
 

 

 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 

A vacinação contra a COVID-19 no Município de Santa Branca segue o Plano Estadual de Imunização, que organiza o 

cronograma de aplicação das vacinas no âmbito do Estado de São Paulo. 

Todas as informações e estatísticas sobre a vacinação podem ser conferidas no site Vacina Já, através deste link: 

https://vacinaja.sp.gov.br/. 

 

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Público-alvo Data 

Trabalhador de saúde, indígenas e quilombolas 17 de janeiro 

Acima de 90 anos 8 de fevereiro 

Entre 85 e 89 anos 12 de fevereiro 

Entre 80 e 84 anos 27 de fevereiro 

Entre 77 e 79 anos 3 de março 

Entre 75 e 76 anos 15 de março 

Entre 72 e 74 anos 19 de março 

Entre 69 e 71 anos 26 de março 

68 anos 2 de abril 

https://vacinaja.sp.gov.br/


 

 

 

Profissionais de segurança pública e administração penitenciária 5 de abril 

Profissionais da educação a partir de 47 anos 10 de abril 

67 anos 12 de abril 

Entre 65 e 66 anos 21 de abril 

64 anos 23 de abril 

63 anos 29 de abril 

Entre 60 e 62 anos 6 de maio 

Síndrome de Down (18 a 59 anos) 10 de maio 

Pacientes renais em diálise (18 a 59 anos) 10 de maio 

Transplantados imunossuprimidos (18 a 59 anos) 10 de maio 

Metroviários e ferroviários (operadores de trem de todas as idades; outros trabalhadores 

do setor com 47 anos ou mais) 

11 de maio 

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos) 11 de maio 

Pessoas com Deficiência Permanente (BPC) (55 a 59 anos) 11 de maio 

Pessoas com Comorbidades (55 a 59 anos) 12 de maio 

Pessoas com Deficiência Permanente (BPC) e pessoas com comorbidades (50 a 54 anos) 14 de maio 

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos) 17 de maio 

Motoristas e cobradores de ônibus 18 de maio 

Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (BPC) (45 a 49 anos) 21 de maio 

Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (BPC) (40 a 44 anos) 28 de maio 

Profissionais do transporte aéreo 28 de maio 

Profissionais do transporte portuário 1 de junho 



 

 

 

Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (BPC) (30 a 39 anos) 2 de junho 

Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (BPC) (18 a 29 anos) 7 de junho 

Profissionais da Educação (45 e 46 anos) 9 de junho 

Gestantes e Puérperas sem Comorbidades (acima de 18 anos) 10 de junho 

Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) 10 de junho 

Profissionais da Educação (18 a 44 anos) 11 de junho 

Entre 50 e 59 anos 16 a 22 de junho 

Entre 43 e 49 anos 23 a 29 de junho 

Entre 40 e 42 anos 30 de junho a 14 de julho 

Entre 37 e 39 anos 8 a 14 de julho 

Entre 35 e 36 anos 15 a 18 de julho 

Entre 30 e 34 anos 19 de julho a 4 de agosto 

Entre 25 e 29 anos 5 a 12 de agosto 

Entre 18 e 24 anos 13 a 20 de agosto 

Entre 12 e 17 anos (com deficiência, comorbidades e gestantes) 23 de agosto a 5 de setembro 

Entre 15 e 17 anos 6 a 19 de setembro 

Entre 12 e 14 anos 20 a 30 de setembro 

 


