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APRESENTAÇÃO 

 
O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, foi fundamental para o 

controle bem-sucedido das doenças imunopreveníveis no Brasil (DOMINGUES et al, 2019). 

Segundo Starfield (2002) , a vacinação é uma atividade integrada e rotineira dos 

serviços de saúde, pertencendo ao nível de atenção primária de baixa complexidade e de grande 

impacto nas condições gerais da saúde da população, representando um dos grandes avanços 

da tecnologia médica nas últimas décadas, onde há a melhor relação entre custo e efetividade 

no setor saúde”. 

A morbimortalidade por doenças imunopreveníveis vem diminuindo nos últimos anos, 

em nosso país e em escala mundial, é uma prova inegável do benefício que é oferecido às 

populações por meio dos imunobiológicos (STARFIELD, 2002). A vacinação previne doenças de 

forma efetiva, e nas últimas décadas o sucesso do Programa Nacional de Vacinação resultou na 

erradicação de doenças como a Poliomielite, Rubéola Congênita e o Sarampo. 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus alcançou no cenário mundial no ano de 

2020 a ocorrência de 70.461.926 casos de COVID-19. Em Goiás, a partir de 04 de fevereiro e 

até 12 de dezembro foram notificados à Vigilância Epidemiológica do Estado de Goiás, número 

de 842.046 casos de COVID-19 (Boletim Epidemiológico n.37,Goiás 2020). 

Este plano operacional tem como objetivo estabelecer as ações e estratégias para  a 

operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no município de Catalão. Para elaboração 

deste, a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão envolveu as áreas técnicas dos 

Departamentos de Vigilância Epidemiológica e Enfermagem. Este material foi elaborado com 

referência no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 publicado 

no dia 16 de dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde e Plano de Operacionalização da 

Vacinação Contra a COVID-19 no Estado de Goiás publicado  no dia 20 de dezembro de 2020. 

Ressaltamos que as informações contidas neste são preliminares e serão 

atualizadas conforme o surgimento de novas evidências científicas, conhecimentos acerca das 

vacinas, cenário epidemiológico da COVID-19, em conformidade com as fases previamente 

definidas e aquisição dos imunizantes pelo Ministério da Saúde, após aprovação pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 trouxe impacto nas vidas dos indivíduos em nível global, chamando a 

atenção pelo alcance que teve e pela velocidade com a qual se disseminou (SOUZA,2020), 

sendo a maior pandemia da história recente da humanidade (BRASIL,2020), causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2) que ocasiona infecção respiratória aguda potencialmente 

grave. 

A COVID-19 tem elevada transmissibilidade e ocorre entre as pessoas por meio de 

gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. (BRASIL,2020). 

Segundo o Alerta Epidemiológico da OPAS/OMS 2020, idosos, fumantes e 

aqueles com comorbidades subjacentes, como hipertensão, obesidade, diabetes, doença 

cardiovascular, doença pulmonar crônica (por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica 

e asma), doença renal crônica, doença hepática crônica, doença cerebrovascular, câncer e 

imunodeficiência desenvolvem mais complicações da COVID-19. 

No atual momento, é necessária uma vacina eficaz e segura associada à 

manutenção das medidas de prevenção visando a solução e controle da pandemia (BRASIL, 

2020). 

A operacionalização da vacinação no município de Catalão seguirá as normativas 

do Programa Nacional de Imunização (PNI) mediante o registro e licenciamento de vacinas 

pelo órgão regulador, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 
2. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GERAL 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra 

a COVID-19 no município de Catalão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação 

contra a covid-19 no município de Catalão; 

 Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação; 
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 Vacinar os grupos prioritários, com vistas a reduzir o contágio, complicações, 

internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da COVID-19. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO PARA AGRAVAMENTO E ÓBITO PELA 
COVID-19 

 
Segundo o Plano Nacional de Operacionalização para vacinação contra a COVID- 

19 o risco de complicações pela doença não é uniforme na população. Nota-se que o 

agravamento e óbito estão relacionados às características sociodemográficas, presença de 

comorbidades, idade superior a 60 anos; Diabetes Mellitus; Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC); doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão 

arterial grave; indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer e 

obesidade mórbida (IMC≥40) (BRASIL,2020). 

