
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

INSTRUTIVO Nº 002/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

PRIORIZAÇÃO DE DOSES DA VACINA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO TERESINA – PI 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE, segue ampliando a vacinação para os grupos 

prioritários, no âmbito do Município Teresina – PI, que poderão utilizar a vacina 

CORONAVAC ou ASTRAZENECA disponíveis. 

Na aplicação da segunda dose da vacina, deverá ser respeitada a correspondência 

do mesmo imunobiológico recebido na primeira dose, com o intervalo recomendado pelos 

laboratórios, a saber:  

• VACINA ASTRAZENECA: A segunda dose com 12 semanas; 

• VACINA CORONAVAC: A segunda dose com 4 semanas. 

 

AMPLIAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS: 

GRUPO IDOSOS DATA E LOCAL 
DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS 

90 anos e mais em 

situação de 

dificuldade de 

acesso ao drive-thru 

Em andamento nas UBS por 

agendamento via site oficial da Fundação 

Municipal de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/)*. 

- Documento de 

identificação com foto e 

data de nascimento; 

 

- CPF ou cartão nacional 

do SUS; 

 

- Comprovante de 

residência da cidade de 

Teresina-PI. 

90 anos e mais 

ACAMADOS 

Em andamento nos domicílios através de 

equipes volantes da FMS, por 

agendamento via site oficial da Fundação 

Municipal de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/)*. 

88 e 89 anos 26 de fevereiro de 2021 nos Drives-thru**. 

86 e 87 anos 27 de fevereiro de 2021 nos Drives-thru**. 

85 anos 28 de fevereiro de 2021 nos Drives-thru**. 

85 anos e mais 

REPESCAGEM 
01 de março de 2021 nos Drives-thru**. 

85 a 89 anos em 

situação de 

dificuldade de 

acesso ao drive-thru 

Será nas UBS por agendamento via site 

oficial da Fundação Municipal de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/)*, após 

vacinação nos drives. 

85 a 89 anos 

ACAMADOS 

No domicílio através de equipes volantes 

da FMS, por agendamento via site oficial 

da Fundação Municipal de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/)*. 

80 a 84 anos 

ACAMADOS 

No domicílio através de equipes volantes 

da FMS, por agendamento via site oficial 

da Fundação Municipal de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/)*. 

https://fms.pmt.pi.gov.br/)*
https://fms.pmt.pi.gov.br/)*
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AMPLIAÇÃO DO GRUPO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 

GRUPO 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE EM 

ATIVIDADE*** 

DATA E LOCAL 
DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS 

60 anos e mais 

Em pontos de vacinação****, 

por agendamento via site 

oficial da Fundação Municipal 

de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/). 

 

O site para o agendamento 

será liberado após o 

recebimento das vacinas. 

- CPF ou cartão nacional do SUS; 

- Documento expedido pelo 

respectivo Conselho de Classe ou 

comprovante da profissão 

(certificado ou diploma); 

- Contracheque atual ou Contrato 

de prestação de serviço ou 

documento que comprove a 

atividade laboral (últimos 3 

meses), expedido pelo 

estabelecimento de saúde onde o 

trabalhador atua; 

- Comprovante de residência da 

cidade de Teresina-PI. 

- Será exigido assinatura da 

Declaração de Veracidade das 

Informações Prestadas*****. 

 

SEGUIMENTO DA VACINA 

2ª DOSE PARA OS GRUPOS JÁ VACINADOS COM A 1ª DOSE: 

GRUPO DATA E LOCAL DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Pessoas com 90 

anos e mais 

09 e 10 de março de 2021 nos 

Drives-thru**. 

- Documento de identificação com 

foto e data de nascimento; 

 

- CPF ou cartão nacional do SUS; 

 

- Cartão de vacinação com o 

registro da 1ª dose. 

90 anos e mais, 

em situação de 

dificuldade de 

acesso ao drive-

thru 

Nas UBS por agendamento via 

site oficial da Fundação 

Municipal de Saúde 

(https://fms.pmt.pi.gov.br/)*, 

após vacinação nos drives. 

90 anos e mais 

ACAMADOS 

Nos domicílios, através de 

equipes volantes da FMS, 

conforme a data de 

aprazamento. 

Profissionais de 

saúde em 

atividade. 

Em pontos de vacinação****, 

por agendamento que será 

realizado por equipes da FMS 

conforme a data de 

aprazamento.  

- Documento de identificação com 

foto e data de nascimento; 

 

- CPF ou cartão nacional do SUS; 

 

- Cartão de vacinação com o 

registro da 1ª dose. 

https://fms.pmt.pi.gov.br/
https://fms.pmt.pi.gov.br/)*


 

 

 

 

* Em situações de dificuldade de acesso à internet, procurar a UBS mais próxima 

para realizar o agendamento e vacinação. 

 

 

** LOCAIS DRIVE-THRU de 09h às 17h: 

 Universidade Estadual do Piauí (UESPI) - Campus Torquato Neto - Rua João Cabral, 

2231, Pirajá. 

 Centro Universitário UNINOVAFAPI - Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Uruguai. 

 Centro Universitário Santo Agostinho - Avenida Professor Valter Alencar, 855, São 

Pedro. 

 Teresina Shopping - Edifício Garagem G1 - Avenida Raul Lopes, 1000, Bairro dos 

Noivos. 

 Shopping Rio Poty – Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Bairro Porequanto 

(APENAS SÁBADO E DOMINGO). 

 

 

***LISTA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (60 ANOS E MAIS) 

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 

estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 

ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende os profissionais da 

saúde (dentre os listados no Informe Técnico do Programa Nacional de Imunização - PNI 

do Ministério da Saúde - MS), priorizando neste momento:  

1. Médicos 

2. Enfermeiros 

3. Técnicos e auxiliares de enfermagem 

4. Nutricionistas 

5. Fisioterapeutas 

6. Terapeutas ocupacionais 

7. Biólogos 

8. Biomédicos / Técnicos de Laboratório que façam coleta de RT PCR SARS CoV2 e 

análise de amostra de COVID19 

9. Farmacêuticos / Técnico de Farmácia 

10. Odontólogos / Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) / Técnico de Saúde Bucal (TSB) 

11. Fonoaudiólogos 

12. Psicólogos 

13. Assistentes sociais 

14. Profissionais da educação física 

15. Médicos veterinários/técnicos e auxiliares 

 



 
 

 

 

 

 

**** PONTOS DE VACINAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE de 09h às 17h 

 

 Centro Universitário Santo Agostinho - Avenida Jockey Clube, 1323, Bairro Jockey 

Clube. 

 Centro de Educação Tecnológica de Teresina (CET) – Rua Rio Grande do Norte, 790, 

Bairro Pirajá. 

 

 

 

***** DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 

Declaro, para os fins de direito, sob as penas de Lei, que as informações prestadas e 

documentos que apresento para a vacinação contra COVID-19, são verdadeiros e 

autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).  

 

Teresina, ___/_________/2021. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 


