Departamento de Controle de Doenças Infecciosas
Orientações de NH para a Fase 1a da alocação da vacinação contra o COVID-19 de NH
24 de dezembro de 2020
NH está realizando uma abordagem gradual para a distribuição da vacina, objetivando populações críticas com a
distribuição inicial de vacinas dos fabricantes. Estas populações críticas receberão a vacina durante a Fase 1a. As
fases posteriores estão delineadas em um documento separado, o Plano de Vacinação contra o COVID-19 de NH. O
propósito deste documento é ajudar à tomada de decisão sobre a populações da Fase 1a. As orientações sobre as
fases posteriores serão publicadas assim que estas estiverem disponíveis. Este documento é dinâmico e está sujeito
a modificações, já que os dados de eficácia e segurança da vacina continuam surgindo e a orientação nacional
evolui. Este documento fornece:
• Uma descrição geral das três populações dentro da fase 1a;
• Descrições detalhadas das populações no plano de alocação da Fase 1a de New Hampshire;
• Princípios para funcionários e outros envolvidos na alocação da vacina no caso de disponibilidade limitada
de doses.

Fase 1a: Doses limitadas disponíveis: “Fase inicial”
A Divisão de Serviços de Saúde Pública de New Hampshire (DPHS) inclui os seguintes grupos para a vacinação na
Fase 1a: 1) trabalhadores da saúde em risco nos grupos de risco maior e moderado; 2) idosos em âmbitos de cuidado
residencial e 3) socorristas. O gráfico seguinte é uma descrição geral da Fase 1a de alocação da vacina de NH, com
descrição adicional dos grupos abaixo:
Trabalhadores da saúde em risco

Idosos em
âmbitos de cuidado residencial

Socorristas

Risco maior: pessoal clínico de
primeira linha que fornece cuidado
direto aos pacientes e pessoal
auxiliar com risco de exposição a
fluídos corporais ou aerossóis.

Residentes de instalações de
cuidado a longo prazo (LTCF), de
instalações de enfermagem
especializada (SNF) e casas de
repouso (ALF).

Bombeiros e EMS: todo o pessoal
público, privado e voluntário de
serviços médicos de emergência
(EMS) e bombeiros:
Agentes de aplicação da lei: todos
os agentes de aplicação da lei
certificados ou juramentados em
NH, empregados em tempo parcial
ou integral.* Inclui agentes de
aplicação da lei federais não
abrangidos pela alocação federal:

Risco moderado: pessoal que tem
contato indireto ou limitado com
os pacientes.

Socorristas do COVID-19: Pessoal
com resposta para COVID-19 de NH
com contato potencial com
pacientes ou com o vírus SARSCoV-2, incluindo pessoal de
laboratórios e equipe de coleta de
amostras de teste para COVID-19.

*Não inclui funcionários que trabalham em instalações correcionais, que estão incluídos em uma fase posterior.
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Descrição de populações dentro da Fase 1a
I. Trabalhadores da saúde em risco
O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) de New Hampshire inclui, na Fase 1a de estratégia de
alocação da vacina, os trabalhadores da saúde em risco que:
(1) Trabalhem em situações em que o risco de transmissão do SARS-CoV-2 é maior ou
(2) Tenham um risco elevado de transmitir a infecção a pacientes com risco mais alto de mortalidade e de
morbidade grave.
Consistente com as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina (NASEM), NH define aos trabalhadores
da saúde em risco como aqueles trabalhadores da saúde remunerados ou não remunerados que sejam clínicos e
outros trabalhadores que cuidem de pacientes em uma variedade de âmbitos, incluindo: hospitais psiquiátricos,
de agudos e de reabilitação; clínicas de cuidado urgente e ambulatorial; centros de diálise; instalações de doação
de tecidos, órgãos e sangue; asilos e outros âmbitos (ver a tabela 1). Este grupo incluirá funções de cuidado da
saúde tradicional, mas também pode incluir outros que tenham exposição contínua aos pacientes ou ao público
durante seu trabalho, incluindo aqueles que distribuírem ou administrarem a vacina contra o COVID-19, tais como
farmacêuticos; trabalhadores na doação de sangue e plasma; enfermeiros da saúde pública; pessoal de laboratório
que trabalha com o COVID-19; agentes funerários, trabalhadores de casas funerárias e outros funcionários
funerários.
Tabela 1: Âmbitos nos quais os trabalhadores da saúde da Fase 1a trabalham
Âmbito
Hospitais psiquiátricos, de agudos e de reabilitação