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação Contra a COVID- 

19 além das condições clínicas e demográficas foram considerados grupos com elevado grau 

de vulnerabilidade social. As populações ribeirinhas e quilombolas, onde a transmissão de 

vírus nestas comunidades tende a ser intensa e o controle de casos e vigilância nestas 

comunidades impõe desafios logísticos, considera - se que a vacinação teria um efeito protetor 

altamente efetivo de evitar múltiplos atendimentos por demanda.Cita também, outros grupos 

vulneráveis socialmente e economicamente como as pessoas em situação de rua, refugiados, 

pessoas com deficiência e população privada de liberdade. 

Perante o exposto os grupos de maior risco para agravamento e óbito, caso 

venham a se infectar, devem ser priorizados. Os trabalhadores da saúde estão entre os grupos 

prioritários para a vacinação, visto que estão suscetíveis à infecção pelo vírus, sendo 

importante a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde 

(BRASIL,2020). 

Ressaltamos que para confirmação dos grupos elegíveis para a vacinação quanto 

à comorbidades será necessário a apresentação de atestados e/ou relatórios médicos com 

validade de 12 meses. 
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4. COMPETÊNCIAS DA GESTÃO MUNICIPAL  

▪ Coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, 

incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de 

bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente 

associados à vacinação; 

▪ Gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes; 

▪ Descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme 

as normas técnicas vigentes; 

▪ Gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificadoras, 

bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos 

nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades 

notificadoras. 
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5. POPULAÇÃO PRIORITÁRIA PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 SEGUNDO OS 

PLANOS NACIONAL E ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID- 19 (2020) E NOTAS INFORMATIVAS SUBSEQUENTES (EM 
ANEXO) 

 

Para o início da primeira fase, frente ao recebimento pelo município de Catalão de 

1.100 doses, inicialmente serão vacinadas pessoas correspondendo aos seguintes grupos 

populacionais: 

 Pessoas com 60 anos e mais, residentes em instituições de longa permanência 

(institucionalizadas), bem como os trabalhadores da saúde destes locais; 

 Pessoas maiores de 18 anos, com deficiências, residentes em Instituições Inclusivas 

(institucionalizadas), bem como os trabalhadores da saúde destes locais; 

 

 Indígenas vivendo em terras indígenas; 
 

 Trabalhadores da saúde, seguindo a seguinte ordem de prioridade: 

 
1) Trabalhadores dos hospitais de Campanha; 

2) Trabalhadores dos hospitais públicos e privados que atendem pacientes com COVID-19 

(priorizando os trabalhadores das áreas de UTI, emergência, unidades de internação de 

pacientes com COVID-19); 

3) Trabalhadores do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA); 

4) Trabalhadores de saúde que estão vacinando os grupos prioritários. 

 

Para atender o grupo de trabalhadores da saúde, foi enviado ao Estado de Goiás doses 

suficientes para vacinar 34% do quantitativo local dos trabalhadores. 

 

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação Contra a COVID- 

19, os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração a depender das indicações 

da vacina mediante aprovação da ANVISA, assim como, as possíveis contraindicações. 

Destaca-se ainda que há outros grupos populacionais considerados prioritários, a serem 

incluídos dentre as fases apresentadas, cuja estimativa populacional está em atualização pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para avaliação de qual fase esses grupos 

estarão inseridos, de acordo com o cenário de disponibilidade de vacinas e estratégia de 

vacinação (BRASIL, 2020). 
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De acordo com o Plano Nacional será realizada em fases distintas, de modo que, 

a prioridade de vacinação serão os grupos: 

 Trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, 

profissionais de apoio como recepcionistas, seguranças e limpeza; 

cuidadores de idosos, entre outros); 

 Pessoas de 60 anos ou mais intitucionalizados, população idosa (60 anos 

ou mais); 

 Indígenas vivendo em terras indígenas; 

 Comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas; 

 População em situação de rua; 

 Morbidades (diabetes mellitus; hipertensão arterial – difícil controle ou com 

lesão de órgão alvo; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados 

de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III); 

 Trabalhadores da educação; 

 Pessoas com deficiência permanente severa; 

 Membros das forças de segurança e salvamento; 

 Funcionários do sistema de privação de liberdade; 

 Trabalhadores do transporte coletivo; 

 Transportadores rodoviários de carga; 

 População privada de liberdade. 

