SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIADEMA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE e COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
Campanha de vacinação contra COVID-19

Etapa: Descentralização da vacinação dos trabalhadores de saúde às UBS e postos
volantes
Atualização: 08/04/2021

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a COVID-19, a partir do dia
05/04/2021, segunda-feira, a vacinação dos Trabalhadores de Saúde passará a ser
realizada nas 20 UBS do município e/ou postos volantes destas UBS.
Desta forma, pedimos para que as UBS se atentem ao público alvo a ser vacinado,
que deverá seguir as recomendações apresentadas nesta orientação técnica a seguir.
Ressaltamos que as 2ª doses da vacinação dos trabalhadores de saúde, cuja D1
foi realizada no Quarteirão da Saúde, serão realizadas pela Vigilância à Saúde, conforme
calendário já previsto. Somente as novas doses serão realizadas pelas UBS.
De acordo com a 7ª atualização do Documento técnico da Coordenadoria de
Vigilância Epidemiológica, é considerado trabalhador da saúde:
“Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em
espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles
hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto
os profissionais da saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos,
odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da
educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares),
quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores
da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou
seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles
profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos,
doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham
contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será
ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em
estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Nessa estratégia
será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com
o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde
Nota: Os cuidadores de idosos são aquelas pessoas que se enquadram
na “ocupação de cuidador que integra a Classificação Brasileira de Ocupações

– CBO sob o código 5162”, que define o cuidador como alguém que “cuida a
partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene
pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”.
Diante desta definição, vale ressaltar que vacinaremos, neste momento, apenas os
trabalhadores que estejam na ativa e que estejam atuando em serviços de saúde
(humana), os veterinários de clínicas animais e/ou pet shop deverão aguardar novas
orientações. A mesma regra vale para os educadores físicos que atuam em outros
serviços que não seja equipamento de saúde, como academias.
Ressaltamos que, os acadêmicos da área da saúde serão vacinados a partir do
momento em que iniciarem suas atividades, e como elas estão suspensas neste
momento em nosso município, as UBS deverão aguardar autorização para a vacinação
deste público alvo, sendo somente autorizada a realização de D2 para aqueles que já
foram previamente vacinados, obedecendo-se o mesmo local em que foi realizada a D1.
Os demais trabalhadores de saúde, que atuem em serviço de saúde, deverão ser
vacinados nas UBS e/ou postos volantes, desde que apresentem documentação
comprobatória da vinculação profissional e atuação no território de Diadema e/ou
morador de Diadema.
Informamos ainda que a partir do dia 05/04/2021 o município de Diadema iniciará
a vacinação dos demais trabalhadores do serviço funerário e cemitérios, eles serão
encaminhados para UBS específicas (UBS Parque Real e UBS Paulina), que receberão a
listagem nominal dos trabalhadores a serem vacinados. A vacinação de trabalhadores
de saúde, de grandes empresas que prestam serviços hospitalares (como empresas de
oxigênio medicinal e lavanderias hospitalares) também será realizada seguindo a mesma
estratégia, através de listas nominais disponibilizadas pelas empresas. Nenhum
trabalhador fora da listagem deve ser vacinado. Caso haja alguma divergência, a ECD
deve ser comunicada imediatamente, antes da vacinação.
No dia 05/04/2021 também iniciaremos a vacinação dos trabalhadores da SASC
envolvidos diretamente no acolhimento de pessoas em situação de rua e com
abrigamento e da população em situação de rua. Esta vacinação será realizada em
parceria com a Coordenação de Saúde Mental e os CAPS.
Segue abaixo quadro descritivo com o público alvo para vacinação nas UBS:
Público Alvo
Documentos necessários
Local de vacinação
Idosos de 68 anos ou 1ª dose:
mais
- Documento de Identificação; UBS e postos volantes²
- Comprovante de residência
ou carteirinha da UBS.

Trabalhadores
da
saúde,
conforme
descritivo

Trabalhadores
da
saúde – serviços
hospitalares (oxigênio
/ lavanderia).

2ª dose:
- Comprovante de vacinação
(1ª dose);
- Documento de Identificação;
- Comprovante de residência
ou carteirinha da UBS.
1ª dose:
- Documento de Identificação;
- Comprovante recente de
atividade em serviço de saúde
(vide exemplos¹);
- Comprovante de residência se
morador de Diadema ou
Comprovante
de
vínculo
trabalhista em empresa com
sede em Diadema.
1ª dose:
- Documento de Identificação;
- Comprovante de residência.

