
                                                          
 

COMUNICADO OFICIAL 

Marechal Floriano iniciará a campanha de acordo com as diretrizes preconizadas no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, que foi desenvolvido pelo Programa Nacional de 

Imunizações em cooperação com o comitê de especialistas da Câmara Técnica do MS. Assim, considerando a 

quantidade existente até o momento, optou-se pela preservação do funcionamento dos serviços de saúde; 

proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos; preservação do 

funcionamento dos serviços essenciais; e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. 

Conforme divulgado, o ES recebeu 101.320 doses da vacina CoronaVac envidadas pelo MS. O esquema vacinal  

consiste em duas doses (intervalo de 4 semanas), assim, o total de doses cobrem a metade desse quantitativo. 

Nos municípios capixabas atuam 111.980 trabalhadores da saúde, mas nem todos receberão a vacina nessa 

primeira etapa, uma vez que a quantidade de doses é insuficiente para atender essa demanda. Neste cenário, 

considerando as duas doses para completar o esquema vacinal e o percentual de perda operacional de 5%, 

estima-se vacinar nesta primeira etapa cerca de 48 mil pessoas no estado, priorizando os grupos que seguem: 

• Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas); 

• Trabalhadores da saúde (incluindo aqueles que trabalham em instituições de longa permanência); 

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência (institucionalizadas); 

• População indígena vivendo em terras indígenas. 

O município de Marechal Floriano recebeu entre os dias 19 e 22 de janeiro de 2021 as primeiras doses da 

vacina, totalizando 161 doses. É importante destacar que o registro das doses aplicadas será 

nominal/individualizado, com a identificação do paciente pelo CPF ou CNS. O registro nominal/individualizado 

garante o reconhecimento do cidadão a fim de possibilitar o acompanhamento das pessoas vacinadas, evitar 

duplicidade de vacinação e identificar/monitorar a investigação de possíveis Eventos Adversos Pós-Vacinação.  

Desse total, seguindo as diretrizes do Plano Nacional, 27 doses são destinadas para os idosos 

institucionalizados na “Sou Feliz” e outras 31 doses para os trabalhadores que lá atuam. Seguindo na escala 

de priorização, as demais 103 doses serão destinadas para os trabalhadores da saúde que atuam na linha de 

frente contra a COVID-19 e que estão em constante exposição à pacientes suspeitos/confirmados da doença. 

Assim, receberão a primeira dose da vacina nesse momento as equipes de socorristas do SAMU da base de 

Marechal Floriano e os trabalhadores da saúde  de serviços essenciais (pronto-atendimento, laboratório 

municipal, equipes de vacinadores e as equipes de saúde da família). 

Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a 

ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas. Haverá 

continuidade das fases de vacinação nas quais outros grupos populacionais também estarão contemplados: 

pessoas com comorbidades relacionadas no grupo de risco; trabalhadores da educação; trabalhadores dos 

demais serviços essenciais (forças de segurança e salvamento e do sistema de privação de liberdade, dentre 

outros); população privada de liberdade; pessoas em situação de rua; dentre outros.  

Pedimos a toda a população que mantenham as medidas de prevenção contra a COVID-19 amplamente 

divulgadas: usar máscaras, evitar aglomerações, manter o distanciamento e reforçar as medidas de higiene. 

Valorize a sua vida e das pessoas que você ama. Para combater a COVID-19 precisamos da participação de 

todos. O respeito com o próximo também é nossa responsabilidade. 

Juntos vamos derrotar esse vírus! 

Secretaria Municipal de Saúde Marechal Floriano 

Marechal Floriano, 22 de janeiro de 2021. 


