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GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 
 

Grupos Prioritários 

 
 

Quantitativo 

 
Primeira 

Dose 

Segunda 

Dose 

Trabalhadores de Saúde que atuam em 
Serviços de Saúde (Rede Pública) 

FASE VIGENTE 

 
98 

 
100 

 
 

93 

Trabalhadores de Saúde que atuam em 
Serviços de Saúde (Rede Privada) 

FASE VIGENTE 

 

35 
 

13 
 

13 

Pessoas com 90 anos ou mais 16 16 16 

Pessoas de 60 anos ou mais, 
institucionalizadas e Trabalhadores 

FASE VIGENTE * 

 

40 
 

39 
 

0 

Pessoas de 80 A 89 ANOS 
FASE VIGENTE 

154 56 3 

Pessoas de 75 a 79 anos 
FASE VIGENTE 

106 39 0 

Pessoas de 70 a 74 anos 219 
  

Pessoas de 65 a 69 anos 281 
  

Pessoas de 60 a 64 anos 295 
  

Trabalhadores de Força de Segurança e 
Salvamento 

10 
  

Comorbidades 372 
  

 

 

Trabalhadores Educacionais e da 
Assistência Social (CRAS, CREAS, 
Casas/Unidades de Acolhimento) 

55 professores do 
ensino básico e 

superior 

8 trabalhadores 
CRAS 

23 Funcionários 
APAE 

  

Pessoas com Deficiência 
Institucionalizadas 

Alunos da APAE: 42 
  

Caminhoneiros 30 
  

Trabalhadores de Transporte Coletivo 
Rodoviário e Ferroviário de Passageiros 

14 
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Nota Informativa 

 

Viemos através dessa nota, relatar que nesse momento há a presença de mais de um grupo 

prioritário vigente para a administração de doses da vacina contra a Covid -19, este fato se 

justifica pelos seguintes motivos: 

 

 A recomenção da segunda dose da vacina Astrazeneca é de 12 semanas após a 

primeira dose. Considerando que a distribuição de doses para o município abrange 

tanto a Vacina do laboratório Butantan como o laboratório da Astrazênica, há o 

impedimento, nesse momento, da conclusão de alguns grupos prioritários vigentes, 

visto a necessidade de respeitar esse intervalo obrigatório; 

 O grupo prioritário dos idosos institucionalizados e os trabalhadores envolvidos nessa 

instituição, está inserido em um cenário epidemiológico crítico, com casos ativos 

dentro da instituição, logo nossa equipe de saúde, em frenquente contato com a 

Regional de Saúde, entende que se deve vacinar o grupo no intervalo adequado e 

após ser constatada a ausência da doença ativa na instituição, logo, após parecer da 

Vigilância Epidemiol[ógica da 19 RegionaL de Saúde, da Vigilância Epidemiológica do 

Município, os vacinadores darão seguimento à vacinação, seguros que não há riscos 

ao grupo. 

 O grupo prioritário dos idosos de 80 a 89 anos estão em fase vigente de vacinação, 

sendo priorizados devido a sua vulnerabilidade, a conclusão desse grupo ainda não 

foi possível devido o intervalo de 12 semanas recomendado pela vacina Astrazeneca, 

bem como o aguardo da equipe de saúde pela Carta de Recomendação Médica de 

alguns pacientes, onde há a necessidade de avaliação clínica (médico) para parecer 

sobre a aptidão para a vacinação. Logo, os usuários elegíveis para a vacinação estão 

sendo priorizados, mas os fatos motivaram a abertura de um segundo grupo 

prioritário (idosos de 75-79 anos), impedindo o armazenamento de doses na sala de 

vacinas e possibilitando a continuidade da imunização da população também 

pertencente ao grupo prioritário. 
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