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O Programa Nacional de Imunizações (P. N. I), criado em 18 de Setembro de 

1973, conta com 47 anos de existência e compromisso com a Política Nacional de 

Imunização, tendo como função precípua a redução de morbimortalidade por doenças 

imunopreveníveis, através do fortalecimento das ações integradas de Vigilância em 

Saúde da população. 

Trata-se de um dos maiores Programas de Vacinação do mundo, com 

reconhecimento nacional e internacional. Atendendo atualmente a 212 milhões de 

pessoas, logo, este programa é considerado um patrimônio do estado brasileiro, mantido 

pelo comprometimento e dedicação dos profissionais de saúde, dos gestores públicos e 

de toda a população. 

 

OBJETIVOS 
 

Vacinar seletivamente contra a COVID-19 toda a população considerada 

público  alvo mediante critérios objetivos e impessoais, com cobertura vacinal mínima 

de 95% (noventa e cinco por cento). 

O município de São Fidélis tem ainda por objetivo concluir a vacinação de toda 

sua população, dentro e fora do público alvo, ofertando vacina para seus munícipes, 

abrangendo a cadeia de proteção, minimizando a infecção, e erradicando a 

transmissibilidade dentro do nosso território. 

 

ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE DE FRIO 
 

O Município de São Fidélis, atualmente, conta com uma rede de frio localizada no 

endereço: Rua Marechal Deodoro, bairro Centro, São Fidélis. Uma Rede estruturada para 

a todas as campanhas do Prograna Nacional de Imunização. Contudo, reconhecendo a 

necessidade de uma ampliação para melhor estruturação de Rede de Frios, o município 

está empenhada a organizar a mesma para o recebimento de um quantitativo maior das 

Vacinas, estando na plataforma de reformas na estruturação da Rede de Frios: 

 

• Aquisição de novas Câmaras Frias para o armazenamento dos imunobiológicos; 

• Aquisição de insumos; 

• Climatização; 

• Contratação de RH; 

• Informatização com disponibilidade de pontos de rede e internet; 



• Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;  

• Revisão da rede elétrica das unidades com salas de vacina. 
 

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
  

 A capacitação de nossos Recursos Humanos, se faz com as orientações da 

SES-RJ quanto a Operacionalização Estadual. A capacitação terá como base nossos 

desafios para a realização da Campanha contra a Covid-19: 

 

• Identificação da dose (Apresentação da Vacina); 

• Evitar aglomeração; 

• Adesão da população alvo (Segurança e confiabilidade). 

 

 

PÚBLICO ALVO e LOGÍSTICA 
 

Além dos indivíduos com maior risco de agravamento e possibilidade de óbito 

devido às condições clínicas e demográficas, existem ainda grupos com elevado grau de 

vulnerabilidade social e, portanto, suscetíveis a um maior impacto ocasionado pela 

COVID-19. 

Nesse contexto, em se tratando de vulnerabilidade à COVID-19 é importante 

que os Determinantes Sociais da Saúde (D. S. S) também sejam levados em 

consideração. 

Desta feita, cumpre informar que no Município de São Fidélis a vacinação 

contra COVID-19 ocorrerá por etapas conforme a divulgação e atualização do público 

considerado alvo por parte do Ministério da Saúde, bem como de acordo com o 

quantitativo de doses recebidas. 

 

1 - DA VACINAÇÃO DO PÚBLICO ALVO: 

 

CONSIDERANDO o Informe Técnico M.S – Ofício nº 51/2021/CGPNI/DEI 

DT/SVS/MS de 18/01/2021 que dispõe sobre a Campanha Nacional de Vacinação 

contra a COVID-19, e apresenta as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para 

a estruturação e operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID-

19. 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 006/21 – MPRJ, que 



recomenda critérios de vacinação por etapas dentro dos grupos prioritários. 

