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1. INTRODUÇÃO
O presente documento trata do plano inicial de vacinação
contra a infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) no
município de Trindade/PE e tem como finalidade nortear as equipes
de saúde e a população em geral sobre as medidas a serem
implantadas e implementadas para a operacionalização da
vacinação no município, bem como explicar à população trindadense
os procedimentos que serão adotados pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) no processo de vacinação.
Tendo em mente o Plano de Operacionalização do Ministério
de Saúde e do Estado de Pernambuco, que dispõem sobre as
diretrizes para a imunização contra a COVID-19, este plano municipal
apresentará a estruturação para o recebimento das vacinas e o
planejamento de todas as fases do processo de imunização
conforme preconiza as diretrizes Ministerial (BRASIL,1975).
O município de Trindade faz parte da 4ª macrorregião que
compõe a IX Região de Saúde – GERES, com sede em Ouricuri/PE.
O município possui Programa Municipal de Imunização (PNI)
com rede de frios que atende todas as salas de vacinas que serão
organizadas para atendimento do programa municipal de imunização
estruturada com câmara fria para o armazenamento das vacinas para
atender a demanda do município no processo de imunização contra
a COVID-19.
O plano municipal de imunização seguirá as orientações das
instâncias superiores, obedecendo portanto as fases propostas.
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2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
A covid-19 é a maior pandemia da história recente da
humanidade causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2),
tratando-se de uma infecção respiratória aguda potencialmente grave
e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre
as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com
objetos e superfícies contaminadas.
O país apresentou até o dia 10 de janeiro de 2021, 8.080,080
milhões de casos confirmados com 202.745 mortes pela doença,
com uma taxa de incidência de 3,8/1000.000 hab. registrando uma
taxa de letalidade pela doença de 2,5%.
Em Pernambuco, na respectiva data registrava 230.891 novos
casos perfazendo uma incidência de 2.400/100.0001 hab. com 9.826
óbitos, apresentando uma taxa de letalidade de 4,3% (BRASIL,2021).
De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 12 de
janeiro de 2021, existem 173 vacinas COVID-19 candidatas em fase
pré-clínica de pesquisa e 63 vacinas candidatas em fase de pesquisa
clínica, das quais 20 encontram-se na fase III de ensaios clínicos.
Diante a busca pela vacina COVID-19, o governo brasileiro
viabilizou crédito orçamentário extraordinário em favor do Ministério
da Saúde, para garantir ações necessárias à produção e
disponibilização de vacinas COVID-19 à população brasileira.
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3. OBJETIVOS
3.1

Objetivo Geral

Estabelecer as ações e estratégias para a
operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no
município de Trindade/PE.
3.2

Objetivos Específicos
Ofertar capacitação aos profissionais da saúde para a

vacinação contra a COVID-19;
Instrumentalizar os serviços de saúde para a vacinação
contra a COVID-19
Articular estratégias de comunicação para orientação da
população sobre a oferta da vacina;
Informar à população os locais e forma de oferta da
vacina;
Apresentar as fases de imunização à população-alvo e
grupos prioritários para vacinação contra a COVID-19;
Descrever a estruturação e os aspectos logísticos
envolvidos na dispensação dos imunobiológicos;
Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento
e programação oportunos para a operacionalização da vacina
no município;
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4. FASE OPERACIONAL
No processo de vacinação, cada fase seguirá as diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Vigilância
Epidemiológica do Estado de Pernambuco, seguindo as etapas
estabelecidas para cada público-alvo.
4.1 Grupos Prioritários
Os grupos prioritários foram definidos seguindo orientação das
áreas técnicas do Ministério da Saúde bem como dos colaboradores
da Câmara Técnica Assessora (BRASIL,2020).