Fonte: (BRASIL, 2020); 
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6. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 
 

 Vacinação in loco dos idosos com 60 anos e mais, e deficientes  

maiores de 18 anos nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs); 

 Vacinação dos trabalhadores da saúde mediante lista confeccionada pelos 

responsáveis dos hospitais públicos e privados, UPA, SAMU e hospital de 

campanha; 

 A priori, foram definidas duas salas de vacinação para a Campanha, a saber: 

Centro Integrado da Mulher e Centro Integrado de Pediatria Silvânia Maria 

Mesquita seguindo o parâmetro populacional; 

 Ratifica-se que caso tenhamos vacinado todos os grupos prioritários 

supramencionados deve-se priorizar a vacinação dos demais trabalhadores de 

saúde. 

 

7. FARMACOVIGILÂNCIA 

 
Todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições referentes  

aos casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós 

Vacinação (EAPV), deverão ser notificados (BRASIL, 2020). 

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita de 

EAPV, incluindo os erros de imunização (programáticos), como problemas na cadeia de frio e

erros de preparação da dose ou erros na via de administração, 

notificar os mesmos às autoridades de saúde (BRASIL.2020). 

entre outros, deverão  

Na ficha de notificação/investigação de EAPV do Programa Nacional de 

Imunização devem ser preenchidas todas as variáveis e identificação do tipo de vacina 

suspeita de provocar o EAPV, com número de lote e fabricante, visando a qualidade das 

informações e a possível oferta de diferentes vacinas. Em casos de eventos adversos graves, 

a notificação deverá ser feita em até 24 horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro 

de 2020 (BRASIL, 2020). 

A Notificação e Investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-SUS Notifica, 

sendo a única via de entrada de dados.  

No município de Catalão fica definido que as unidades de saúde onde o usuário 

for vacinado serão responsáveis pela notificação e acompanhamento em parceria com o 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica. 
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8. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA 

 

As vacinas contra a COVID-19 não foram testadas na totalidade de grupos de 

pessoas, portanto podem haver precauções ou contraindicações temporárias sem que haja 

evidências, e que no decorrer dos estudos clínicos de fase III essas precauções e 

contraindicações poderão ser alteradas (BRASIL,2020). 

 

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID- 

19 (BRASIL,2020): 

 

● As precauções em geral são iguais as outras vacinas, diante de doenças 

agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução 

do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença; 

● Não há evidências, até o momento, de qualquer risco com a vacinação de 

indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável para SARS-COV-2. 

É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou 

assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. 

● Recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com infecção 

confirmada para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica 

pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até 

a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro 

semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas; 

● A presença de sintomatologia prolongada não é contraindicação para o 

recebimento da vacina, caso haja alguma evidência de piora clínica, deve ser considerado o 

adiamento da vacinação. 

 

              Seguem as contraindicações, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a COVID-19 (BRASIL,2020): 

▪ Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar para 

cada vacina de acordo com a bula); 

▪ Pessoas com doenças febris agudas em curso, com o intuito de não atribuir à 

vacina as manifestações da doença; 

▪ Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

uma dose anterior de uma Vacina COVID-19; 
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▪ Pessoas com hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes 

da vacina. 

 

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas 

bulas e respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) 

a ser(em) administrada(s). 

 

9. ESQUEMA VACINAL 
 

O esquem vacinal  citado até o momento é composto por duas doses (BRASIL, 

2020), necessitando o monitoramento até o momento do resgistro do vacinado e das doses 

aplicadas dos imunobiológicos para garantir que a população receba as duas doses do mesmo 

fabricante, pois possivelmente serão disponibilizadas vacinas de diferentes laboratórios. 