 

CONSIDERANDO o Ofício Circular SES/SUBVS – SEI Nº 47 de 02/04/2021, 

que dispõe sobre as futuras doses recebidas pelo município devem ser aplicadas 

exclusivamente nos grupos elencados, seguindo as recomendações do Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, conforme abaixo; 

 

CONSIDERANDO que o quantitativo de doses recebidas não é suficiente para 

atender de forma integral ao público considerado alvo, o município de São Fidélis 

informa que as doses para campanha de imunização contra COVID-19 serão 

distribuídas entre os grupos abaixo indicados, ressaltando-se, desde já, que a prioridade 

do Município será a Vacinação dos Idosos e dos Profissionais de Saúde em exercício;  

 

1.1 – PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 

 

No Município de São Fidélis a vacinação dos profissionais de saúde vem 

ocorrendo em um ponto estratégico único, que é o Centro de Diagnostico de Imagem 

(C.D.I), localizado na Rua Marechal Deodoro, bairro Centro, em cumprimento as 

orientações insertas no Ofício Circular nº 57/2021/SVS/MS. 

Consideram-se trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha, os 

indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância, 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), 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). Inclusive, ainda, aqueles profissionais que atuam em 

cuidados domiciliares, devidamente certificados (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 intuições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios 

(coveiros e Agentes Funerários) já foram contemplados e vacinados. 

Destacamos que os trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de 

interesse à saúde (exemplos: clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de 

tatuagem e estabelecimentos de saúde animal) NÃO serão contemplados nos grupos 

prioritários elencados inicialmente para a vacinação. 

Ainda com base no ofício circular em comento, o Município de São Fidélis 

destaca que está com 90% de seus profissionais de saúde vacinados. Desta forma, 

quanto aos profissionais que ainda não foram imunizados, os mesmos serão 

contemplados de acordo com o cronograma de vacinação a seguir, respeitando o limite 

de 30 (trinta) doses diárias, mediante comprovação do exercício da atividade através 

de declaração da instituição na qual presta serviços, e, ainda, nos casos dos 

acadêmicos, mediante apresentação de declaração da instituição de ensino que 

comprove a atuação efetiva em estágio: 

Cronograma: 

• 08/04, 13/04, 15/04, 20/04, 22/04, 27/04 e 29/04 - Serão contemplados os 

profissionais de saúde que deverão se inscrever através de um link que será 

disponibilizado no dia anterior a data agendada para a vacinação. Haverá um 

campo para cadastro no site da Prefeitura Municipal de São Fidélis e por ordem 

cronológica deste cadastro a vacinação será AGENDADA. 

• A vacinação dos Profissionais de Saúde do Município que por algum motivo 

específico ainda não se vacinaram, a imunização se dará nas Unidades de 

Saúde referente ao seu domicílio de residência, mediante apresentação da 

documentação comprobatória na Unidade de Saúde de referência, para que 

seja realizado um agendamento pela Unidade.  

• Os estagiários de Saúde deverão apresentar a documentação comprobatória 

necessária informando o local de realização do estágio, local da instituição 

de ensino e curso matriculado. Deverá também o estagiário ser cadastrado 

previamente pelo Agente Comunitário de Saúde e deve receber a 

imunização no seu território de domicílio.  

 

1.2 - IDOSOS: 

 

A vacinação dos idosos ocorrerá seguindo o critério de idade decrescente e será 



realizado nas Unidades de Saúde de todo território municipal, onde cada idoso será 

vacinado na Unidade de Saúde corresponde ao seu domicílio, conforme disponibilidade 

de doses recebidas, respeitando a seguinte ordem de idade: 

• 90 anos ou mais - (Este grupo já contemplado conforme o cadastro municipal 

de pacientes); 

• 85 a 89 anos - (Este grupo já contemplado conforme o cadastro municipal de 

pacientes); 

• 84 a 80 anos - (Este grupo já contemplado conforme o cadastro municipal de 

pacientes); 

• 75 a 79 anos - (Este grupo já contemplado conforme o cadastro municipal de 

pacientes); 

• 70 a 74 anos - (Este grupo já contemplado conforme o cadastro municipal de 

pacientes); 

• 65 a 69 anos – (Este grupo vem sendo contemplado atualmente de acordo com 

a distribuição de doses) 

• Início: 06/04; 

• Previsão de Término: 23/04. 

• 60 a 64 anos – (Este grupo ainda será contemplado, obedecendo aos critérios 

de idade estabelecidos neste Plano de Imunização); 

• Previsão de Início: 26/04; 

• Previsão de Término: 07/05. 

• Quanto aos idosos acamados e domiciliados, estes vêm sendo vacinados em 

suas residências. 

 

1.3 -IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: 

 

O Município de São Fidélis conta com duas instituições de longa permanência, a 

saber: AMAR OBRAS SOCIAS, gerido pela 1ª Igreja Batista e o LAR DOS IDOSOS, 

gerido pelo Centro Espirita José Castro. 

