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Estratificação de etapas do Plano Municipal de Vacinação de RONDON DO 

PARÁ  

 

1ª ETAPA - Profissionais de Saúde do Sistema Público referência direta e 

indireta para assistência ao doente da COVID-19 

 

Conforme o Ministério da saúde o objetivo é vacinar os grupos de maior risco 

de desenvolvimento de formas graves e óbitos, vacinar trabalhadores da saúde para 

manutenção dos serviços de saúde e capacidade de atendimento à população e vacinar 

os trabalhadores dos serviços essenciais, por ser facultado a estados e municípios a 

priorização e o ordenamento desse estrato populacional conforme a realidade local,  

Definimos como grupo prioritário:  

 Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da 

urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os 

casos suspeitos e confirmados de covid-19 e posteriormente os demais trabalhadores da 

saúde: 

Período: Início em 20/01/2021 e duração conforme definição do PNI e 

disponibilidade de doses iniciarão por: 

 Trabalhadores do hospital municipal  

 Unidade de referencia de síndrome gripal 

 Serviço de atendimento móvel de urgência 

 Trabalhadores do hospital São Jose que é retaguarda do serviço privado 

para atendimento de pacientes SRAG. 

 

2ª ETAPA - Profissionais de Saúde (Público e Privado) remanescentes da 

primeira fase, idosos com faixa etária a ser definida pelo ministério da saúde 

Período: conforme definição do PNI e disponibilidade de doses Grupo 

prioritário:  

 Profissionais de saúde residuais da primeira etapa e outros profissionais 

de saúde, conforme discriminado abaixo sem necessariamente obedecer à ordem 

descrita. 
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Agente Comunitário de 

Endemias 

Agente Comunitário de 

Saúde 

Agente Funerário 

Assistente social 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Biomédico /Bioquímico 

Enfermeiros 

Farmacêutico 

Fisioterapeuta 

Médicos 

Motorista de Ambulância 

Nutricionista 

Odontólogos 

Policia Militar e Civil 

Psicólogo 

Técnico de Raio X 

Técnicos de enfermagem 

Terapeuta Ocupacional 

Trabalhadores de Saúde em 

Geral 

 

 Idosos - Para os idosos com faixa etária maior a vacinação será 

integralmente domiciliar. O agendamento feito diretamente pela Equipe de Saúde da 

Família (ESF). 

 

3ª FASE: Pessoas com comorbidades e outras 

 Período: conforme definição do PNI e disponibilidade de doses Grupo 

prioritário:  

 Profissionais de saúde e idosos residuais das etapas anteriores;  

 Pessoas com comorbidades, sendo estas definidas pelo Ministério da 

Saúde: Diabetes mellitus; hipertensão arterial (HA) estágio 3; HA estágios 1 e 2 com 

lesão em órgão-alvo e/ou comorbidades; hipertensão resistente; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; insuficiência renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; 

indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; demais indivíduos 

imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade grau 3 (IMC≥40); síndrome de down. 

A inclusão de outras comorbidades fica a critério do PNI. Os indivíduos pertencentes a 

esses grupos serão pré-cadastrados no Sistema do Programa Nacional de Imunização 

(SIPNI), por meio das informações contidas nos cadastros dos agentes comunitários de 

saúde e prontuário do Cidadão. Aqueles que não tiverem sido pré-cadastrados poderão, 

no período adequado que for liberada sua vacinação dentro do calendário, apresentar 
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qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, 

receitas, relatório médico, prescrição médica etc.) 

 População em Situação de Rua 

 Trabalhador da educação  

 População Privada de Liberdade 

 Pessoas com deficiência e institucionalizadas 

 Caminhoneiros 

 Grupos Especiais que necessitam de relatório médico especializado para 

liberação da aplicação da vacina  

 Pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas (DRIM); 

 Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes 

imunossuprimidos. 

Ressalta-se que cumpriremos as determinações do plano nacional do programa 

de imunização e o plano paraense de vacinação, portanto a cada etapa poderão surgir 

ressalvas e outras orientações. 
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