O esquema vacinal dependerá das vacinas que serão utilizadas no município de 

Catalão, considerando as 4 que tiveram ou tem fase 3 realizada no Brasil segue o quadro 

abaixo: 
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10. REGISTROS DAS DOSES APLICADAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
O registro da dose aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra a 

COVID-19 será nominal/individualizado. Estes deverão ser realizados em formulários 

contendo dez variáveis mínimas padronizadas como: CNES - Estabelecimento de Saúde; 

CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo-alvo (idoso, 

profissional da saúde, comorbidades, etc.); Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; 

Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina. Estes formulários serão digitados no sistema de 

informação (BRASIL,2020). 

Os formulários deverão ser digitados, em todos os estabelecimentos de saúde da 

rede pública que realizaram a vacinação, no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações (SI-PNI) para os estabelecimentos que possuem conectividade e, aqueles sem 

internet será utilizado o módulo de coleta de dados simplificado-CDS (BRASIL,2020). 

O registro do vacinado no SI-PNI será simplificado por uma solução tecnológica 

que está sendo desenvolvida pelo DATASUS, considerando a interoperabilidade de Sistemas 

de Informação e integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde-RNDS (BRASIL,2020).

     O cidadão que faz parte dos grupos prioritários para vacinação serão identificados 

automaticamente através de base de dados integradas com o SIPNI e o Conecte-SUS. A 

vacina não será negada, caso o cidadão comprove que integra em algum grupo prioritário 

(BRASIL,2020). 

 
11. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 
A capacitação para profissionais de saúde que atuarão na Campanha de 

Vacinação Contra a COVID-19 será realizada nos dias 18 e 19 de janeiro do corrente ano e 

diariamente todos os profissionais envolvidos serão devidamente orientados pelo Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica. 

As estratégias para os pontos de vacinação foram definidos considerando duas 

unidades de saúde com localização de melhor acesso para população e equipes 

rigorosamente qualificadas para a Campanha de Vacinação Contra a COVID-19. 
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Locais onde será iniciada a campanha de vacinação: 

 Centro Integrado da Mulher: Endereço - Rua Major Paulino, nº 760, Bairro 

Nossa Senhora de Fátima. Contato: 3411-1132 

 Centro Integrado de Pediatria Silvânia Maria Mesquita: Endereço - Praça 

das Bandeiras, nº 40, Bairro Vila União. Contato: 3442-4368 / 99219-2378 

Para finalidade de cobertura de imunização, a perspectiva é a autorização de mais 

12 salas de vacinação com horário de funcionamento de 7 às 17h de segunda à sexta-feira. 

Sempre observando as pactuações da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). 

No que diz respeito ao apoio de transporte, foi direcionado pelo Coordenador de 

Transportes da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão motoristas responsáveis pelo 

transporte de imunobiológios da Central de Distribuição de Vacinas para as salas de 

vacinação. Foi garantido pelo Secretário de Saúde a presença de segurança nas  unidades 

com salas de vacinação e apoio de escolta policial durante a Campanha. 

A capacidade tecnológica das salas de vacinação contempla o Cenário 2 – 

estabelecimento de saúde com conectividade na internet e condições de fazer digitação 

online. Também foram adquiridos dois (02) aparelhos de Tablet Samsung, para serem 

utilizados em casos de necessidade à fim de otimizar o registro de informações pela equipe 

vacinadora. 

Acerca da vacinação extramuros, serão consideradas as ações nos seguintes 

locais: Instituições de Longa Permanência para Idoso, vacinação domiciliar (atendimento 

domiciliar) e presídios. Serão disponibilizadas equipes para vacinação in loco, com estratégia 

de conferência das pessoas dos grupos prioritários através de lista confeccionada pelos 

responsáveis das instituições. 