Funções1
Múltiplas

Asilos, casas de repouso

Múltiplas

Âmbitos de atendimento ambulatório
Clínicas de cuidado urgente e ambulatorial

Múltiplas

Centros de diálise; instalações de doação de
tecidos, órgãos e sangue

Múltiplas

Outros âmbitos
Escolas K-12

Enfermeiro escolar

Cuidados da saúde a domicílio

Auxiliar de saúde domiciliar, auxiliar de cuidado
pessoal, terapeuta ocupacional

Serviços funerários

Embalsamador, agente funerário, diretor
funerário, gerente

Lojas varejistas

Farmacêuticos, técnicos de farmácia

Instalações correcionais

Médico, enfermeiro

Refúgio estadual para COVID-19

Pessoal, fornecedor de serviços de transporte

Residências para pessoas em recuperação onde
os casos de COVID-19 são hospedados

Enfermeiro, outro pessoal médico

Residências para pessoas com comorbidade de
alto risco

Enfermeiro, outro pessoal médico

1

Esta não é uma lista exaustiva das funções que qualificam para a vacinação da Fase 1a nestes âmbitos. A função no trabalho determinará
quem são as pessoas que se qualificam como trabalhadores da saúde em risco para a Fase 1a.
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Com a expectativa de que a provisão inicial de vacinas será muito limitada, a DPHS agrupou os trabalhadores da
saúde em risco em três subcategorias: risco maior, moderado e mais baixo. Somente as categorias de risco maior e
moderado estão incluídas na Fase 1a:
i. Risco maior, incluídos na Fase 1a: pessoal clínico de primeira linha que fornece cuidado direto aos
pacientes e pessoal auxiliar com risco de exposição a fluídos corporais ou aerossóis (por exemplo, ED
[Departamento de Emergência], ICU [Unidade de Cuidados Intensivos], cuidado urgente, terapeutas
respiratórios, medicina ocupacional, pessoal de testagem do COVID-19, pessoal de serviços ambientais,
segurança, etc.).
ii. Risco moderado, incluídos na Fase 1a: pessoal que tiver contato indireto ou limitado com os pacientes
(por exemplo, PT [fisioterapeuta]/TO [terapeuta ocupacional], pessoal de entrega de alimentos, clérigos,
atendentes da unidade no local, pessoal de triagem de entrada de COVID-19, intérpretes médicos
presenciais, registro de pacientes, manobristas de estacionamento de hospitais, vacinadores, etc.).
iii. Risco mais baixo, incluídos depois da Fase 1a: pessoal administrativo ou outros sem contato rotineiro
esperado com pacientes (por exemplo, registros médicos, administração do hospital, faturamento, pessoal
da cozinha que não entregar alimentos, pessoal de laboratórios que não testarem COVID-19, etc.). Estes
trabalhadores são fundamentais para manter a infraestrutura da saúde. Estes trabalhadores serão
vacinados o mais cedo possível, uma vez que a Fase 1a seja completada.
A tabela 2 abaixo mostra categorias de ocupações dentro dos âmbitos hospitalares ou ambulatoriais que cumprirem
potencialmente a definição de trabalhador da saúde em risco, incluindo exemplos de ocupações específicas e seu
nível de risco. O motivo para esta forma adicional de categorizar os trabalhadores da saúde em risco é para facilitar
a interface com as categorizações típicas de Recursos Humanos. Uma lista de ocupações dentro de cada grupo
nestes âmbitos está disponível no anexo A. A estratificação por risco está incluída como orientação, mas depende
do contexto e do âmbito de trabalho (por exemplo, médicos que só fazem teletrabalho devem ser considerados
como dentro do “risco mais baixo”). Para obter mais assistência ao tomar decisões para a vacinação de
trabalhadores da saúde em risco, leve-se em conta o anexo B.
Tabela 2: Categorias ocupacionais, exemplos e níveis de risco
Categoria
Trabalhadores clínicos de primeira linha
Aqueles com contato direto com pacientes
Trabalhadores não clínicos de primeira linha
Aqueles com contato direto com pacientes
Outros trabalhadores clínicos
Aqueles com algum contato direto com
pacientes
Alimentos/Varejo
Aqueles com algum contato direto com pacientes
Alimentos/Varejo
Aqueles sem contato com pacientes
Outros trabalhadores não clínicos
Aqueles sem contato com pacientes
Serviços administrativos, de escritório e
financeiros
Aqueles sem contato com pacientes
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Ocupações de exemplo

