ 

- DOSE DE 
REFORÇO- 

Trabalhador 
de Saúde - 
DOSE DE 

REFORÇO. 18 
A 59 - DOSE 2. 

5.478 

19/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      650   FP8290 

Pfizer 
Pediátrica D1 

650 

27/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
    6468     FM2967 

Adolescente 
de 12-17 anos 
- D1. 18 anos+ 

- DOSE DE 
REFORÇO- 

Trabalhador 
de Saúde - 
DOSE DE 

REFORÇO. 18 
A 59 - DOSE 2. 

6.468 

27/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
1337         B202106081 

SINOVAC 6-11 
ANOS D2 

1.337 

27/01/22 
(Nota e 

Recebimento) 
        1060 FP8290 

Pfizer 
Pediátrica D1 

1.060 

05/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
1.948         B202106082 

SINOVAC 6-11 
ANOS D2 

1.948 

05/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      1040   FP8290 

Pfizer 
Pediátrica D1 

1.040 

05/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
        1200 205F21A 

18-59 ANOS - 
DOSE DE 
REFORÇO 

1.200 

05/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
  805       

219VCD288
Z 

18-59 ANOS - 
DOSE DE 
REFORÇO 

805 

18/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      1044   FN3543 

7,5% DE 12 A 
17 ANOS - D2 

1.044 

14/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      1020   FN5988 

6,62% DE 5-
11 ANOS  - 

DOSE 1 
1.020 

14/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
    834     FM2967 

6% DE 12 - 17 
ANOS - DOSE 

2 
834 



 

23/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
3.433         C202107121 

68,2% DIA C 
CRIANÇAS 6 -
11 ANOS - D1 

3.433 

23/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
148         B202106082 

68,2% DIA C 
CRIANÇAS 6 -
11 ANOS - D1 

148 

23/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      1670   FR8392 

31,8% DIA C 
CRIANÇAS 5 -
11 ANOS - D1 

1.670 

24/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
2.610         210527 

37,5% 
Crianças 6-11 
anos - D1 e D2 

2.610 

24/02/22 
(Nota e 

Recebimento) 
3.590         210527 

68,2% 
Crianças 6-11 

anos - D2 
3.590 

17/03/22 
(Nota e 

Recebimento) 
    2730     FP8073 

19,7% 
ADOLESCENT
ES DE 12-17 

ANOS - D2 

2.730 

15/03/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      1430   FR8392 

9,3% DIA C 
CRIANÇAS 5 -
11 ANOS - D2 

1.430 

15/03/22 
(Nota e 

Recebimento) 
        850 201H21A 

75 
DISTRIBUIÇÃ

O 18+ 
850 

15/03/22 
(Nota e 

Recebimento) 
  150       

21OVCD301
W 

75 
DISTRIBUIÇÃ

O 18+ 
150 

17/03/22 
(Nota e 

Recebimento) 
    1416     FP7082 

10,2% DIA C 
CRIANÇAS 12 
-17 ANOS - D2 

1.416 

17/03/22 
(Nota e 

Recebimento) 
      960   FP0362 

6,22% DIA C 
CRIANÇAS 5 -
11 ANOS - D2 

960 

Total 70965 62310 103080 8474 5715 *** *** 249614 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – Formulário de Vacinação (Ficha de comorbidades) 

 

Fonte: NOTA TÉCNICA SIDI 11/2021. Trata das orientações da estratégia de 
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência 
permanente, gestantes e puérperas na campanha nacional de vacinação contra a 
covid-19. 27 Abr 2021. 