  

 

 
 

 

 

14 



                   

 

Prefeitura Municipal de Catalão 
Secretaria Municipal de Saúde de Catalão 

 
 
 
 
 
 

12. ORIENTAÇÕES PARA ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 
A comunicação é uma das ferramentas importantes para a Campanha de 

Vacinação, pois permite a troca de informações entre os gestores e a população de forma 

clara e objetiva, esclarecendo sobre cada etapa de planejamento e execução do processo de 

vacinação e sensibilização da população (RIO GRANDE DO NORTE,2020). 

A divulgação das medidas sanitárias são continuamente reforçadas para 

população (praticar o distanciamento social, higienizar as mãos com frequência utilizando 

água e sabão, utilizar álcool a 70%, fazer uso de máscara, dentre outros), bem como a 

divulgação da importância da vacinação o controle e prevenção da COVID-19 através dos 

meios de comunicação de massa  do município e assessoria de comunicação da Prefeitura 

Municipal de Catalão. 

A comunicação efetiva durante a Campanha de Vacinação Contra COVID-19 visa 

informar, educar, orientar, alertar e mobilizar a população do município de Catalão sobre a 

vacina, resultando no controle da pandemia e combatendo a desinformação. 

 

13. AÇÕES PACTUADAS EM REUNIÃO DA COMISSÃO BIPARTITE: 11/01/2021 

 

1 - Salas exclusivas para vacinação contra COVID19; 

2 - Número de salas por município de acordo com número de habitantes: 
 

• Até 200.000 hab-até 3 salas: Catalão terá duas salas de vacinação sendo 
uma no Centro Integrado da Mulher e a segunda no Centro Integrado de 
Pediatria Silvânia Maria Mesquita; 

 

• De acordo com o desenvolvimento da campanha, outras salas de vacinação 
poderão iniciar imunização contra COVID-19. 

 

 3 - Horário de funcionamento das salas: 

• Segunda a sexta das 8:00 às 20:00h 
 

• Sábado e domingo 8:00 às 14:00h 
 

4 - Uso exclusivo e obrigatório do SI-PNI COVID19; 
 

5 - Seguimento criterioso e obrigatório dos grupos prioritários, estabelecidos no Plano 

Nacional/ Estadual de Imunização. 
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14. PROVIDÊNCIAS EM CASOS DE SUSPEITA E/OU DESVIOS DE VACINAS 

 
Serão adotadas medidas cabíveis em relação aos casos de suspeita e/ou 

confirmação de desvios de insumos, vacinas e/ou aplicações indevidas; com abertura de 

processo administrativo disciplinar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde com 

encaminhamento da documentação referente ao caso nas condições supracitadas para o 

Ministério Público local, para apuração e eventual responsabilização civil, administrativa e 

criminal do profissional de saúde. 
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ANEXO 1: GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA PRIMEIRA ETAPA DE VACINAÇÃO 
 
 

 Indicação dos denominadores 
 
 

Grupo prioritário* Quantitativo 

1) Trabalhadores de Saúde  1.775 

2) Pessoas de 80 anos ou mais 1.629 

3) Pessoas de 75 a 79 anos 1.379 
4) Pessoas de 70 a 74 anos 2.325 

5) Pessoas de 65 a 69 anos 3.495 

6) Pessoas de 60 a 64 anos 4.447 
*Considerar acima de 18 anos. 
*Descrição dos grupos prioritários conforme anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. 

 

 

 

 Fonte de informação 
 

 1 – CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) 

 2, 3, 4, 5 e 6 - 2000 a 2020 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE 

 

 OBS.: O registro dos serviços de saúde no CNES é de responsabilidade de cada estabelecimento, nesse sentido 
enfatizamos que o número de trabalhadores de saúde supracitado por ser sub ou superestimado. Os profissionais 
que não são cadastrados no CNES, que fazem parte do grupo de saúde e foram vacinados, não estão contabilizados 
no quantitativo acima referente ao item 1 “trabalhadores de saúde”. 
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ANEXO 2: DESCRIÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS E RECOMENDAÇÕES PARA 
VACINAÇÃO 
 

 
 
 
 

 Fonte de informação 
 

 Informe técnico: Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, pág. 26, 18 de janeiro de 2021. MINISTÉRIO 
DA SAÚDE Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. 
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