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Apresentação

De forma a operacionalizar e definir as diretrizes de vacinação contra Covid-19 
no território catarinense, o Governo do Estado de Santa Catarina, por meio 
da Secretaria de Estado da Saúde, lança o Plano Estadual de Vacinação contra 
a Covid-19.

Este plano, cabe ressaltar, está em consonância com o Plano Nacional de 
Vacinação para a COVID 19.

Nesse sentido, a vacinação deve ocorrer em 4 (quatro) etapas obedecendo 
aos critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério 
da Saúde.

Cada etapa respeita as diretrizes já estabelecidas pela equipe técnica do 
Ministério da Saúde, priorizando grupos e considerando informações sobre 
nuances epidemiológicas, comorbidades e dados populacionais.

As fases de vacinação

O quadro a seguir apresenta os grupos a serem vacinados em cada fase 
da campanha de vacinação, conforme estabelecido pela coordenação nacional 
do MS.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Devem ser vacinados:

 ◆ trabalhadores da 
saúde, 

 ◆ população idosa a 
partir dos 75 anos 
de idade

 ◆ pessoas com 60 
anos ou mais 
que vivem em 
instituições de 
longa permanência 
(como asilos 
e instituições 
psiquiátricas)

 ◆ população 
indígena. 

Devem ser vacinados: 
 ◆ pessoas de 60 a 74 

anos

Devem ser vacinados: 
 ◆ pessoas com 

comorbidades 
que apresentam 
maior chance para 
agravamento da 
doença (como 
portadores 
de doenças 
renais crônicas, 
cardiovasculares, 
entre outras)

Devem ser vacinados: 
 ◆ professores
 ◆ forças de segurança 

e salvamento 
 ◆ funcionários do 

sistema prisional
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Competências do Estado

Nesta campanha, constituem competências da esfera estadual a coordenação 
no seu âmbito, alinhada com as diretrizes do Programa Nacional de 
Imunizações. A coordenação inclui:

 ◆ armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo federal, 

 ◆ logística para distribuição aos municípios, 

 ◆ apoio na capacitação dos profissionais vacinadores,

 ◆ complementação do provimento de seringas e agulhas*.

*Estes itens são considerados insumos estratégicos, tendo sido previsto 
para esta campanha de vacinação o seu suprimento pelo governo federal.

 

Alinhamento com municípios

A ação acontecerá em consonância com os municípios catarinenses, que são 
os executores da campanha junto à população. Mesmo assim, em caso de 
dificuldades nesta ação por parte do MS, está-se discutindo e organizando 
a possibilidade de aquisição direta se tal movimento se tornar imprescindível.

O Plano em números

População estimada conforme fases de vacinação

Fase População estimada

1ª 426.678

2ª 844.644

3ª 1.365.028

4ª 166.289

Total 2.802.639
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Quantitativo de insumos necessários para vacinação 

(seringas e agulhas – previsto, a depender das doses necessárias)

Etapas População 
Estimada *

Seringas e 
agulhas para 
dose única da 

vacina**

Seringas e  
agulhas para 2 

doses davacina**

1ª 426.678 469.346 938.692

2ª 844.644 929.108 1.858.217

3ª 1.365.028 1.501.531 3.003.062

4ª 166.289 182.918 365.836

TOTAL 2.802.639 3.082.803 6.165.606

*Com base nas projeções DATASUS/IBGE,IDB/MEe grupos prioritários 
estabelecidos pelo MS.

** Calculado 10% a mais pelas perdas possíveis.

Aquisição de Insumos

O Ministério da Saúde sinalizou que fará a aquisição dos insumos que serão 
utilizados para campanha de vacinação para COVID 19, incluindo as seringas 
e agulhas.  No entanto, a SES também está fazendo aquisição para garantir 
que não haja falta de insumos conforme o planejamento realizado. 

Estão em processo de aquisição:

 ◆ 11.137.000 agulhas de diferentes calibres e tamanhos e

 ◆ 11 milhões de seringas de 3 ml. 

Além deste quantitativo, o estoque do almoxarifado da Superintendência 
de Vigilância em Saúde somado ao saldo de atas de registro de preço 
vigentes totalizam:

 ◆ 4.110.000 agulhas de diferentes calibres e tamanhos e

 ◆ 5.840.000 seringas de 3 ml. 

Assim, ter-se-á, para a vacinação na rede estadual:

 ◆ 16.840.000 seringas de 3ml e 

 ◆ 15.247.000 agulhas de diferentes calibres e tamanhos. 
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Informações adicionais

 ◆ A vacina (ou vacinas) adotada pelo Plano Estadual de Vacinação contra 
a Covid-19 será a definida pelo Ministério da Saúde. 

 ◆ As datas de início da vacinação respeitarão o calendário (a ser) divulgado 
pelo Ministério da Saúde.

 ◆ Em caso de necessidade, será avaliada a possibilidade de aquisição direta 
de vacinas de fabricantes com registros devidamente aprovados 
e validados pela Anvisa.
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