Nível de risco
sugerido
Maior

Médicos, enfermeiros, assistentes do médico,
trabalhadores de cuidado domiciliar
Pessoal de laboratório para COVID-19, agentes Maior
de segurança, trabalhadores de limpeza
Terapeutas ocupacionais, psicólogos, técnicos Moderado
de diagnóstico, trabalhadores sociais
Pessoal de entrega de alimentos,
farmacêuticos com atendimento ao público
Cozinheiros, caixas, trabalhadores que
preparam alimentos, auxiliares de cozinha
Trabalhadores de manutenção, cientistas
biológicos, expedidores
Gerentes de Recursos Humanos, funcionários
de faturamento, analistas de orçamento

Moderado
Mais baixo
Mais baixo
Mais baixo
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Computação/TI
Aqueles sem contato com pacientes

Especialistas de suporte de informática,
administradores de base de dados,
funcionários data entry

Mais baixo

II. Idosos em âmbitos de cuidado residencial
NH inclui idosos em âmbitos de cuidado residencial na Fase 1a devido ao impacto desproporcional do COVID-19
nos âmbitos de cuidado residencial em NH. Esta população inclui dois subgrupos:
1) Residentes de instalações de cuidado a longo prazo (LTCF) e de instalações de enfermagem especializada
(SNF)
2) Pessoas que moram em casas de repouso (ALF)
O pessoal nestes âmbitos são considerados trabalhadores da saúde em risco e também receberão a vacina na
Fase 1a. Idosos que moram em residenciais para idosos independentes, mesmo aqueles que se encontram nas
mesmas instalações que as LTCF, serão vacinados depois da Fase 1a, já que que suas residências não são coletivas
e não tiveram um impacto desproporcional em NH.
III. Socorristas
Os socorristas são definidos tal como se segue:
• Bombeiros e serviços médicos de emergência (EMS): todo o pessoal público, privado e voluntário de EMS e
bombeiros cuja função os colocar em alto risco de exposição ao COVID-19.
• Agentes de aplicação da lei: todos os agentes de aplicação da lei certificados ou juramentados em NH,
empregados em tempo parcial ou integral, cuja função envolve contato frequente com o público. Isto inclui o
pessoal policial federal que trabalhar em NH que não será vacinado mediante programas federais. Isto não
inclui funcionários que trabalharem em instalações correcionais, que estão incluídos em uma fase posterior.
Isso também não inclui a equipe de segurança em locais não clínicos (por exemplo, instalações de varejo,
instituições acadêmicas).
Em antecipação a que a provisão inicial de vacinas será muito limitada, a DPHS agrupou os socorristas da saúde
em risco em três subcategorias: risco maior, moderado e mais menor. Somente as categorias de risco maior e
moderado estão incluídas na Fase 1a:
I.
II.

III.

Risco maior: socorristas incluídos na Fase 1a são aqueles que, devido ao seu papel profissional, devem ter
contato direto com o paciente.
Risco moderado: socorristas incluídos na Fase 1a são aqueles que, devido ao seu papel profissional,
devem ter contato indireto com os pacientes. Estes socorristas proporcionam apoio ao contato direto
com o paciente/prestadores de cuidados.
Menor risco: incluídos após a Fase 1a: restante dos socorristas. Estes trabalhadores são fundamentais
para manter a infraestrutura operacional. Estes trabalhadores serão vacinados o mais cedo possível, uma
vez que a Fase 1a seja completada.

Socorristas do COVID-19 de NH: indivíduos que participam da resposta à pandemia em uma série de entidades
dos setores público e privado que correm maior risco de contrair COVID-19 devido à sua função específica de
trabalho. Isso inclui vacinadores, unidades de teste, coletores de amostras, pessoal de saúde pública com contato
com pacientes com COVID-19 e seus contatos próximos e pessoal de laboratório para COVID-19.
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Priorização das pessoas dentro da Fase 1a
Primeiro, administrar a vacina a trabalhadores da saúde e socorristas em risco que qualificam como com “risco
maior” antes que os de “risco moderado.” Mais uma vez, a estratificação do risco depende em grande medida da
função e do âmbito de trabalho.
Depois, priorizar o pessoal com base em seu risco ocupacional e pessoal. As categorias mostradas abaixo não
estão listadas em ordem de prioridade, mas sugerem considerações para a priorização na Fase 1a. Estas incluem,
entre outros, o pessoal:
•
•
•
•
•
•
•

