GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Comissão Intergestores Bipartite

DELIBERAÇÃO 002/CIB/2021
A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 245ª
reunião extraordinária da CIB, de 18 de janeiro de 2021.
APROVA
1. O Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID19 – primeira etapa: vacina Sinovac com a definição dos grupos prioritários,
relacionados abaixo.
2. O escalonamento dos grupos populacionais para vacinação nesta etapa
se dará conforme abaixo:
– Trabalhadores de Saúde: diante das doses disponíveis para distribuição
inicial e a estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, será
necessária uma ordem de priorização desse estrato populacional. Assim,
recomenda-se a seguinte ordem para a vacinação dos trabalhadores de
saúde conforme disponibilidade de doses:
1 – Profissionais que atuam nas UTIs Covid-19;
2 – Profissionais que trabalham nas Emergências Covid-19;
3 – Profissionais que atuam no atendimento clínico hospitalar Covid19;
4 – Profissionais do SAMU;
5 – Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos
e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em
Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);
6 – Equipes de Vacinação que estiverem diretamente envolvidas na
vacinação dos grupos elencados para esta etapa;
– Pessoas Idosas residentes em instituições de longa permanência
com mais de 60 anos (institucionalizadas);
– Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas);
– População Indígena vivendo em terras indígenas, acima de 18 anos.
3. Todos os trabalhadores de saúde serão contemplados com a vacinação,
entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme
disponibilidade da vacina.
Florianópolis, 18 de janeiro de 2021.
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