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Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações 

  

COMUNICADO

Brasília, 09 de julho de 2021.
  

AOS COORDENADORES ESTADUAIS DE IMUNIZAÇÃO

 

 

ASSUNTO: Con�nuidade da vacinação dos grupos prioritários sequenciais previstos no Plano Nacional de
Operacionalização da vacinação contra a Covid-19

 

Senhores Coordenadores,

 

A Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) orienta sobre as
diretrizes a serem adotadas para vacinação dos grupos prioritários sequenciais previstos no Plano
Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19, publicados no Vigésimo Sé�mo Informe
Técnico.

Esclarece-se que, visando proporcionar a con�nuidade da vacinação dos Trabalhadores
Industriais, em proporções compa�veis às orientações de vacinação dessa Campanha, se encontra em
processo de revisão a Classificação Nacional de A�vidades Econômicas - CNAE incorporadas ao grupo.
Neste sen�do, mediante definição tripar�te, a CGPNI disponibilizará para conhecimento dos programas de
imunizações e adoção das medidas cabíveis a estra�ficação do grupo pactuada, para o seguimento da
Campanha nacional de vacinação contra a covid-19. 

Outrossim, esclarece-se que as orientações serão pactuadas na reunião do Grupo Técnico
de Vigilância em Saúde (GTVS) do próximo 15/07/2021, eventuais impactos no quan�ta�vo ocasionarão
recálculos a serem divulgados nas pautas de distribuição subsequentes, Informes Técnicos da campanha
Nacional, sem prejuízos à atenção dos grupos prioritários e à vacinação da população geral de 18 a 59 anos
por faixa etária decrescente.

 

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

ADRIANA REGINA FARIAS PONTES LUCENA
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Coordenadora Subs�tuta do Programa Nacional de Imunizações
 
 

De acordo,

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

Secretário de Vigilância em Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Regina Farias Pontes Lucena, Coordenador(a)-
Geral do Programa Nacional de Imunizações subs�tuto(a), em 10/07/2021, às 11:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) de Vigilância
em Saúde, em 11/07/2021, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0021579805
e o código CRC 889C0A21.
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