Com doenças de alto risco (que escolhem divulgar essa doença);
Que tiver acima de 65 anos;
Que trabalhar em unidades do COVID-19;
Que fornecer cuidado direto ao paciente;
Que tiver que trabalhar sem EPI adequado;
Que forem afetados de forma desproporcional pelo COVID-19, tais como pessoas de grupos de minorias
étnicas e raciais;
Que houver sido confirmado com COVID-19 nos 90 dias anteriores.
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ANEXO A: Ocupações específicas de trabalhadores dentro dos âmbitos do cuidado da saúde
Esta tabela é uma versão expandida da tabela 2 acima. Esta tabela inclui categorias de trabalhadores em âmbitos
do cuidado da saúde e ocupações específicas dentro destas categorias. O intuito desta tabela é ajudar os
planejadores da alocação da vacina para decidir quem está qualificado para a vacinação e em qual fase. Observe
que esta lista não inclui cada ocupação que possa estar presente em um âmbito do cuidado da saúde e é fornecida
como orientação.
Tabela do anexo A: Ocupações por categoria:
Categoria e estratificação de risco de NH
Trabalhadores clínicos de primeira linha:
aqueles com contato direto com pacientes
estão expostos a risco maior. Aqueles que
trabalharem de forma remota ou que não
tiverem contato direto com os pacientes não
devem ser considerados como expostos a
risco maior.

Trabalhadores não clínicos de primeira linha:
aqueles com contato direto com pacientes
estão expostos a risco maior.
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Ocupações (sem ordem alfabética)
Treinadores físicos
Dentistas e outros profissionais da saúde bucal
Higienistas e assistentes dentários
Profissionais de apoio direto
Socorristas, técnicos e paramédicos
Tecnólogos e técnicos auxiliares ao profissional da saúde
Técnicos em enfermagem e auxiliares em enfermagem
Conselheiros genéticos
Dosimetristas médicos
Especialistas em aparelhos auditivos
Cuidadores da saúde a domicílio
Assistentes de casas de repouso
Ortesistas e protesistas
Assistentes médicos
Preparadores de equipamento médico
Transcritores médicos
Assistentes farmacêuticos
Flebotomistas
Enfermeiros anestesistas
Enfermeiras parteiras
Enfermeiros clínicos
Auxiliares de enfermagem, atendentes e assistentes psiquiátricos
Farmacêuticos
Médicos assistentes
Médicos
Enfermeiros registrados
Cirurgiões
Terapeutas
Clero
Conselheiros
Assistentes de cuidado pessoal
Gerentes e pessoal de serviço social e comunitário
Motoristas de veículos de passageiros
Pessoal de serviço ambiental
Seguranças
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Outros trabalhadores (clínicos): aqueles que
têm algum contato direto com pacientes
estão expostos a risco moderado.

Acupunturistas
Audiologistas
Quiropráticos
Tecnólogos e técnicos de laboratórios clínicos
Técnicos de laboratório oftalmológico e dentário e técnicos de
dispositivos médicos
Tecnólogos e técnicos relacionados com o diagnóstico
Dietistas e nutricionistas
Terapeutas de massagem
Especialistas e técnicos de saúde e segurança ocupacional
Terapeutas, assistentes e auxiliares ocupacionais
Oftalmologistas, distribuidores
Optometristas
Terapeutas, assistentes e auxiliares físicos
Pedicuros
Psicólogos
Trabalhadores sociais
Barbeiros, cabeleireiros e cosmetologistas

Alimento/Varejo: aqueles que têm algum
contato direto com pacientes estão expostos
a risco moderado.
Alimento/Varejo: aqueles que não têm
contato com pacientes estão expostos a risco
mais baixo.

