
 

Confira na lista abaixo alguns dos municípios onde a classe odontológica já está             
sendo imunizada. Lembrando que, se você mora ou trabalha em uma das cidades            
aqui listadas e ainda não tomou a vacina e/ou quer mais informações, é indicado              
entrar em contato com a sua Prefeitura para mais detalhes. 

Álvares Machado Profissionais da Saúde estão 
sendo vacinados no posto de 

Saúde da Rua Monsenhor 
Nakamura, 140, no centro da 

cidade 

alvaresmachado.sp.go
v.br 

 

Angatuba 1ª dose aplicada em 
profissionais da rede pública 

angatuba.sp.gov.br 

Araçatuba 1ª dose para CD, TSB e ASB 
aplicada nos dias 1º e 2/2 

aracatuba.sp.gov.br 
 

Araraquara CD, ASB, TSB, APD e TPD 
vacionados 

Mais informações no 
telefone da APCD de 

Araraquara: (16) 
3303-8300 

Assis 1ª dose aplicada 
Quem não conseguiu agendar 

a vacina deve entrar em 
contato com a APCD de 

Assis, por e-mail, informando 
nome e CRO 

apcdassis@hotmail.co
m 

Barra do Turvo Imunizados os profissionais de 
Odontologia que prestam 

serviços ao município 

barradoturvo.sp.gov.br  

Barretos 1ª dose aplicada em CD, TPD, 
TSB e ASB nos dias 4 e 5/2, na 

sede da APCD Regional de 
Barretos 

Mais informações no 
telefone: (17) 

3322-9955 

Bauru Ciclo de vacinação dos 
profissionais da rede pública de 

Saúde está sendo finalizado. 
Trabalhadores da rede privada, 
incluindo cirurgiões-dentistas e 

equipes, poderão fazer o 
agendamento on-line a partir de 
5/2, com imunização a partir de 

8/2 

www2.bauru.sp.gov.br 
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Caçapava 1ª dose aplicada em 
profissionais de Saúde com 

registro ativo no CROSP  

cacapava.sp.gov.br  

Campinas 1ª dose para CD, TSB e ASB, 
por agendamento 

vacina.campinas.sp.go
v.br  

Cândido Mota Profissionais de Saúde 
cadastrados no município 

imunizados 

candidomota.sp.gov.br  

Catanduva CD, auxiliares e recepcionistas 
de clínicas e consultórios 

imunizados em 3/2 

catanduva.sp.gov.br 

Diadema Pré-cadastro on-line dos 
profissionais de Saúde ativos 

que residem e/ou trabalham no 
município.  

 
IMPORTANTE! A Prefeitura de 
Diadema informa que identificou 

problemas de acesso ao 
FormSUS. Quem realizou o 

cadastro até 3/2 será 
convocado por telefone para a 

vacinação. Quem ainda não 
conseguiu realizar o cadastro 

pode ficar tranquilo, pois, devido 
à instabilidade, o prazo será 

ampliado. Interessados podem 
ligar no telefone da 

Epidemiologia do município: 
(11) 4043-8235. 

 
Para tomar a vacina, os 

convocados devem apresentar: 
documento com foto, número do 

cartão SUS, comprovante de 
residência (se for residente em 
Diadema), registro do CRO e 

comprovante de vínculo 
profissional ativo no município 

(holerite recente e/ou carteira de 
trabalho) 

formsus.datasus.gov.b
r/site/formulario.php?id

_aplicacao=62014 
 

Fernandópolis 1ª dose para 
cirurgiões-dentistas aplicada em 

30/1 e 6/2 

fernandopolis.sp.gov.b
r 
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Guaratinguetá CD da rede pública 100% 
vacinados. Profissionais da rede 

particular iniciaram a 
imunização em 2/2 

guaratingueta.sp.gov.b
r  

Guarulhos  Vacinação de profissionais da 
Saúde a partir de 8/2, das 9h às 

17h, no polo instalado no 
Bosque Maia. É necessário 

apresentar documento com foto, 
CPF, cartão do SUS e a carteira 
CRO ou a carteira de trabalho e 
um comprovante de residência 

guarulhos.sp.gov.br 
 

Itaquaquecetuba  1ª dose aplicada nos 
profissionais de Saúde de 3 a 

5/2, na Secretaria Municipal de 
Saúde 

itaquaquecetuba.sp.go
v.br 

 

Jaboticabal 1ª dose para 
cirurgiões-dentistas que residem 
e/ou trabalham no município a 
partir de 1º/2, na sede APCD 

jaboticabal.sp.gov.br 

Jacareí Vacinação para 
cirurgiões-dentistas/odontólogos 
ativos a partir do dia 8/2, das 8h 
às 17h, no Educamais Jacareí, 
de acordo com o cronograma 

abaixo:  
Segunda-feira (8/2): 

profissionais nascidos nos 
meses de janeiro, fevereiro e 

março; 
Terça-feira (9/2): nascidos em 

abril, maio e junho; 
Quarta-feira (10/2): nascidos em 

julho, agosto e setembro; 
Quinta-feira (11/2): nascidos em 
outubro, novembro e dezembro. 

Leve um documento de 
identificação, carteira do CRO e 
um documento que comprove 

sua atividade (carteira de 
trabalho etc). Agilize o cadastro 

no vacinaja.sp.gov.br. 
 

