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Perguntas e respostas

A pessoa com deﬁciência está inserida no grupo
prioritário de vacinação da covid-19?
Sim. A vacinação prioritária será para a pessoa com deﬁciência institucionalizada e a pessoa com deﬁciência permanente e grave.

Quem são as pessoas com deﬁciência
institucionalizadas?
São aquelas que vivem em residências inclusivas, que é um
serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com
deﬁciência. Para vacinar, é necessário ter a deﬁciência autodeclarada e documento que comprove a residência. Orienta-se a vacinação no local, contemplando também os trabalhadores desses locais.

O que seria pessoa com deﬁciência
permanente e grave?
Para ﬁns de inclusão na população-alvo para vacinação,
serão considerados aquelas que apresentam uma ou mais das
seguintes limitações:
1- Limitação motora que cause grande diﬁculdade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

2- Indivíduos com grande diﬁculdade ou incapacidade de
ouvir;
3- Indivíduos com grande diﬁculdade ou incapacidade de
enxergar;
4- Indivíduos com alguma deﬁciência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir
à escola, brincar, etc.

A pessoa com síndrome de down também está
inserida no grupo prioritário de vacinação?
Sim. Segundo o PNI a pessoa com síndrome de down está
inserida no grupo de comorbidades, portanto pertencem ao
grupo prioritário de vacinação.

Toda a população poderá ser vacinada ou
existe contraindicação?
De acordo com a Anvisa, serão vacinados apenas as pessoas maiores de 18 anos. Exceto as grávidas e pessoas que
apresentaram reação anaﬁlática conﬁrmada a qualquer componente das vacinas contra a covid-19.

Quando devo me dirigir à UBS para vacinação?
Embora a pessoa com deﬁciência esteja no grupo prioritário, é necessário aguardar a divulgação das datas estabelecidas pelo município, tendo em vista que o grupo prioritário
foi dividido em subgrupos, assim a vacinação acontecerá conforme a distribuição de doses aos Municípios.

Na 1º fase da vacinação estão inseridos: Trabalhadores da
saúde, população indígena, pessoas com deﬁciência institucionalizadas, idosos a partir dos 75 anos, pessoas com 60
anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência
(como asilos e instituições psiquiátricas) e quilombolas (inserido no Plano Estadual de Imunização de São Paulo, mas não
estava contemplado no PNI).
Dentre os grupos prioritários na mais recente versão do PNI,
estão os subgrupos: pessoas com comorbidades e pessoas
com deﬁciência permanente grave.
Obs: Havendo novas orientações do Governo Federal
e Estadual as fases poderão ser modiﬁcadas.

Tem dúvidas?
Basta entrar em contato com a equipe técnica da FEAPAES-SP por
meio do acesso restrito área da saúde ou por meio do e-mail:

saude@feapaesp.org.br

