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TRABALHADORES DE SAÚDE 

REVISÃO DE ESTIMATIVAS ENCAMINHADA AO MS 04/05/2021

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).

Inclui-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 trabalhadores da saúde e a recomendação é que também sejam vacinados.



PROPOSTAS

1 – CONTINUIDADE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS PACTUADOS ANTERIORMENTE

• Todos os grupos da Fase I (idosos em ILPI, indígenas aldeados, trabalhadores de 

saúde, quilombolas) 

• Idosos com 60 anos ou mais

• Pacientes em tratamento de hemodiálise

• Transplantados, Imunossupressos e Portadores de Síndrome de Down

• Forças de Segurança e Salvamento com 40 anos ou mais

• Trabalhadores da Educação com 40 anos ou mais

• Trabalhadores de Transportes Coletivos Rodoviários e urbanos e intermunicipais com 

50 anos ou mais (incluir vans que realizem transporte público e transporte escolar 

público e privado)

• Trabalhadores da limpeza urbana com 40 anos ou mais



2 – CONTINUIDADE DO GRUPO DE PORTADORES DE DOENÇAS 

CRÔNICAS E SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS

• Gestantes e puérperas (18 anos ou mais) com comorbidades, avançar 

para demais gestantes e puérperas (com 18 anos ou mais) após a 

conclusão desse grupo

• Pessoas com comorbidades por ordem decrescente de idade de 59 até 

18 anos.

• Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), por ordem decrescente de 

idade de 59 até 18 anos.
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1- Vacinação de lactantes, sem doenças crônicas, até o 6º mês de amamentação;

2- Doenças crônicas e condições clínicas especiais de 59 a 18 anos. Cada município 

avançará na idade de acordo com a disponibilidade de doses;

3- Pessoas com deficiência permanente de 59 a 18 anos. Cada município avançará na 

idade de acordo com a disponibilidade de doses;

4- Inclusão dos Trabalhadores de Transporte Aquaviário (lancha e transporte de 

passageiros);

5- Forças armadas;

6- Agentes do sistema sócio-educativo.



PROPOSTAS

18ª REMESSA VACINA - PFIZER

• 20% SALVADOR

• 80% REGIÃO METROPOLITANA



DESAFIOS PARA 

LIBERAÇÃO DA PFIZER

• Capacitar todas os profissionais de sala de vacina;

• Fazer lista de agendamento para uso das vacinas em, no máximo, 5 dias (por 

segurança, programar para uso em 3 dias, caso haja faltantes e seja necessário 

reprogramação);

• Verificar a capacidade de vacinação antes de retirar as vacinas da Central Estadual