Demais trabalhadores, como 
recepcionistas e auxiliares de 
clínicas e consultórios, serão 

jacarei.sp.gov.br 
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vacinados na próxima fase e 
deverão preencher formulário 

que estará disponível no site da 
Prefeitura entre 10 e 17/2 

Jahu 1ª dose para profissionais de 
Saúde a partir de 1º/2 nas UBSs 
e PAs do município, das 8h às 
12h, perante apresentação da 

carteira do CRO e comprovante 
de endereço 

jau.sp.gov.br 

Jundiaí 1ª dose aplicada em 
cirurgiões-dentistas e auxiliares 

nos dias 5 e 6/2 

jundiai.sp.gov.br/coron
avirus 

 

Lins 1ª dose para 
cirurgiões-dentistas no dia 9/2, 
na APCD de Lins, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h. É 

necessário apresentar a carteira 
do CRO e um comprovante de 

residência do município  

Mais informações no 
telefone: (14) 

3532-8291 

Louveira Imunização para profissionais 
de Saúde com cadastro no 

vacinaja.sp.gov.br  

Mais informações no 
telefone: (19) 

3878-2323, de 
segunda a sexta-feira, 

das 8h às 16h30 

Mairiporã 1ª dose para CD, auxiliares e 
recepcionistas de clínicas e 

consultórios em 29/1 
 

mairipora.sp.gov.br 

Marília 1ª dose aplicada em 
cirurgiões-dentistas em 30/1  

 

marilia.sp.gov.br 

Mogi das Cruzes 1ª dose aplicada em 
profissionais da Saúde nos dias 

6 e 7/2 

mogidascruzes.sp.gov.
br 

Mogi Guaçu 1ª dose aplicada em 
cirurgiões-dentistas das redes 
pública e privada nos dias 1º, 2 

e 3/2 

mogiguacu.sp.gov.br 
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Osasco 1ª dose aplicada em 
profissionais da Saúde entre os 

dias 3 e 5/2 

osasco.sp.gov.br  

Pradópolis 1ª dose aplicada em 
profissionais da rede pública  

 

pradopolis.sp.gov.br 

Presidente 
Prudente 

1ª dose para 
cirurgiões-dentistas aplicada em 

1º/2 

presidenteprudente.sp.
gov.br 

Ribeirão Preto Vacinação para 
cirurgiões-dentistas, técnicos e 

auxiliares com inscrição ativa no 
CROSP entre os dias 3 e 6/2 

ribeiraopreto.sp.gov.br/
portal  

Santa Gertrudes 1ª dose aplicada em 
odontólogos e assistentes no 

dia 1º/2 

santagertrudes.sp.gov.
br 
 

Santo André Vacinação de acordo com 
disponibilidade de doses e 

agendamento. Profissionais da 
Saúde devem aguardar 

notificações da Prefeitura 
agendar 

18.230.124.114 
 

São Bernardo do 
Campo 

Agendamento com cadastro 
on-line obrigatório para 

profissionais com CRO ativo 
que trabalham ou residem no 

município. 1ª dose aplicada de 4 
a 7/2 

vacinacovid.saobernar
do.sp.gov.br 

 
 

São Carlos 1ª dose aplicada em 
cirurgiões-dentistas e 
odontólogos no dia 6/2 

saocarlos.sp.gov.br 
 

São Caetano do 
Sul 

1ª dose aplicada em 
cirurgiões-dentistas em 27, 28 e 

29/1 

coronavirus.saocaetan
odosul.sp.gov.br 

São José dos 
Campos 

1ª dose para 
cirurgiões-dentistas e 

odontólogos dos serviços de 
Saúde do município a partir de 

4/2 

sjc.sp.gov.br/servicos/
saude/coronavirus/vaci

na 
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São José do Rio 
Preto 

CD, TPD, TSB e ASB 
imunizados 

riopreto.sp.gov.br 

São Paulo 
(capital) 

Profissionais de Saúde da rede 
pública imunizados. A partir de 
9/2, a imunização será voltada 
aos profissionais com 60 anos 
ou mais, incluindo CD, ASB e 

TSB, nas UBSs (das 7h às 19h) 
e em cinco locais no esquema 

drive-thru (Praça Charles 
Miler/Estádio do Pacaembu, 

Estádio Neo Química 
Arena/Arena Corinthians, 
Autódromo de Interlagos, 

Anhembi e Igreja Boas Novas, 
das 8h às 17h). 

Apresente o registro do CRO e 
um comprovante de residência 

de São Paulo 

prefeitura.sp.gov.br/cid
ade/secretarias/saude/
vigilancia_em_saude/i
ndex.php?p=307599 

 

São Sebastião Profissionais da Odontologia 
inseridos no grupo prioritário 

foram imunizados 

 

Sorocaba CD, odontólogos e 
recepcionistas de clínicas e 

consultórios imunizados 

sorocaba.sp.gov.br 
 

Taubaté Profissionais da Odontologia 
que atuam no serviço público do 

município foram imunizados e 
demais trabalhadores da classe 

estão sendo vacinados de 
acordo com o calendário 

estadual 

taubate.sp.gov.br  

Tremembé Profissionais de Saúde 
vacinados 

tremembe.sp.gov.br 
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