FASES
1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

4ª FASE

POPULAÇÃO ALVO
Trabalhadores da Saúde
Pessoas de 80 anos ou mais
Pessoas com 75 a 79 anos
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos
Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar
obstrutiva crônica; doença renal; doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos
transplantados de órgão sólido; anemia falciforme;
câncer; obesidade grave (IMC≥40)
Pessoas com deficiência permanente severa *
Trabalhadores da Educação *
Força de Segurança e Salvamento *
Caminhoneiro *
Trabalhadores de transporte coletivo *
População privada de liberdade *
Funcionários do sistema de privação de liberdade *
Pessoas em situação de rua *

*Aguardando dados do Ministério da Saúde
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4.2 Critérios e recomendações para disponibilização da vacina
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5. SISTEMA DE REGISTRO DAS DOSES APLICADAS
O registro de doses aplicadas durante a campanha nacional de
vacinação contra a COVID-19 será de forma nominal/individualizado.
Os mesmos deverão ser efetuados no Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de
vacinação.
As salas de vacinação do município estão informatizadas e com
acesso a internet, caso haja problemas com o fornecimento de sinal
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de internet, os dados serão coletados e devidamente registrados em
formulários. São elas: CNES – Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS
do vacinado; data de nascimento; sexo; grupo-alvo; data da
vacinação; nome da vacina/fabricante; tipo de dose e lote/validade
da vacina (BRASIL,2020).
Para orientar os profissionais quanto ao registro das doses
aplicadas, será realizada capacitação de todos os profissionais que
atuam em sala de vacinas que estarão aplicando o imunizante na
população.
6. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
Informar as medidas e estratégias a serem adotadas pelo Plano
Municipal à população;
Divulgação de materiais informativos em redes sociais sobre o
processo de vacinação, públicos-alvo e locas de vacinação;
Manter atualizadas no site da Prefeitura as ações realizadas,
bem como os boletins periódicos sobre as metas alcançadas.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é uma
referência internacional de política pública de saúde. O país já
erradicou, por meio de vacinação, doenças de alcance mundial como
a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). A população brasileira tem
acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
O Poder Executivo Municipal está empenhado em trabalhar
mantendo consonância com as diretrizes dos Governos Federal e
Estadual, bem como em manter os Trindadenses informados durante
toa a operacionalidade do presente plano.
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9. ANEXO
Estratificação dos grupos prioritários para os trabalhadores de
saúde da rede pública e privada na campanha de vacinação contra a
COVID-19.
Ordem

Estrato

01

Ala COVID-19 do HMMV (leitos
intermediários covid-19)

02

Equipes de vacinadores da ESF
para a Campanha COVID-19

Classificação
de
risco
Risco de Exposição
ALTO: contato com
casos confirmados
Risco de Exposição
ALTO: cabe
destacar que são
trabalhadores que
terão contato
induzido a grupos
de muito alto risco

Risco de Exposição
MÉDIO: são os
trabalhadores que

03

Áreas não COVID-19 do HMMV

04

Áreas não COVID-19 da UPA 24h,
Hospital e Maternidade Santa
Mônica

Risco de Exposição
MÉDIO

05

Estratégia Saúde da Família,
Centro de Atendimento Psicossocial
– CAPS e Vigilância em Saúde

Risco de Exposição
MÉDIO:

06

07

Trabalhadores
da
SMS,
Laboratórios Público e Privados,
Clínicas,
Consultórios
odontológicos
Demais profissionais de saúde

Risco de Exposição
BAIXO
Risco de Exposição
BAIXO

Observação
Trabalhadores
alocados na área de
isolamento COVID19
Profissionais
de
Saúde responsáveis
pela vacinação da
população

Considerar todos os
trabalhadores
do
setor

Todos
os
trabalhadores
do
setor
Profissionais
de
ambulatórios
de
especialidades,
equipe
de
atendimento
domiciliar
ou
reabilitação. Devem
ser vacinados todos
os trabalhadores do
setor.
Todos
os
trabalhadores
do
setor
Profissionais
de
Saúde liberais e dos
serviços públicos.
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