COMUNICADO
DE: DVVPI/CVIE/DAV
PARA: CONHECIMENTO DE TODAS AS REGIONAIS DE SAÚDE
DATA: 10/05/2021
Assunto: Vacinação do grupo prioritário “COMORBIDADES”
Prezados (as)
A Divisão de Vigilância do Programa de Imunização vem por meio deste comunicado
atualizar as orientações sobre a continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid19 no estado do Paraná.
Informamos que já foi iniciada a vacinação do grupo prioritário “Comorbidades” e o mesmo
está dividido em duas fases de acordo com o anexo III do Plano Estadual de Vacinação contra
COVID-19. Orientamos que vencidas as etapas de vacinação dos grupos prioritários
anteriormente, incluindo a Fase I do Grupo Prioritário das Comorbidades, deve-se avançar na
vacinação da Fase II do Grupo Comorbidades, dando continuidade à Campanha.
Destacamos que o Plano Estadual de Vacinação segue as Diretrizes do PNO e a Nota
Técnica Nº 467/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, anexo a este comunicado, discorre sobre a
estratégia de vacinação dos grupos e apresenta os critérios de priorização para vacinação
desses grupos:
I - Na fase I, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses
disponibilizado:
- Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade (18 a 59 anos);
- Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente
da idade (18 a 59 anos);
- Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade (18 a 59 anos);
- Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.
- Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC de 55 a 59 anos;
II - Na fase II, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses
disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a
39 anos e 18 a 29 anos.
-Pessoas com comorbidades;
-Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC;
-Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.
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