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GRUPOS PRIORITARIOS PARA VACINAÇÃO 

 

 De acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, a vacinação 

deve ocorrer em quatro etapas obedecendo a critérios logísticos de recebimento e 

distribuição das doses de vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de 

Imunização do Ministério da Saúde.  Os grupos prioritários a serem vacinados foram 

baseados em princípios similares aos estabelecidos pela Organização Mundial da 

Saúde. Optou-se pela seguinte ordem de priorização: 

 1.   Preservação do funcionamento dos serviços de saúde; 

 2.  Proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas 

graves e óbitos; 

 3.  Preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos 

indivíduos com maior risco de infecção. 

 Assim sendo, segue abaixo tabela com as fases e grupos priorizados em cada 

uma das etapas de vacinação: 

 

FASE 01 POPULAÇÃO ALVO 

 TRABALHADORES DA SAUDE 

 PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS 

 PESSOAS DE 60 OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS 

 PESSOAS DE 75 A 79 ANOS 

 POPULAÇÃO INDIGENA ACIMA DE 18 ANOS 

 

 

FASE 02 POPULAÇÃO ALVO 

 PESSOAS DE ACIMA DE 60 A 64 ANOS 

 PESSOAS DE ACIMA DE 65 A 69 ANOS 

 PESSOAS DE 70 A 74 ANOS 

 

 

FASE 03 POPULAÇÃO ALVO 

 PESSOAS QUE APRESENTAM ALGUMA COMORBIDADE 

(Diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados 

de orgão solido, anemia falciforme, câncer, obesidade grave IMC>40). 
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FASE 04 POPULAÇÃO ALVO 

 TRABALHADORES EDUCACIONAIS 

 FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO 

 FUNCIONARIOS DO SISTEMA PRISIONAL 

 

 

 Como explicito no Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19, os 

trabalhadores da Saúde, priorizados na fase 01; 

 
 "Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços 
e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 
profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, 
médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores 
de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de  ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos 
serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde 
das pessoas, ou seja, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como 
os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema 
funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina 
também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínica e laboratorial." 
 

 

 Como explicito no Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19, as pessoas 

com 60 anos ou mais institucionalizadas, priorizados na fase 01; 

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