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CAMPANHA NACIONAL DE 

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

MUDANÇAS NA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS 

 

Vimos por meio desta informar que por questões logísticas haverá mudanças na estratégia 

de vacinação dos idosos que, até esta semana, estavam sendo vacinados em casa. 

 

A partir da próxima semana (22/03/21) a vacinação dos idosos será realizada nas unidades 

básicas de saúde. A vacinação será agendada pelas Agentes Comunitárias de Saúde, que vão 

informar ao idoso ou familiar responsável, a data e horário para vacinação. 

O agendamento será feito conforme o número de doses disponíveis e seguindo o critério de 

idade – os mais idosos serão vacinados primeiro e assim por diante.  

Se algum idoso não puder comparecer na data ou horário agendado (por motivos pessoais, 

viagem etc.), a dose será transferida para o próximo da lista e esse idoso deverá aguardar a próxima 

remessa. Isso será feito para evitar a perda de doses. 

Ninguém será excluído do processo de vacinação, no máximo, deverá aguardar a 

próxima remessa para ver vacinado. 

Idosos acamados e domiciliados, que não podem ir até a unidade, serão vacinados em casa. 

As equipes de saúde irão ser organizar para realizar a vacinação em domicílio nesses casos. 

Os idosos que residem nas fazendas devem continuar procurando as unidades, informando 

nome, idade e telefone. Eles serão comunicados quando chegarem novas remessas para que sejam 

vacinados, como já tem acontecido. 

Evitem aglomerações nas unidades nos dias de vacinação. Somente os idosos agendados 

serão vacinados, conforme sua idade. Procure a unidade para vacinação somente quando a agente 

de saúde avisar. 

Em caso de dúvidas entrem em contato com a agente de saúde ou ligue na unidade. 

PSF 1     3471-1886 

PSF 2     3471-1994 

PSF 3     3471-1443 

 

O sucesso da campanha de vacinação depende do trabalho em conjunto entre profissionais 

de saúde e a comunidade. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.  

 

 