UBS e postos volantes²

UBS Piraporinha (IBG) e UBS
Casa Grande (White Martins)
- mediante listagem nominal
enviada pela Vigilância à
Saúde.

2ª dose:
- Comprovante de vacinação
Mediante
lista (1ª dose);
nominal
de - Documento de Identificação;
funcionários enviada - Comprovante de residência.
pela ECD
Acadêmicos em saúde
Serão vacinados quando
e estudantes da área
iniciarem estágio no próprio
técnica em saúde
local de atuação dentro do
município.
Aqueles que residam em
Diadema e atuem em serviço
de saúde fora do município
orientamos a procurar a
vacinação no local de
atuação.
Trabalhadores
dos 1ª dose:
UBS Real e UBS Paulina –
cemitérios
e - Documento de Identificação; mediante listagem nominal
funerárias
- Comprovante de residência.
enviada pela Vigilância à
Saúde.
Mediante
lista 2ª dose:
nominal
de - Comprovante de vacinação
funcionários enviada (1ª dose);
pela ECD
- Documento de Identificação;
- Comprovante de residência.

Trabalhadores
da
SASC – envolvidos
diretamente
no
acolhimento
de
pessoas em situação
de
rua
e/ou
abrigamento.

1ª dose:
- Documento de Identificação;
- Comprovante de residência.

Vacinação diretamente nos
serviços
–
estratégia
compartilhada com a Saúde
Mental.

2ª dose:
- Comprovante de vacinação
(1ª dose);
- Documento de Identificação;
- Comprovante de residência.

Pessoas em situação Estratégia
de
de rua
acompanhamento com a SASC
e Saúde Mental
Profissionais
de 1ª dose:
segurança pública e - Documento de Identificação;
administração
- Documento que comprove a
penitenciária
vinculação ativa com o serviço
de forças de segurança e
(Policiais
federais, salvamento ou apresentação
militares,
civis
e de declaração emitida pelo
rodoviários;
serviço em que atua.
bombeiros militares e
civis; e guardas
2ª dose:
Municipais).
- Comprovante de vacinação
(1ª dose);
- Documento de Identificação.
Trabalhadores
da 1ª dose:
Educação acima de 47 - Documento de Identificação;
anos.
- Documento que comprove a
vinculação ativa do profissional
(Todos os professores com a escola ou apresentação
e funcionários das de declaração emitida pela
escolas públicas e instituição de ensino.
privadas do ensino
básico: creche, pré- 2ª dose:
escolas,
ensino - Comprovante de vacinação
fundamental, ensino (1ª dose);
médio,
- Documento de Identificação.
profissionalizantes e
EJA)

Estratégia
acompanhamento com
SASC e Saúde Mental
Em seus próprios locais
serviços, com distribuição
GVE.

de
a
de
do

UBS e postos volantes, a
partir de 12/04 ³

¹ Exemplo de comprovantes de atividade em serviço de saúde: Carteira de trabalho;
carta da empresa em papel timbrado e carimbo com CNPJ da empresa; crachá da
empresa de saúde;

Para cuidadores de idosos profissionais, apresentar carteira de trabalho e carta da
família do idoso que presta serviço comprovando o vínculo.
² Listagem das UBS e postos volantes de vacinação na semana de 5 a 9 de abril.

³ Já está disponível o pré-cadastro da vacina para os profissionais da educação que têm
47 anos ou mais que atuam nas escolas.
No site vacinaja.educacao.sp.gov.br preencha os dados:
- CPF
- Nome completo

- E-mail (será necessário validar o e-mail clicando no link que será enviado para o
endereço eletrônico informado)
- Confirme os dados pessoais, nome da escola, rede de ensino, município e cargo
ocupado
- Anexe os holerites dos meses solicitados
No momento da vacinação, o profissional da educação deverá apresentar o
comprovante VacinaJá Educação, RG e CPF para conferência dos dados pelo profissional
de saúde.
Orientação para o uso de doses remanescentes nos frascos de vacina
As UBS devem organizar lista de espera com usuários elegíveis de sua área de
abrangência para a vacinação, caso haja doses remanescentes nos frascos de vacina.
Estas doses devem ser destinadas aos idosos acima de 60 aos de idade, dando
prioridade à próxima faixa etária a que estamos em fase de vacinação.
Nenhuma dose deverá ser desprezada!!! Caso haja dificuldade na utilização de
doses, a coordenação da Vigilância à Saúde deverá ser comunicada.
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos,
Atenciosamente,
Vigilância à Saúde/Atenção Básica
Secretaria Municipal de Diadema

Diadema, 08 de abril de 2021.