Nestas instituições todos os idosos bem como os profissionais que lá atuam já 

foram       integralmente vacinados. 

Ressalta-se que durante a vacinação desse grupo foram adotadas todas as medidas 



de prevenção, bem como houve o acompanhamento por parte do médico das respectivas 

instituições de modo a gartantir sanidade de cada indivíduo. 

 

1.4 – COMUNIDADES QUILOMBOLAS: 

 

Quilombolas são os atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas por 

descendentes de africanos escravizados, que vivem, na sua maioria, da agricultura de 

subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. No município 

de São Fidélis, através da estimativa populacional recebida do Estado, possuímos 99 

quilombolas. Ocorre que, segundo informações do Presidente da Associação dos 

Quilombolas de São Fidélis, esse número é superior à estimativa populacional recebida 

pelo Estado, onde a equipe de Imunização está realizando triagem, uma vez que temos 

menores de 18 anos na listagem. 

Esse segmento será contemplado de acordo com o cronograma de vacinação a 

seguir: 

• Previsão de Início: 20/04; 

• Previsão de Término: 23/04. 

 

1.5 – FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO: 

 

As forças de segurança e salvamento instaladas no município de São Fidélis são: 

Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil, público contemplado pela recomendação 

de antecipação do início da vacinação, conforme disponibilidade de doses através da Nota 

Técnica n.º 297/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS. 

Assim sendo,  cumpre esclarecer que todo efetivo do Corpo de Bombeiros do 

Município já foi imunizado.  

Quanto à polícia militar, até o momento, foram imunizados os policiais que cooperam 

na logística, transporte e segurança das doses recebidas pelo Município. Os demais 

Policiais Militares e todos os Policiais Civis serão contemplados de acordo com o 

quantitativo de doses entregues pelo Estado, conforme cronograma de vacinação abaixo, 

respeitando o limite de 30 (trinta) doses diárias: 

 

• Cronograma de Vacinação dos Policiais Civis e Militares: 22/04, 27/04 e 

29/04.  

 

A vacinação dos profissionais da Força de Segurança e Salvamento será realizada em 



um ponto estratégico único que é o Centro de Diagnostico de Imagem (C.D.I), localizado 

na Rua Marechal Deodoro, bairro Centro. 

 

1.6 – PESSOAS COM 18 A 59 ANOS COM COMORBIDADES: 

 

Já previamente identificados através da atenção primária da Saúde, este 

público será vacinado através de agendamento prévio realizado pelos Agentes 

Comunitário de Saúde nas Unidades de Saúde correspondente ao seu domicílio. Os 

mesmos foram incluídos através do Ofício Circular SES/SUBVS SEI n.º 64/2021.   

Enquadram-se nesse segmento os indivíduos portadores de uma ou mais das 

morbidades descritas abaixo, de acordo com a faixa etária indicada pela Anvisa: 

Diabetes mellitus; Hipertensão Arterial (HA); doença pulmonar obstrutiva crônica; 

Pneumopatias crônicas Graves; insuficiência renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; Insuficiência Cardíaca ; Cor pulmonale e Hipertensão Pulmonar; 

Cardiopatia Hipertensiva; Síndromes Coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e 

Periocardipatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; 

Arritimias Cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e 

dispositivos cardíacos implantados, doenças cérebrovascular; doença renal crônica;  

indivíduos transplantados de órgão sólido ou de médula óssea; Imunossuprimidos; 

anemia falciforme; obesidade mórbida; síndrome de down; Cirrose Hepática; Gestantes 

e Púerperas que possuem comorbidades. 

Além das comorbidades acima relacionadas, serão vacinados, respeitando a faixa 

etária indicada (18 a 59 anos) os alunos matriculados nas Instituições APAE e 

Pestalozzi, por serem incluídas nas categorias de pessoas com deficiência intelectual e 

múltiplas, cuja vacinação será realizada, respeitando a ordem decrescente de idade. Os 

Profissionais que atuam nessas Instituições também serão vacinados, mediante a 

apresentação comprobatória de atuação na APAE e Pestalozzi, respeitando a mesma 

ordem para a vacinação. 

