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Informativo FCM – em 20/01/2021 

Especial Vacinação COVID-19  
 

Informes 

 
Prezados Professores, Alunos e Técnico-administrativos da FCM-UERJ, 
 
Como é de conhecimento de todos, a vacinação contra COVID-19 já se iniciou na cidade do Rio de 
Janeiro. Seguem abaixo alguns esclarecimentos iniciais necessários: 
 
• Atualmente, a única vacina disponível para aplicação no país é a CORONAVAC que contém 

antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. 
• De acordo com o Plano de Vacinação da Prefeitura do Rio de Janeiro, 110 mil doses estão sendo 

disponibilizadas na primeira remessa, o que certamente está bem abaixo do necessário e, por 
isso, a necessidade de definição de prioridades. Até mesmo para atender as prioridades da 1ª 
fase, a quantidade inicial não será suficiente, sendo necessária nova remessa. 

 
• Na primeira etapa, serão encaminhados para vacinação: 

✓ Trabalhadores de saúde que atendem diretamente pacientes com covid-19  
(CTI, enfermaria e emergências) 

✓ Trabalhadores envolvidos na campanha de vacinação para covid-19 
✓ Trabalhadores de instituições de longa permanência 
✓ Idosos (a partir 60 anos) moradores de instituições de longa permanência 
✓ Pessoas com deficiência a partir de 18 anos moradoras de abrigos/residências inclusivas 
✓ População indígena vivendo em terras indígenas 

 
• Já foi confirmado que todos os trabalhadores da saúde serão encaminhados para vacinação, mas 

este processo será progressivo, de acordo com a disponibilidade de vacinas. 
 
• As unidades hospitalares e UPAs receberão doses em quantidade proporcional para vacinação 

nas próprias unidades hospitalares.  
✓ O HUPE  e a PPC são consideradas unidades distintas e independentes, por isso receberão 

quantidades diferentes para vacinação de seus trabalhadores 
✓ A vacinação no HUPE e na PPC seguirá os critérios de priorização previamente definidos, 

conforme descrito acima 
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Outras Considerações: 

• Esta vacina deve ser administrada somente por via intramuscular 
• Após 2-4 semanas, uma segunda dose é necessária para resultar em resposta imune adequada 

para a prevenção da COVID-19.  
• Todos que receberem a vacina deverão manter as medidas de prevenção (distanciamento de 

pessoas, uso de máscara, lavagem frequente das mãos), pois ainda haverá o risco imediato de 
infecção e transmissão do SARS-CoV-2. 

• Gestantes e mulheres em lactação: não há estudos controlados 
• Mesmo as pessoas que tiveram COVID devem tomar a vacina 
• Indivíduos com febre, doença aguda ou agudização de doença crônica NÃO DEVEM tomar a 

vacina. 
• Recomenda-se cautela naqueles com história de convulsão, doenças crônicas não controladas e 

alergias com reação anafilática prévia 
 
A Direção da FCM vem atuando de forma integrada com a Direção do HUPE, Direção da PPC e 
Reitoria da UERJ para colaborar da melhor forma possível com o esquema de imunização 
progressiva do corpo docente, discente e técnico-administrativos. Solicitamos compreensão e 
paciência de todos, especialmente neste momento mais inicial em que a logística está sendo 
organizada. Em breve iremos enviar novas informações com dados mais concretos sobre a 
imunização de nossa comunidade. 
Por fim, nos próximos dias estaremos contactando alunos e professores para participação 
voluntária e ativa na campanha de vacinação na nossa instituição e, dessa forma, uma vez mais 
demonstrar nossa capacidade de contribuir diretamente no enfrentamento da pandemia, como já 
reconhecido em todo o ano de 2020, mas agora com esperanças renovadas e expectativas de dias 
melhores em futuro bem próximo. 
 
Secretaria FCM  

As atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM continuam sendo realizadas de forma escalonada. Todas 
as questões administrativas bem como de frequência deverão ser encaminhadas para o email gabinete@fcm.uerj.br. 
 
Orientações Gerais _ Pandemia Covid-19 Caso algum docente, aluno, médico residente ou técnico-administrativo 
apresente sinais ou sintomas de síndrome gripal, deverá comunicar imediatamente à chefia imediata e seguir o fluxo 
estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde e as orientações do HUPE e da PPC. 
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