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Saiba TUDO sobre a CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 no município de

Guanhães.

Como está a vacinação contra a COVID-19 no município de
Guanhães?
A campanha em Guanhães segue, na íntegra, o que está
preconizado pelas normativas do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 

Nesta última quinta-feira (06/05/21) o município recebeu o
restante das doses necessárias para a vacinação de 100% dos
idosos de 60 a 64 anos, permitindo que nos próximos dias,
toda a população idosa de Guanhães esteja vacinada. Além dos
idosos, as equipes de saúde começarão a vacinar, nesta
semana, novos grupos considerados prioritários.

Por que alguns idosos com idade acima de 64 anos ainda
não foram vacinados?
Como a vacina está disponível para todos os idosos maiores de
64 anos, já há alguns dias, só não foram vacinados aqueles que
possuem alguma situação para adiamento da vacina, como por
exemplo, as pessoas com suspeita de COVID-19 que,
idealmente, devem ter sua vacinação adiada até a recuperação
clínica total e pelo menos 4 semanas após o início dos
sintomas. 
Atenção para os idosos que, por ventura, ainda não estejam
cadastrados na sua Equipe de Saúde da Família: estes devem, o
quanto antes, providenciar esse cadastro para ter sua vacina
agendada.



Por que o cadastro na Equipe de Saúde da Família é
importante? 
Porque são as Equipes de Saúde da Família que fazem o
levantamento de cada grupo prioritário para a vacinação, bem
como o planejamento da vacinação em cada parte da cidade (cada
território) a partir da população que está cadastrada. Se muitos
cidadãos (usuários) ainda não estão devidamente cadastrados nas
suas Equipes, o município não consegue realizar bem o
planejamento das suas ações. Além deste cadastro ser muito
importante para que as equipes conheçam as pessoas residentes
em suas áreas de atuação - as situações de saúde/ doença, etc. - é
essencial para que o município receba, do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde,  insumos (incluindo as vacinas) e
recursos financeiros em quantidades adequadas às ações e
serviços de saúde realizadas no SUS municipal.

Quem tomou a D1 tem sua D2 garantida?
No município de Guanhães todas as pessoas que receberam uma
primeira dose de vacina contra a COVID (seja a CORONAVAC ou a
ASTRAZENECA) têm sua segunda dose garantida, para serem
recebidas no tempo certo, conforme intervalo preconizado para
cada vacina. A Equipe de Saúde da Família responsável fará contato
no momento preconizado, chamando o cidadão para a
administração da D2. 

E agora que estamos terminando a vacinação dos idosos? Quais
serão os próximos a serem vacinados?
Os próximos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da
Saúde, são pessoas com  comorbidades, pessoas com Deficiência
Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação
Continuada (BPC), gestantes e puéperas. Contudo, existem critérios
bem definidos para a vacinação destes grupos e a vacinação
acontecerá em duas fases. E tem outra questão importante: a
vacina chegará ao município aos poucos, como foi durante a
vacinação dos idosos.

 



Quais são estes critérios?
Quanto ao grupo com comorbidades, por exemplo, o Ministério da
Saúde elencou quais serão as comorbidades prioritárias contempladas
neste momento. Diabéticos, por exemplo, serão todos vacinados;
quanto aos hipertensos, serão vacinados aqueles que estiverem em
estágios mais avançados da doença. Para outros grupos de doença,
como as doenças pulmonares, será da mesma forma; apenas os
quadros mais graves poderão ser contemplados agora, já que não
existem vacinas para todas as pessoas (Exemplo: no grupo dos
asmáticos serão contemplados os quadros classificados como asma
grave). 

Serão quantas fases? E quem entra em cada fase da vacinação? 
De acordo com o Ministério da Saúde, esses grupos serão vacinados em
2 fases. Na  Fase 1, entrarão: Pessoas com Síndrome de Down, de 18 a
59 anos; Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição
renal (diálise) de 18 a 59 anos; Gestantes e puérperas (até 45 dias após o
parto)  com comorbidades, de 18 a 59 anos; Pessoas com comorbidades
de 55 a 59 anos; Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Na Fase 2 serão vacinadas, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos,
45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: Pessoas com
comorbidades; Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
BPC; Gestantes epuérperas independentemente decondições pré-
existentes.

Como estas pessoas serão identificadas?
A identificação de todas as pessoas desses grupos, assim como dos
grupos que já foram vacinados, é feita pelos profissionais das Equipes de
Saúde da Família, que têm cadastros individuais e familiares de todos os
residentes em seu território de atuação.  E cada Equipe programa a
vacinação dessas pessoas, conforme sua agenda de trabalho,
considerando, especialmente, a necessidade dessa vacinação ser
agendada, para que não exista deslocamento desnecessário às
Unidades de Saúde nesse período crítico da pandemia, em que
aglomerações estão expressamente proibidas. 

 



Há previsão de início da vacinação desses novos grupos? 
Sim. As Equipes estão concluindo o levantamento das pessoas a
serem vacinadas. Esse levantamento é essencial antes do início da
vacinação para que possamos garantir que as pessoas certas,
conforme as orientações do Plano Nacional, recebam as doses da
vacina. Assim, a partir de terça-feira (11/05/2021), as Equipes
iniciarão a vacinação desses grupos. Os doentes renais crônicos
receberão a vacina em seus domicílios; os demais terão sua
vacinação agendada nas Unidades Básicas de Saúde; portanto,
podem aguardar o contato da sua Equipe. 

Para mais informações, faça contato na Unidade de Saúde de sua
referência ou no Serviço de Vigilância Epidemiológica nos seguintes
números: 

Serviço de Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica
 
 

Guanhães, 10 de maio de 2021