Outros trabalhadores (não clínicos): aqueles
que não têm contato com pacientes estão
expostos a risco mais baixo.
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Pessoal de entrega de alimentos
Caixas
Cozinheiros/gerentes e pessoal encarregados da preparação de
alimentos
Auxiliares de cozinha
Gerente e pessoal de cafeterias e refeitórios
Gerentes de serviços de alimentação
Outros trabalhadores relacionados à preparação e ao serviço de
alimentos
Cientistas e técnicos biológicos
Educadores
Estafetas e mensageiros
Expedidores
Motoristas/vendedores e motoristas de caminhões
Trabalhadores de manutenção de terrenos
Coordenadores instrucionais
Trabalhadores de lavanderia e de lavagem a seco
Advogados e outro pessoal legal
Bibliotecários e especialistas em coletas de dados na mídia
Atendentes de correio e operadores de máquinas de correio
Trabalhadores de manutenção e reparação em geral
Cientistas médicos
Operadores de fiscalização de estacionamento
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Serviços administrativos, de escritório e
financeiros: aqueles que não têm contato com
os pacientes estão expostos a risco mais
baixo.

Computação/TI: aqueles que não têm contato
com pacientes estão expostos a risco mais
baixo.
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Telefonistas, incluindo o serviço de atendimento
Gerentes e pessoal de instalações e de serviços administrativos
Contadores e gerentes e pessoal de contabilidade e auditoria
Compradores e gerentes e pessoal de compras
Diretores executivos
Gerentes e pessoal de compensação e benefícios
Representantes de atendimento ao cliente
Entrevistadores de elegibilidade, programas governamentais
Gerentes e pessoal financeiros
Gerentes e pessoal de suporte administrativo e de escritório
Arrecadadores de fundos
Gerentes e pessoal de Recursos Humanos
Gerentes e pessoal de marketing e vendas
Gerentes de serviços médicos e de saúde
Especialistas em registros médicos, tecnólogos e técnicos da saúde
Planejadores de reuniões, convenções e de eventos
Gerentes de propriedades, imóveis e associações comunitárias
Gerentes e pessoal de relações públicas e de arrecadação de
fundos
Especialistas em relações públicas
Recepcionistas e atendentes de informação
Secretárias e assistentes administrativos
Auxiliares de entrega, recepção e inventário
Gerentes de serviço social e comunitário
Gerentes e pessoal de treinamento e desenvolvimento
Gerentes de transporte, armazenamento e distribuição
Gerentes e pessoal de computação, de sistemas da informação e
de bases de dados
Especialistas de suporte informático
Trabalhadores data entry e processamento da informação
Tecnólogos da informação da saúde, responsáveis pelos registros
médicos, assistentes cirúrgicos e profissionais do cuidado da saúde
e trabalhadores técnicos, todo o resto
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ANEXO B: Determinar se trabalhadores da saúde e socorristas estão na Fase 1a
Algoritmo para determinar se os trabalhadores em âmbitos do cuidado da saúde* e os socorristas estão na
fase 1a

O trabalhador da saúde** ou
socorrista tem contato humano
direto com pacientes?*

*

Não

Sim

O trabalhador da saúde ou
socorrista trabalha em áreas
de cuidados de pacientes?

Sim

Não
Não
Não vacinar na Fase 1a.

Sua ocupação é igual ou similar a
algumas das listadas no “Anexo A:
Ocupações por categoria” como
tendo risco maior ou moderado?

Sim
Vacinar na Fase 1a.

*Âmbitos do cuidado da saúde: estes incluem, entre outros, hospitais de agudos e de reabilitação, clínicas de
cuidado urgente e ambulatorial; centros de diálise; instalações de doação de tecidos, órgãos e sangue; asilos;
cuidados domiciliares; escritórios de enfermeiro escolar e outros âmbitos (ver tabela 1).
**Trabalhador da saúde (e socorristas com potencial de contato com pacientes, tal como descrito acima):
trabalhadores remunerados ou não remunerados em âmbitos do cuidado da saúde que cuidam de pacientes (isto
é, médicos, enfermeiras, etc.) ou que trabalham em áreas onde hajam pacientes (isto é, serviços ambientais,
atendentes no local). Este grupo incluirá trabalhadores de cuidado da saúde tradicional, mas também pode incluir
outros trabalhadores que tiverem exposição sem controle aos pacientes ou ao público durante seu trabalho,
incluindo aqueles que distribuírem ou administrarem a vacina contra o COVID-19, tais como farmacêuticos,
trabalhadores na doação de sangue e plasma, enfermeiros da saúde pública, pessoal de laboratório que trabalhar
com o COVID-19, agentes funerários, trabalhadores de casas funerárias e outros funcionários funerários.
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