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EM TRATAMENTO

CASOS NOVOS
NAS ÚLTIMAS 24
HORAS:

50
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*Internados: 02
02 (Enfermaria)
00 (UTI)

NOVO ÓBITO:
01

**Isolamento domiciliar:
48

Hospital São Francisco

* Em internados estão contabilizados
pacientes em ambiente hospitalar público
(SUS) e também particular.
** Os pacientes em isolamento domiciliar
são monitorados pela Secretaria Municipal
de Saúde.

Hospital Regional do Sudoeste

Ceonc

Policlínica São Vicente de Paula
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**** as informações dependem da regularidade com que os hospitais preenchem os instrumentos de coleta de dados diariamente.

VACINÔMETRO
1ª DOSE*
67.652

2ª DOSE
49.113

*1ª Dose não atualizada (sistema em manutenção)

DOSE ÚNICA
2.330
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3ª DOSE
1.984

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO
1ª DOSE
Repescagem para maiores
de 18 anos
Data: 23/10/2021
Horário: 07:30 às 16:30
(sem fechar ao meio dia).
Local: UBS Cango

2ª DOSE
Vacina: PFIZER
Vacinados com a 1ª dose entre
os dias 10/08 até o dia
22/08/2021

3ª DOSE

2ª Dose antecipada para:
23/10/2021 (sábado)

Idosos com 60 anos ou +
(Que fizeram a 2ª dose há
mais de 6 meses)
Pessoas com alto grau de
Imunossupressão – 18 anos
ou mais (que fizeram a 2ª
dose há 28 dias)

Unidades de Saúde: Cango,
Alvorada, Pinheirinho e Vila
Nova

Data: 23/10/2021
Locais: Cango, Alvorada,
Pinheirinho e Vila Nova

Horário: 07:30 às 16:30 (sem
fechar ao meio dia).
Horário limite para abertura do
frasco: 16 horas.

Horário: 07:30 às 16:30
Horário limite para abertura
do frasco: 16 horas.
*Acamados: Vacinação à
Domicilio – agendamento
pelo telefone: 3520-2185 ou
na Unidade de Saúde.
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3ª DOSE
TRABALHADORES DA
SAÚDE
Sem doses no
momento!
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Atenção para Antecipação da 2ª Dose
Vacina: Pfizer
Antecipação da 2ª DOSE
• Vacinados com a 1ª dose entre os dias 30/07 até o dia 09/08/2021
Sua 2ª dose já esta disponível.
Unidades de Saúde: Cango, Alvorada, Pinheirinho e Vila Nova
Esta semana: de segunda à sexta, nos horários de atendimento das salas de vacina.
Horário limite para abertura do frasco: 16 horas.
• Vacinados com a 1ª dose entre os dias 10/08 até o dia 22/08/2021
2ª Dose antecipada para: 23/10/2021 (sábado)
Unidades de Saúde: Cango, Alvorada, Pinheirinho e Vila Nova
Horário: 07:30 às 16:30 (sem fechar ao meio dia).
Horário limite para abertura do frasco: 16 horas.
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PESSOAS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO:
(acima de 18 anos, que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais)
•Imunodeficiência primária grave;
•Quimioterapia para câncer;
•Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas
imunossupressoras;
•Pessoas vivendo com HIV/Aids;
•Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;
•Uso de drogas modificadoras da resposta imune (metotrexato, leflunomida, micofelonato de
mofetila azatiprina, azatiprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, 6-mercaptopurina e
Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe,
golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK
(Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);
•Pacientes em hemodiálise;
•Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto
inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Documentos necessários: Comprovação de Alto Grau de Imunossupressão (declaração/atestado
médico, receitas...), Carteira de vacinação com a comprovação da 1ª e 2ª dose, CPF ou cartão do
SUS, documento com foto.

TRABALHADORES DE SAÚDE:

22/10/2021
- 16h00
22/09/2021

(Dose de Reforço ou 3ª Dose / nota técnica 47/2021 SECOVID/GAB/SECOVID/MS)
• Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço os indivíduos
que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à
saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais,
clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros
locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de
combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por
exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares,
motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à
saúde, conforme previsto no Ofício-Circular nº 57/2021/SVS/MS, de 12 de março de 2021, e nº
156/2021/SVS/MS, de 11 de junho de 2021.
• Inclui-se, ainda, aqueles trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares que atuam em
programas ou serviços de atendimento domiciliar, como por exemplo cuidadores de idosos,
doulas e parteiras. Além disso, incluem-se os familiares diretamente responsáveis pelo cuidado
de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o
autocuidado, de forma que não estão incluídos todos os contatos domiciliares destes indivíduos,
apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado.
• Ademais, estão incluídos os estudantes de graduação e pós-graduação das profissões de saúde,
no que couber, desde que estejam em atividade de exposição ao Coronavírus em razão de
estágios curriculares e outras modalidades de prática acadêmica.

