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PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 

MOGI DAS CRUZES 

 

Conforme contido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 (Brasília, 23/01/2021), a primeira etapa comtempla:  

 

• Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência 

(institucionalizadas); 

 

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em 

Residências inclusivas (institucionalizadas); 

 

• População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não 

homologadas; e 

 

• 34% dos trabalhadores da saúde (ver extrato populacional abaixo) 

 

Porém, considerando a amplitude deste grupo e a disponibilidade de 
doses, tanto o Ministério da Saúde, quanto a Secretaria de Saúde dos 
Estado de São Paulo (Documento Técnico da Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 de 25/01/2021, 2ª atualização do Estado de São Paulo), 
devem ser priorizados, dentro os grupos de TRABALHADORES DE 
SAUDE, a seguinte ordem:  

• Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da 

urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na 

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-

19;  

 

• Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de 

Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em 

Residência Inclusiva para jovens e adultos portadores de deficiência); 

 

• Demais trabalhadores da saúde. 
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PRIORIZAÇÃO DE DOSES DA VACINA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES/SP 

 
Mogi das Cruzes recebeu as primeiras doses em 20/01/2021 -  5.240 doses 
da vacina CORONAVAC em frascos monodose (dose única). As liberações 
foram feitas na seguinte ordem:  

1. Hospitais públicos e privados com atendimento a pacientes com 

COVID-19: Apenas trabalhadores da linha de frente no atendimento 

destes casos, ou seja, dos setores de Pronto Socorro e demais que 

com internação de pacientes COVID. 

 

2. Unidades de Pronto-Atendimentos públicos: que atuam como 

porta e recebimentos de pacientes com suspeita de COVID 

 

3. Serviços de remoção: CURE / Serviço ambulância municipal e 

SAMU: transporte de pacientes suspeitos de COVID 

 

4. Unidades Básicas de Saúde com atendimento de referência aos 

casos suspeitos de Covid-19; 

 

5. Instituições de Longa Permanência; 

 

6. Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Estratégia de Saúde 

da Família; 

 

7. Unidades com atendimento aos Programas de Saúde do 

Município: Tuberculose, DST/AIDS, Saúde Mental e demais.  

 

No dia 26/01/2020 o município recebeu mais 4.020 doses de vacinas contra 
COVID-19 em frascos multidoses com 10 doses cada, do laboratório 
Aztrazeneca/Oxford e foram definidas as seguintes liberações:  

8. Outras unidades de Saúde municipal; 

 

9. Ampliação da vacinação em hospitais para setores não 

específicos de atendimento COVID 

10. Início da vacinação em hospitais públicos e privados 

sem referência para COVID / sem atendimento Covid-19; 
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11. Ambulatórios de saúde com atendimento SUS; 

 

12. Vigilância em Saúde e demais trabalhadores da 

Secretaria de Saúde 

 

Dia 02/02, Mogi das Cruzes recebeu mais 5.080 doses de CORONAVAC, 
sendo 3.630 doses para trabalhadores da saúde e 1.450 para idosos com 
90 anos ou mais.  
 
Nesta etapa foi conferida a disponibilização de doses aos grupos prioritários 
relacionados no Informe Técnico para Vacinação contra COVID-19 do 
Estado de São Paulo - 3ª atualização. Ressaltamos que na versão anterior 
do Informe técnico, não havia lista detalhada desta forma.  
 
 

“A) Hospitais públicos e privados exclusivos para 
atendimento/referência de pacientes com COVID/19 – vacinar todos os 
funcionários do hospital.  

 

b) Hospitais públicos e privados com leitos (UTI e enfermaria) para 
atendimento de pacientes com COVID-19– vacinar:  

• Todos os funcionários da UTI e enfermaria (COVID-19);  

• Profissionais de laboratórios que realizam a coleta de material e de 
bancada que realizam o processamento das amostras de pacientes 
com suspeita de COVID-19;  

• Profissionais nos setores que realizam atendimento de pacientes 
suspeitos ou confirmados de COVID-19 (ex: reabilitação);  

• Funcionários da Recepção;  

• Funcionários da Limpeza.  