Indivíduos pertencentes a esses grupos poderão ser pré-cadastrados no E-SUS AB 

(Sistema de Informação da Atenção Básica); aqueles que não tiverem sido pré-

cadastrados poderão apresentar os seguintes comprovantes que demonstre pertencer a 

um destes grupos de risco: atestado/relatório médico, receitas, prescrição médica, 

exames, etc. Adicionalmente, serão utilizados os cadastros já existentes dentro das 

Unidades de Saúde.  

Aquele que não tiver cadastro na Rede Municipal de Saúde, o Município poderá 

solicitar a apresentação de outros documentos médicos complementares a fim de aferir a 



veracidade do atestado médico apresentado, bem como receituário dos últimos três 

meses, exame que indique a patologia indicada em laudo com validade máxima de um 

ano.  

A vacinação será realizada nas unidades de Saúde localizadas em todo território 

municipal, com os indivíduos de 18 a 59 anos de idades, de acordo com as seguintes 

etapas em ordem decrescente, respeitando o critério de idade. Exemplo: Primeiramente 59 

anos, 58 anos, 57 anos e assim sucessivamente. 

 
• 1ª ETAPA = 59 A 50 ANOS 
• 2ª ETAPA = 49 A 40 ANOS 
• 3ª ETAPA = 39 A 30 ANOS  
• 4ª ETAPA = 29 A 18 ANOS. 

 

Cronograma: 

• Previsão de Início: 12/05/2021; 

• Previsão de Término: 02/07/2021. 

 

Devido o quantitativo insuficiente de doses, houve a necessidade de criação de 

subcritérios para a vacinação: 

1) Serão vacinados inicialmente, os munícipes que já possuem cadastro 

prévio com os Agentes Comunitários de Saúde. A relação dos pacientes 

será entregue ao enfermeiro da Unidade ou Coordenador responsável 

para o agendamento da vacina; 

2) O agendamento será realizado pelo Enfermeiro ou Coordenador da 

Unidade de Saúde através do seu Prontuário Eletrònico do Cidadão 

(PEC), e informado ao Agente para que assim comunique o paciente a 

data agendada para a imunização, respeitando a ordem cronológica de 

idade do mais velho para o mais novo; 

3) É imprescindível que todos os munícipes tenham cadastro no E-SUS 

AB (Sistema de Informação da Atenção Básica). Este cadastro deve ser 

realizado através do Agente Comunitário de Saúde, responsável pelo 

seu território; 

4) O usuário que se recusar a realizar o cadastro com o Agente 

Comunitário de Saúde poderá receber a vacinação, sendo obrigatório a  

apresentação do Cartão Nacional de Saúde sendo do Município de São 

Fidélis. 

 

1.7 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE: 



 

Segundo informe técnico da campanha nacional de vacinação contra COVID-19 

elaborado pelo Ministério da Saúde no dia 18/01/2021, considera-se deficiência 

permanente a limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar 

ou subir escadas. Também são considerados deficientes permanentes os indivíduos com 

grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação 

deverá ser feita em uso do aparelho); indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade 

de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o 

uso dos óculos ou lente) e indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que 

limite as suas atividades habituais e rotineiras.  

Indivíduos pertencentes a esses grupos poderão ser pré-cadastrados no E-SUS AB 

(Sistema de Informação da Atenção Básica); aqueles que não tiverem sido pré-

cadastrados poderão apresentar os seguintes comprovantes que demonstre pertencer a 

um destes grupos de risco: atestado/relatório médico, receitas, prescrição médica, 

exames, etc. Adicionalmente, serão utilizados os cadastros já existentes dentro das 

Unidades de Saúde. Os  indivíduos que não possuírem condição de locomoção   serão 

vacinadas em suas residências. 

O Município poderá solicitar a apresentação de outros documentos médicos 

complementares a fim de aferir a veracidade do atestado médico apresentado. 

A vacinação será realizada nas unidades de Saúde localizadas em todo território 

municipal, com os indivíduos de 18 a 59 anos de idades, de acordo com as seguintes 

etapas:  

 
• 1ª ETAPA = 59 A 50 ANOS 
• 2ª ETAPA = 49 A 40 ANOS 
• 3ª ETAPA = 39 A 30 ANOS  
• 4ª ETAPA = 29 A 18 ANOS. 
 

Cronograma: 

• Previsão de Início: 12/05/2021; 

• Previsão de Término: 02/07/2021. 

