predominância de defeitos de anticorpos; doenças que causam comprometimento
pulmonar crônico como a fibrose cística; doenças que causam deficiências intelectuais
e/ou motoras e cognitivas como a síndrome Cornélia de Lange, a doença de Huntington;
e outras doenças raras como anemia falciforme e talassemia maior.
Cabe ratificar que é de interesse do PNI e do Ministério da Saúde ofertar a vacina
COVID-19 a toda a população brasileira, a depender da produção e disponibilização das
vacinas, mas neste momento é extremamente necessário o seguimento das prioridades
elencadas, conforme o quadro que segue abaixo.
Quadro 1. Estimativa populacional para a Campanha Nacional de Vacinação contra a
covid-19 - 2021 e ordenamento dos grupos prioritários*
Grupo

População
estimada*

Grupo prioritário

1

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

2

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

3

Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas

4

Trabalhadores de Saúde

5

Pessoas de 90 anos ou mais

6

Pessoas de 85 a 89 anos

1.299.948

7

Pessoas de 80 a 84 anos

2.247.225

8

Pessoas de 75 a 79 anos

3.614.384

9

Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas

10

Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas

1.143.973

11

Pessoas de 70 a 74 anos

5.408.657

12

Pessoas de 65 a 69 anos

7.349.241

13

Pessoas de 60 a 64 anos
Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas com
comorbidades** (n=18.218.730);
Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC***
(n=1.467.477);
Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) sem cadastro
no BPC***
Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos)

9.383.724

14

15
16

160.472
6.472
413.739
6.846.836
893.873

521.606

19.686.207

6.281.581
140.559

A

17
18
19

20

21

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade (n=108.949) e
População Privada de Liberdade (n=753.966)
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, préescolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e
EJA)
Trabalhadores da Educação do Ensino Superior
Forças de Segurança e Salvamento (n=604.511) e Forças
Armadas (n=364.631) (Na 11ª etapa da Campanha iniciou-se a
vacinação escalonada desses trabalhadores, restrita aos
profissionais envolvidos nas ações de combate à covid-19,
conforme Nota Técnica nº 297/2021)B
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros

862.915
2.707.200
719.818

969.142

678.264
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22

Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário

73.504

23

Trabalhadores de Transporte Aéreo

24

Trabalhadores de Transporte de Aquaviário

25

Caminhoneiros

26

Trabalhadores Portuários

111.397

27

Trabalhadores Industriais

5.323.291

28

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

116.529
41.515
1.241.061

227.567

Total
78.470.700
Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS. *Dados sujeitos a alterações (atualizados em 14/05/2021). **Ver quadro
2 para detalhamento das comorbidades. ***BPC - Benefício de Prestação Continuada (18 a 59 anos). A
Exceto trabalhadores de saúde, pois já estão contemplados nas estimativas desse grupo. B Nota Técnica
nº
297/2021
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no297_2021_vacinacao-seguranca-e-forcas-armadas.pdf
1) Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas:
Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 2019 -estimada a partir do censo SUAS. O grupo prioritário
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas foi estimado com uma margem de erro de 100% para
incorporar os estabelecimentos privados não registrados no censo. O estado do MT encaminhou o
excedente populacional pactuado na CIB, baseados em estimativas municipais.
2) Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados disponibilizados pelo Departamento de Saúde
Indígena – DESAI, de 2021, incluiu indígenas acima de 18 anos atendidos pelo subsistema de saúde
indígena.
3) Trabalhadores de Saúde: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, incluiu
indivíduos entre 18 a 59 anos. Para as faixas acima de 60 anos, foi baseada no banco do CNES. Os estados
do CE, PB, PE, MS, MT, RS, SC e TO encaminharam os excedentes populacionais pactuados na CIB,
baseados em estimativas municipais.
4) Pessoas com 60 anos ou mais: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da
Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, de 2020.
5) Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas: base de dados do SISAB, Secretaria de Atenção
Primária à Saúde SAPS, outubro de 2020, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos. Os estados AP, MS e PR
encaminharam os excedentes populacionais pactuados na CIB baseados em estimativas municipais.
6) Povos e Comunidades Tradicionais Quilombolas: dados do Censo do IBGE-2010, tendo como
referência as áreas mapeadas em 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos. Os estados AP, PB e MS
encaminharam os excedentes populacionais pactuados na CIB baseados em estimativas municipais.
7) Pessoas com Comorbidades: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento,
Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos;
8) Pessoas em situação de Rua e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas: Base Cadastro Único, de
2021, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos
9) Pessoas com Deficiência Permanente: dados do Censo do IBGE, de 2010, incluiu indivíduos entre 18
a 59 anos.
10) População Privada de Liberdade e Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: base de dados
do Departamento Penitenciário Nacional- Infopen, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos.
11) Forças de Segurança e Salvamento: dados disponibilizados pelas secretarias de defesa dos estados
de AP, MA, MT, PE, PR, RN, RO, RR, SC, TO. Os demais estados o grupo Força de Segurança e Salvamento
foi definido a partir da subtração dos dados do grupo Força de Segurança e Salvamento da Campanha
de Influenza, de 2020, pelo grupo das Forças Armadas da atual campanha, com exceção dos estados de
AM, RJ e MS. Nesses estados, foram estimados os dados de Força de Segurança e Salvamento da
Campanha de Influenza divido por 2 (média entre os dados do Grupo de Força de Segurança e
Salvamento e Forças Armadas dos outros estados). Os estados de MT, RR e PE encaminharam os
excedentes populacionais pactuados na CIB, baseado em estimativas municipais.
12) Forças Armadas: Ministério da Defesa, de dezembro de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos.
O estado de RR encaminhou o excedente populacional pactuado na CIB baseado em estimativas
municipais.
13) Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior: Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.
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14) Caminhoneiros: Base CAGED e ANTT (RNTRC), de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos.
15) Trabalhadores Portuários: Base CAGED, ATP e ABTP, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos.
16) Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso,
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário e Trabalhadores de Transporte de Aquaviário:
Base CAGED, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos.
17) Trabalhadores de Transporte Aéreo: Base CAGED, de 2020, dados concecidos pelos aeroportos e
empresas de serviços auxliares ao transporte aéreo e ANEAA, incluiu indivíduos acima de 18 anos.
18) Trabalhadores Industriais: Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, e base de dados do CNAE e SESI,
de 2020, incluiu indivíduos de 18 a 59 anos.
19) Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS, 2020), fornecida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes - CONASCON, incluiu
indivíduos de 18 a 59 anos.

Quadro 2. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação
contra a covid-19.
Grupo de
comorbidades

Descrição

Diabetes mellitus

Qualquer indivíduo com diabetes

Pneumopatias
crônicas graves

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar
obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares,
pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso
recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise
asmática).

Hipertensão Arterial
Resistente (HAR)

HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas
recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de
diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas,
administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada
adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos

Hipertensão arterial
estágio 3

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente
da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade

Hipertensão arterial
estágios 1 e 2 com
lesão em órgão-alvo
e/ou comorbidade

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e
109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Doenças cardiovasculares
Insuficiência cardíaca
(IC)

IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em
estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York
Heart Association

Cor-pulmonale e
Hipertensão pulmonar

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou
secundária

Cardiopatia
hipertensiva

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou
dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou
sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)

Síndromes
coronarianas

Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável,
cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
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