
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

GRUPOS PRIORITÁRIOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

POPULAÇÃO EM GERAL (acima de 18 anos, por critério de idade)
- Documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver)

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Público-alvo: médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, quiropraxistas, 
terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, técnicos de radiologia, técnicos de 
enfermagem, auxiliares e técnicos de odontologia, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, 
funcionários de farmácias, doulas, recepcionistas, secretárias e atendentes de clínicas e consultórios,
profissionais de educação física, biólogos e médicos veterinários.

Vínculo com serviços de interesse à saúde: é obrigatório comprovar atuação em serviços de 
interesse à saúde, conforme determina o Ministério da Saúde (Ofício Circular Nº 57/2021, de 12 de 
março de 2021). Ou seja, é preciso ter vínculo com estabelecimentos de assistência, vigilância, 
regulação e gestão à saúde (exemplos: farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios 
médicos, ambulatórios). O documento ressalta que “trabalhadores dos demais estabelecimentos de 
serviços de interesse à saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de 
estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal) NÃO estão contemplados
nos grupos prioritários elencados inicialmente para a vacinação”.

Documentação:
- Todos: registro ativo em Conselho ou Associação (se aplicável) ou comprovante de pagamento de 
anuidade.
- Funcionários de estabelecimentos de saúde: carteira de trabalho ou contracheque atual.
- Autônomos: alvará de localização ou CNES; autônomos sem alvará ou CNES em seu nome levam 
declaração assinada pelo titular do documento; profissionais de educação física seguem orientações 
do CREF em Caxias.

GESTANTES E PUÉRPERAS
- Documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver)
- Puérperas: certidão de nascimento da criança

CAMINHONEIROS
- CNH categorias C, D ou E
- Cartão SUS (se tiver)



MOTORISTAS DO TRANSPORTE COLETIVO
- Carteira de trabalho, contracheque ou crachá que comprove a função
- CNH categoria D ou E
- Cartão SUS (se tiver)

COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO
- Documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver)
- Carteira de trabalho, contracheque ou crachá que comprove a função.

PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Público-alvo: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, EJA 
e ensino superior

Documentação:
- Comprovar vínculo por meio de carteira ou contrato de trabalho OU então do contracheque atual. 
– Prestadores de serviço terceirizados deverão apresentar declaração validada pela instituição de 
ensino (modelo está disponível em tinyurl.com/declara-edu).
- Profissionais do transporte de estudantes deverão apresentar certidão cadastral atualizada emitida 
pela Secretaria Municipal de Transportes.
- Todos devem levar, também, documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver).

PESSOAS COM COMORBIDADES
Público-alvo: 
- Pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades (ver lista no link tinyurl.com/comorbidades).
- Pessoas de 18 anos ou mais com deficiência permanente grave nas seguintes condições: limitação 
motora que cause dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas (cadeirantes, amputados 
de membros inferiores, doenças neurológicas com sequelas motoras, sequelas de AVC…); cegueira 
ou grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com óculos (e que por isso necessitam 
de auxílio); pessoas com surdez e ou com grande dificuldade de ouvir, mesmo com uso de aparelho 
auditivo; e pessoas com deficiência intelectual em qualquer grau.

Documentação:
- Todos devem apresentar documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver).
- Pessoas com comorbidades deverão apresentar, obrigatoriamente, atestado médico ou receita 
emitida há menos de um ano.
- Pessoas com deficiência permanente grave também podem apresentar o cartão do transporte 
coletivo gratuito como comprovante. Em alguns casos mencionados na lista no link acima, será 
necessário também autorização médica.



ADOLESCENTES COM COMORBIDADES
- Documentação que comprove a comorbidade, conforme descrito no link tinyurl.com/vacina-
adolescente.
- Declaração assinada pelos pais ou responsáveis (disponível no link tinyurl.com/vacina-adolescente
e também nas UBSs).
- Documento pessoal com foto dos pais ou responsáveis.
- Cartão SUS (se tiver), CPF e certidão de nascimento do adolescente.

ADOLESCENTES SEM COMORBIDADES
- Carteira de vacinação
- Cartão SUS (se tiver), documento oficial com foto e CPF (ou certidão de nascimento)