 

1.8 - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: 

 

  Segundo a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

através da Coordenação Estadual de Imunização C.G.P.N.I com base no CadSUS de 

novembro de 2020, o Município de São Fidélis conta com 09 (nove) pessoas em 



situação de rua. 

  Esse público será imunizado regularmente, mediante agendamento prévio que 

será realizado por equipe da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a equipe 

de Assistência Social do Centro de Referência da Assistência Social. 

 

1.9 - FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: 

 

  Não existe no município de São Fidélis nenhum tipo Sistema de Privação de 

Liberdade, sejam estabelecimentos prisionais comuns (de qualquer tipo de regime de 

prisão como Presídios, Casas do Albergado ou Casas de Custódia) ou mesmo de 

instituições voltadas ao cumprimento de medidas socioeducativas, como o Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas. Desta forma, este grupo não foi incluído no Plano 

Municipal de Imunização contra a COVID-19. 

 

2.0- TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO E SUPERIOR: 

  

Segundo informe técnico da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19 

elaborado pelo Ministério da Saúde no dia 18/01/2021, todos os professores e funcionários 

das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, 

ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior, que estão no exercício da 

função, serão vacinados. 

 Nessa estratégia, serão solicitados a apresentação de documentos que comprovem 

a vinculação ativa do profissional com a escola, como declaração emitida pela instituição 

de ensino, devidamente assinada. 

Também serão contemplados com a vacinação os profissionais de educação que 

residem em outra cidades e atuam no Município ou em algum distrito de São Fidélis. 

Com relação a estes profissionais que residem fora do Município, igualmente será 

solicitado a apresentação de documentos que comprovem a vinculação ativa com a escola, 

bem como a declaração emitida pela instituição de ensino, devidamente assinada pela 

direção. 

 Os professores mediadores deverão apresentar documentação comprobatória 

emitida pela instituição de ensino a qual está vinculado devidamente assinada pela 

direção. 

 Os professores de reforço escolar particulares, poderão apresentar declaração de 

próprio punho, que também deverá estar assinada pelo responsável do aluno, com firma 

reconhecida em cartório de ambos. 



Indivíduos pertencentes a esses grupos (com exceção daqueles que residem fora 

do Município) deverão ser pré-cadastrados no E-SUS AB (Sistema de Informação da 

Atenção Básica); aqueles que não tiverem sido pré-cadastrados, deverão procurar a 

Unidade de Saúde referente ao seu domicílio de residência para serem cadastrados, 

apresentando a comprovação que demonstre pertencer a este grupo e documentos 

pessoais. 

A imunização dos profissionais residentes no Município de São Fidélis se dará nas 

Unidades de Saúde referente ao seu domicílio de residência, unidades estas localizadas em 

todo território municipal, já os profissionais que não residem no Municipio, mas atuam em 

uma das nossas unidades de ensino, deverá procurar a Unidade de Saúde mais proxima.  

A vacinação desse grupo obdecerá os critério de idade de 18 a 59 anos, em ordem 

decrescente, e de acordo com a disponibilidade de doses. 

 
• 1ª ETAPA = 59 A 50 ANOS; 
• 2ª ETAPA = 49 A 40 ANOS; 
• 3ª ETAPA = 39 A 30 ANOS;  
• 4ª ETAPA = 29 A 18 ANOS. 

 
Cronograma: 

• Previsão de Início: 07/06/2021; 

• Previsão de Término: 30/07/2021. 

  

Devido o quantitativo insuficiente de doses, serão observados os seguintes 

subcritérios para a vacinação: 

1) Serão vacinados inicialmente, os munícipes que já possuem cadastro 

prévio com os Agentes Comunitários de Saúde. A relação dos pacientes 

será entregue ao enfermeiro da Unidade ou Coordenador responsável 

para o agendamento da vacina; 

2) O agendamento será realizado pelo Enfermeiro ou Coordenador da 

Unidade de Saúde através do seu Prontuário Eletrònico do Cidadão 

(PEC), e informado ao Agente para que assim comunique o paciente a 

data agendada para a imunização, respeitando a ordem cronológica de 

idade do mais velho para o mais novo; 

3) É imprescindível que todos os munícipes tenham cadastro no E-SUS 

AB (Sistema de Informação da Atenção Básica). Este cadastro deve ser 

realizado através do Agente Comunitário de Saúde, responsável pelo 

seu território; 

4) O usuário que se recusar a realizar o cadastro com o Agente 



Comunitário de Saúde poderá receber a vacinação, sendo obrigatório a  

apresentação do Cartão Nacional de Saúde sendo do Município de São 

Fidélis. 