 

c) Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro- vacinar todos os 
funcionários. 

 

d) SAMU/GRAU (Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e 
Emergências)  

• Profissionais que realizam atendimento direto a pacientes suspeitos 
ou confirmados de Covid-19;  

• Profissionais da limpeza;  

• Motorista.  
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e) Laboratórios  

• Profissionais que colhem PCR, sorologia ou outros exames para 
diagnóstico de Covid-19;  

• Profissionais de bancada que realizam o processamento das 
amostras de pacientes com suspeita de Covid-19.  

 

f) Unidades Básicas de Saúde - vacinar todos os funcionários.  

 
g) Vigilância em Saúde (Epidemiológica, sanitária entre outros setores) 
- vacinar todos os funcionários”. 

 
Diante destas determinações, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a 
complementação da vacinação prioritária aos grupos através da 
disponibilização referenciada para vacinação de profissionais: 
 

• De laboratórios e farmácias que realizam coleta e análise de exames 

diagnósticos para COVID 19.  

 

• Do sistema funerário que atua diretamente no contato com corpos 

potencialmente contaminados.  

Com essa disponibilização foi completada a distribuição de doses para 
atender todos os grupos acima listados como prioritários.  
 
Nos dias 06 e 07/02 – Realizada ação de atendimento DRIVE-THRU, em 
que foram atendidos:  
 
- Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais desde que munido de 
comprovação de atuação em estabelecimento de saúde situado em Mogi 
das Cruzes; 
 
- Idosos com 90 anos e mais; 
 
- Trabalhadores de saúde de outras faixas etárias com comprovação de 
atuação em estabelecimento de saúde situado em Mogi das Cruzes. 
 
 
A partir de 09/02 foram disponibilizadas, em todos os postos de saúde, 
doses para imunização dos idosos com 90 anos e mais.  
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No dia 09/02, o município recebeu 2.052 doses CORONAVAC para idosos 
de 85 a 89 anos, assim, a partir de 10/02, foi possível ampliar a vacinação 
nos postos de saúde para idosos com 85 anos e mais.  
 
Nesta mesma data, tendo ainda doses disponíveis para trabalhadores de 
saúde, porém, em quantidade insuficiente para o atendimento aberto para 
todos profissionais, no dia 10/02 iniciou-se atendimento da seguinte forma:  
 

• UBS Vila Natal e UBS Alto Ipiranga – Trabalhadores de saúde com 

comprovação de atuação em estabelecimento de saúde humana 

situado em Mogi das Cruzes. 

 

- Dia 10/02: com 60 anos e mais 

- Dia 11/02: com 55 anos e mais 

- Dia 12/02: com 50 anos e mais 

- Dia 15/02: com 45 anos e mais 

- Dia 16/02: com 40 anos e mais 

- Dia 18/02: com 35 anos e mais 

- Dia 19/02: com 30 anos e mais 

- Dia 22/02: com 25 anos e mais 

- Dia 23/02: com 18 anos e mais (no entanto, a realização deste 

atendimento dependia da disponibilidade de doses) 

 

No dia 22/02 – não possui doses para prosseguir a distribuição aos 

trabalhadores de saúde. 

 

Paralelamente a esta ação, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, 

em 18/02, a versão atualizada do Informe Técnico Estadual – 4ª 

atualização, que reforça os grupos de trabalhadores de saúde 

prioritários e inclui todos os funcionários de laboratórios neste grupo.  

 

Em 22/02 foi realizado contato com os laboratórios localizados em 

Mogi dias Cruzes para conferir se todos os trabalhadores destes locais 

já foram imunizados nas estratégias anteriormente disponibilizadas, 

ou, caso ainda haja necessidade, será disponibilizada de forma 

priorizada esta vacinação.  
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Em     09/02, recebido também, 5.240 doses de CORONAVAC para 

as 2ª doses da primeira remessa de trabalhadores liberadas. As doses 

já estão sendo devidamente disponibilizadas às instituições para 

aplicação. Neste caso, a aplicação é feita diretamente na unidade de 

saúde onde o profissional atua e já tomou a primeira dose. 

 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
ATUALIZAÇÃO: 22/02/2021 


