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PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DA 8ª REMESSA DE VACINA

O Município de Sapucaia do Sul recebeu 

laboratório Butantã – Coronavac

destinadas EXCLUSIVAMENTE

de idosos com idade a partir de 70 anos;

idosos prioritários que já receberam a 1ª dose da vacina Coronavac/Butantã até 

o dia 27 de fevereiro de 2021; e 

saúde que ainda não forem imunizados

 

Execução: 

O município irá dispor de 

que disponham de carros, e vacinação em unidades de saúde específicas do 

município para pedestres: 

  

UNIDADES DE SAÚDE 

 

04 Unidades de Saúde

20/03/2021: 

1. ESF FORTUNA: Rua Giruá, 805. 

fechar ao meio-dia.

2. UBS CENTRO: Rua Nossa Senhora das Graças esquina com Rua 

Camboim- - Horário: das 8h30min até as 17h 

3. ESF JOÃO DE BARRO:

das 8h30min até as 17h 

4. UBS GREISS: Rua São Miguel, 104

8h30min até as 12hs.
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Secretaria Municipal de Saúde 

Sapucaia do Sul, 19 de março de 2021.

PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DA 8ª REMESSA DE VACINA CONTRA COVID/19
 

O Município de Sapucaia do Sul recebeu 2.980 doses

Coronavac. E em sua totalidade (2.980 doses da vacina), serão 

EXCLUSIVAMENTE para vacinação da 1ª dose do grupo PRIORITÁRIO 

idade a partir de 70 anos; vacinação da 2ª dose do grupo  de 

idosos prioritários que já receberam a 1ª dose da vacina Coronavac/Butantã até 

o dia 27 de fevereiro de 2021; e vacinação da 1ª e 2ª dose de trabalhadores da 

saúde que ainda não forem imunizados a partir de 22/03/2021 na UBS Centro.

O município irá dispor de duas estratégias, sendo, Drive-Thr

carros, e vacinação em unidades de saúde específicas do 

 

UNIDADES DE SAÚDE – Vacinação pedestres - Dentro da Unidade.

Unidades de Saúde do município estarão abertas, no 

Rua Giruá, 805. – Horário: das 8h30min até as 17h 

dia. 

Rua Nossa Senhora das Graças esquina com Rua 

Horário: das 8h30min até as 17h – sem fechar ao meio

ESF JOÃO DE BARRO:Rua Theodomiro Porto da Fonseca, 1558 

das 8h30min até as 17h – sem fechar ao meio-dia. 

Rua São Miguel, 104.- Esta unidade estará aberta 

8h30min até as 12hs. 
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de março de 2021. 

CONTRA COVID/19 

2.980 doses de vacina do 

. E em sua totalidade (2.980 doses da vacina), serão 

para vacinação da 1ª dose do grupo PRIORITÁRIO 

vacinação da 2ª dose do grupo  de 

idosos prioritários que já receberam a 1ª dose da vacina Coronavac/Butantã até 

dose de trabalhadores da 

a partir de 22/03/2021 na UBS Centro. 

Thru para pessoas 

carros, e vacinação em unidades de saúde específicas do 

Dentro da Unidade. 

abertas, no sábado dia 

das 8h30min até as 17h – sem 

Rua Nossa Senhora das Graças esquina com Rua Justino 

sem fechar ao meio-dia. 

Rua Theodomiro Porto da Fonseca, 1558 – Horário: 

Esta unidade estará aberta das 
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Nesta modalidade a vacinação ocorrerá

vacinados pedestres que chegarem aos locais, mesmo sendo dos grupos prioritários. 

Para isto, serão disponibilizados dois Drives:

 

1) Parque Jaime 

508 bairro COHAB.

2) Praça do Céu:

 Para aplicação da 1ª dose da vacina, os idosos com 70 anos ou mais, devem 

comparecer em um dos locais de vacinação, com documento de identidade, 

CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. 

moradores de Sapucaia do Sul serão vacinados; 

 Idosos que já receberam a 1ª dose da vacina Coronavac/Butantã até o dia 

27 de fevereiro de 2021, podem receber a 2ª dose da vacina

devem comparecer na unidade de referência conforme tabela abaixo, com a 

carteira de vacinação (onde consta a 1ª dos

identidade, CPF, Cartão SUS e o comprovante de residência;

 Os Trabalhadores de Saúde

Covid-19, 1ª ou 2ª dose,

vacinação será realizada a 

Postão. 

Quem pode ser vacinado?

 Idosos com 70 anos ou mais 

 Idosos que receberam 1ª dose até 27/2

 Trabalhadores da Saúde, 1ª ou 2ª dose, a partir do dia 22/03/2021.

 

Coordenação Geral da campanha:

Enfª. Milena Weide 
Enfª. Ana Paula Souza da Silva
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DRIVE-THRU 

Nesta modalidade a vacinação ocorrerá somente nos carros

vacinados pedestres que chegarem aos locais, mesmo sendo dos grupos prioritários. 

serão disponibilizados dois Drives: 

Parque Jaime Caetano Braum situado na Rua Monteiro Lobato, nº 

508 bairro COHAB. (Acampamento Farroupilha); 

Praça do Céu: Av. Valdomiro Rodrigues Machado, s/n bairro Vargas.

 

IMPORTANTE 

 

Para aplicação da 1ª dose da vacina, os idosos com 70 anos ou mais, devem 

comparecer em um dos locais de vacinação, com documento de identidade, 

CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Atenção: somente 

moradores de Sapucaia do Sul serão vacinados;  

osos que já receberam a 1ª dose da vacina Coronavac/Butantã até o dia 

27 de fevereiro de 2021, podem receber a 2ª dose da vacina

devem comparecer na unidade de referência conforme tabela abaixo, com a 

carteira de vacinação (onde consta a 1ª dose), munidos de documento de 

identidade, CPF, Cartão SUS e o comprovante de residência; 

Os Trabalhadores de Saúde contemplados para receber a vacina Contra a 

, 1ª ou 2ª dose, não serão vacinados no sábado dia 20/03/2021 a 

vacinação será realizada a partir do dia 22/03/2021 na UBS Centro antigo 

Quem pode ser vacinado? 

Idosos com 70 anos ou mais – 1ª dose; 

que receberam 1ª dose até 27/2 – 2ª dose; e

Trabalhadores da Saúde, 1ª ou 2ª dose, a partir do dia 22/03/2021.

campanha: 

a Souza da Silva 
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Assessor Superior
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os carros, não serão 

vacinados pedestres que chegarem aos locais, mesmo sendo dos grupos prioritários. 

situado na Rua Monteiro Lobato, nº 

Av. Valdomiro Rodrigues Machado, s/n bairro Vargas. 

Para aplicação da 1ª dose da vacina, os idosos com 70 anos ou mais, devem 

comparecer em um dos locais de vacinação, com documento de identidade, 

Atenção: somente 

osos que já receberam a 1ª dose da vacina Coronavac/Butantã até o dia 

27 de fevereiro de 2021, podem receber a 2ª dose da vacina. Para isso, 

devem comparecer na unidade de referência conforme tabela abaixo, com a 

e), munidos de documento de 

contemplados para receber a vacina Contra a 

no sábado dia 20/03/2021 a 

partir do dia 22/03/2021 na UBS Centro antigo 

2ª dose; e 

Trabalhadores da Saúde, 1ª ou 2ª dose, a partir do dia 22/03/2021. 

Daniela Heuser 
Secretária Municipal de Saúde 

Laercio Kerber 
Assessor Superior 

 
 