 

2.1 – TRABALHADORES DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO,  

AÉREO, AQUAVIÁRIO: 

 
  Segundo informe técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-

19, elaborado pelo Ministério da Saúde no dia 18/01/2021, são considerados 

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, aéreo e aquaviário os motoristas e 

cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. 

  Essa classe de trabalhadores será regularmente imunizada, porém de acordo com 

o Ofício Circular SES/SUBVS – SEI Nº 47 de 02/04/2021, este público não ainda foi 

abrangido pelo 9º Informe Técnico da Campanha de Imunização contra a COVID-19 

para o início da Imunização. Sendo assim serão vacinados assim que entrarem no 

quadro do grupo prioritário atendidos pelo Ministério da Saúde e Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Imunizações. 

  Nessa estratégia, serão solicitados documentos que comprovem o efetivo 

exercício da função de motorista profissional do transporte de passageiros.  

 

2.2– TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

 

  Segundo informe técnico da campanha nacional de vacinação contra COVID-19 

elaborado pelo Ministério da Saúde e encaminhado para esta secretaria no dia 

23/01/2021, trabalhadores portuários são trabalhadores que exercem as atividades de 

movimentação de passageiros, ou movimentação e armazenagem de mercadorias, 

destinados ou provenientes de transportes aquaviários dentro da área do porto 

organizado.  

Dos indivíduos pertencentes a esses grupos, o município solicitará apresentação 

de declaração de atauação, seguindo o pré-cadastrado no E-SUS AB (Sistema de 

Informação da Atenção Básica). 

Aqueles que não tiverem sido pré-cadastrados poderão apresentar os seguintes 

comprovantes que demonstre efetivo exercício da função de trabalhador portuário: 

Declaração de atuação, contra-cheque do mês corrente ou Cópia da carteira de trabalho 

comprovando o vínculo empregatício.  



A imunização se dará nas Unidades de Saúde referente ao seu domicílio de 

residência, unidades estas localizadas em todo território municipal, com os indivíduos de 

18 a 59 anos de idade, em ordem decrescente, respeitando o critério de idade.  

Esse segmento será contemplado de acordo com o cronograma de vacinação a 

seguir: 

 

• Previsão de Início: 07/06; 

• Previsão de Término: 30/06. 

 

2.3– COLETORES DE LIXO DOMICILIAR: 

   

 O grupo será contemplado com a vacinação considerando que a coleta de lixo 

domiciliar é considerada serviço essencial. Tais profissionais executam suas atribuições 

mediante amplo contato com a população e lixo contaminado, fato esse que, além de 

expô-los demasiadamente ao contágio, os torna potenciais propagadores involuntários do 

vírus.  

  Indivíduos pertencentes a esses grupos deverão ser pré-cadastrados no E-SUS AB 

(Sistema de Informação da Atenção Básica); aqueles que não tiverem sido pré-

cadastrados poderão apresentar documento comprobatório que demonstre efetivo 

exercício da função.  A imunização se dará nas Unidades de Saúde referente ao seu 

domicílio de residência, unidades estas localizadas em todo território municipal, com os 

indivíduos de 18 a 59 anos de idade, em ordem decrescente, respeitando o critério de 

idade e de acordo com a disponibilidade de doses. 

Esse segmento será contemplado de acordo com o cronograma de vacinação a seguir: 

 

• Previsão de Início: 09/06; 

• Previsão de Término: 18/06. 

 

2.4– CAMINHONEIROS: 

 

  Segundo informe técnico da campanha nacional de vacinação contra COVID-19 

elaborado pelo Ministério da Saúde no dia 18/01/2021, caminhoneiros são Motoristas de 

transporte rodoviário de cargas definido no art. 1o, II da Lei no 13.103, de 2 de março de 

2015, que trata da regulamentação da profissão de motoristas. 

Essa classe de trabalhadores será regularmente imunizada, porém de acordo com 



o Ofício Circular SES/SUBVS – SEI Nº 47 de 02/04/2021, este público não ainda foi 

abrangido pelo 9º Informe Técnico da Campanha de Imunização contra a COVID-19 

para o início da Imunização. Sendo assim serão vacinados assim que entrarem no 

quadro do grupo prioritário atendidos pelo Ministério da Saúde e Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Imunizações. 

Nessa estratégia, serão solicitados documentos que comprovem o efetivo 

exercício da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas 

(caminhoneiro).  

 

3- VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAL (VEAPV) 

 

Em situações de Campanha, quando se vacina um grande número de pessoas 

em um curto intervalo de tempo, é esperado que ocorram um maior número de eventos 

adversos, tendo ou não relação causal com a vacina. Portanto, é preciso que os relatos 

dos eventos adversos pós vacinação (EAPV) sejam notificados e investigados, para 

possibilitar o monitoramento da segurança das vacinas utilizadas bem como a 

diferenciação entre associações temporais com a vacinação e associações causais. 

Atenção especial deve ser dada à notificação dos eventos graves, os quais deverão 

TODOS SER INVESTIGADOS. Após preenchimento imediato, as fichas de EAPV 

devem ser imediatamente encaminhadas à Vigilância em Saúde, com preenchimento 

claro, correto e preciso. Todos os EAPV, tais como cada dose utilizada, sendo 

registrado nominalmente, será lançada dentro do sistema de informação do Programa 

Nacional de Imunização (SI-PNI), não utilizando o e-SUS para fins de Cobertura 

Vacinal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Este cronograma de vacinação pode sofrer alteração em virtude dos seguintes 

fatores: 

• Recomendação / Orientação / Nota Técnica / Ofício Circular do Ministério 

da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde; 

• Recomendação / Orientação do Ministério Público, que é legitimado por lei 

para defender a ordem jurídica, o regime democratico de direito, e os 

interesses sociais individuais indisponíveis conforme previsão do artigo 127 

da Constituição Federal; 



• Recomendação / Orientação da Defensoria Pública, que de acordo com o 

artigo 5º, da lei nº 7.347/1985, e artigo 4º, VII e X e 128, X, da lei 

complementar nº 80/1994, possui atribuição para, (I) Propor ação civil 

pública e todas as espécies de ações em defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder 

beneficiar grupos de pessoas vulneráveis, (II) Contatar orgãos e entidades 

objetivando a obtenção de informações, dados, perícias, vistorias, 

documentos, exames, certidões, estudos, pareceres, diligências, 

esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições, 

(III) Buscar solução extrajudicial de litígios, atuar em conjunto com outras 

autoridades públicas e a sociedade civil para o cumprimento das normas de 

proteção e defesa dos vulneráveis. 

• O quantitativo de doses recebidas pelo Município. 

 

ESTIMATIVA POPULACIONAL MUNICIPAL DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 

• PESSOAS COM 60 ANOS OU + INSTITUCIONALIZADAS = 26 

• PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADAS = 02 

• TRABALHADOR DE SAÚDE = 1.077 

• PESSOAS DE 80 ANOS OU + = 1.329 

• POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (QUILOMBOLAS) = 99 

• PESSOAS DE 75 A 79 ANOS = 998 

• PESSOAS DE 70 A 74 ANOS = 1.379 

• PESSOAS DE 65 A 69 ANOS = 1.774 

• PESSOAS DE 60 A 64 ANOS = 2.160 

• COMORBIDADES = 3.867 

• PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA = 9 

• FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO = 107 

• PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE GRAVE = 1.580 

• TRAB. DA EDUCAÇÃO NO ENSINO BÁSICO = 638 

• TRAB. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR = 162 

• CAMINHONEIROS = 174 



• TRABALHADORES DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 

URBANO E DE LONGO CURSO = 231 

• TRAB. DE TRANSPORTE METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO = 20 

• TRAB. PORTUÁRIOS = 45 

• TRAB. DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO = 43 

• TRAB. INDUSTRIAIS = 844 

 

• TOTALIZANDO 16.562 (Cód. 330480 – São Fidélis) - Dados obtidos pela SES-

RJ - IBGE 

 

 
SÃO FIDÉLIS, 04 de Janeiro de 2021.  

Plano atualizado na data 08 de abril de 2021. 

Plano atualizado na data 10 de maio de 2021. 

Plano atualizado na data 12 de maio de 2021. 

Plano atualizado na data 02 de junho de 2021. 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO 

TEL: 2758-1056 
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