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Este plano foi elaborado em consonância com as orientações com o Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, 4° Ed, do
Ministério da Saúde e baseado na realidade local do município.

OBJETIVOS
Objetivo geral
• Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação
contra a covid-19

Específico:
•

Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação contra
a COVID-19;

•

Descrever a estruturação da Rede municipal e os aspectos logísticos
envolvidos no armazenamento e distribuição dos imunobiológicos;

•

Relacionar as estratégias de comunicação para a população quanto à
vacinação contra a COVID-19.
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GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS

Esse Plano foi totalmente baseado no Plano Nacional, desenvolvido pelo
Programa Nacional de Imunizações com apoio técnico-científico de especialistas
na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Foi
definido como prioridade a preservação do funcionamento dos serviços de
saúde; a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves
da doença; a proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos
da pandemia; seguido da preservação do funcionamento dos serviços
essenciais.

GRUPO

GRUPO PRIORITÁRIO

1

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

2

Povos indígenas vivendo em terras indígenas

3

Trabalhadores de saúde*

4

Pessoas de 85 ou mais

5

Pessoas de 80 a 84 anos

6

Pessoas de 75 a 79 anos

7

Povos e comunidades tradicionais Quilombolas

8

Pessoas de 70 a 74 anos

9

Pessoas de 65 a 69 anos

10

Pessoas de 60 a 64 anos

11

Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades**

12

Pessoas com deficiência permanente

13

Pessoas em situação de rua.

14

População privada de liberdade

15

Funcionários do sistema de privação de liberdade

16

Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, préescolas, ensino
fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA)

17

Trabalhadores da educação do ensino superior
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18

Forças de segurança e salvamento e Armadas

19

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

20

Caminhoneiros

* Trabalhadores dos serviços de saúde são aqueles que atuam em espaços
e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais,
clínicas, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os
profissionais de saúde, quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas,
seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de
ambulância e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas
que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A
vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área
técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica e clínica. Profissionais
que atuam em cuidados domiciliares como cuidadores de idosos e doulas, bem
como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres
potencialmente contaminados.
**Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação
contra a covid-19

Grupo de comorbidades
Diabetes mellitus

Descrição
Qualquer indivíduo com diabetes
Indivíduos com pneumopatias graves incluindo
doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose

Pneumopatias crônicas
graves

cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses,
displasia broncopulmonar e asma grave (uso
recorrente de corticoides sistêmicos, internação
prévia por crise asmática).
HAR= Quando a pressão arterial (PA)

Hipertensão Arterial
Resistente (HAR)

permanece acima das metas recomendadas
com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de
diferentes classes, em doses máximas
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preconizadas e toleradas, administradas com
frequência, dosagem apropriada e comprovada
adesão ou PA controlada em uso de quatro ou
mais fármacos antihipertensivos
Hipertensão arterial
estágio 3
Hipertensão arterial

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica
≥110mmHg independente da presença de lesão
em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade
PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou

estágios 1 e 2 com lesão diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de
em órgão-alvo e/ou

lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

comorbidade
Insuficiência Cardíaca, Cor-pulmonale e
Hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva,
Síndromes coronarianas, valvopatias,
Doenças
Cardiovasculares

Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da
Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas
arteriovenosas, arritmias cardíacas, Cardiopatias
congênita no adulto, Próteses valvares e
Dispositivos cardíacos implantados,
Acidente vascular cerebral isquêmico ou

Doença cerebrovascular

hemorrágico; ataque isquêmico transitório;
demência vascular
Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de

Doença renal crônica

filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou
síndrome nefrótica
Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de
medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4
10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com

Imunossuprimidos

corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos
em uso de imunossupressores ou com
imunodeficiências primárias; pacientes
oncológicos que realizaram tratamento
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quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6
meses; neoplasias hematológicas.
Anemia falciforme

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40

Síndrome de down

Trissomia do cromossomo 21

Cirrose hepática

Cirrose hepática

METAS DA VACINAÇÃO
A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários contra
COVID-19.
Avaliação de dados

Grupos que será avaliado por cobertura

Grupos que será avaliado por doses

vacinal

aplicadas

Idosos, Trabalhadores de Saúde e
Indígenas.

Comorbidades,
funcionários
população

Privados de liberdade,
do

sistema

quilombolas,

prisional,

trabalhadores

educacionais, forças de

segurança

e

salvamento, transportadores rodoviários de
carga

e

trabalhadores

de

transporte

coletivos, pessoas com deficiência severa,
trabalhadores portuários, trabalhadores de
transporte aéreo e pessoas em situação de
rua.
*Sujeito a alterações.
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REGISTRO DE DOSES APLICADAS
•

O registro de dose aplicada será NOMINAL e individualizado

•

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)
em todos os pontos de vacinação

•

As salas de vacina que estiverem sem uma adequada rede de internet
disponível deverão proceder com os registros em formulários atendendo
o preenchimento de variáveis essenciais para posterior envio para o fluxo
de digitação no sistema de informação.

Variáveis essenciais para o preenchimento manual de formulários na
ocasião de salas de vacinação
Variáveis
1.

CNES - Estabelecimento de Saúde

2.

CPF/CNS do vacinado

3.

Nome

4.

Data de nascimento

5.

Nome da mãe

6.

Sexo

7.

Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, comorbidades, etc.)

8.

Data da vacinação

9.

Nome da vacina/fabricante

10.

Tipo de Dose

11.

Lote/validade da vacina
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VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)
Notificação imediata dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), as quais
deverão ser realizadas no E-SUS Notifica, única via de entrada de dados. De
acordo com o manual específico.

COMUNICAÇÃO
•

Informar as medidas e estratégias a serem adotadas pelo Plano Municipal
de Imunização de Salgueiro;

•

Produzir e intensificar a divulgação de materiais informativos sobre o
processo de vacinação para a população em geral, profissionais de
saúde, jornalistas e formadores de opinião;

•

Monitorar as redes sociais, blogs e outros meios de comunicação para
esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas;
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•

Manter atualizado o portal da Prefeitura de Salgueiro sobre as ações
realizadas;

•

Disponibilizar material informativo para públicos específicos, como os
grupos prioritários, gestores, profissionais de saúde, dentre outros;

•

Promover coletivas de imprensa e entrevistas com os veículos de
comunicação;

•

Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TVs, rádios e
agências de notícias) para enviar mensagens com informações
atualizadas;

Seringas
Aquisição, através da VII GERES, de Seringas para vacinação durante a
campanha COVID 19.
Levantamento das UBS em relação ao público alvo: (sujeito a alterações)

Trabalhadores de Saúde

2237

Idosos institucionalizados

22

Pessoas 85 anos ou mais

602

Pessoas 80 a 84 anos

727

Pessoas de 75 a 79 anos

1002

Pessoas de 70 a 74 anos

1340

Pessoas de 65 a 69 anos

1574

Pessoas de 60 a 64 anos

1876

Doentes crônicos

4294

Indivíduos transplantados

22

Anemia Falciforme

19

Câncer

72

Obesidade grave

196

Força de segurança e salvamento

352

Funcionários prisionais

206
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Plano construído e aprovado no dia 08 de Janeiro de 2020. Revisado no dia 25
de fevereiro. Sujeito a alterações de acordo com as normas do Ministério da
Saúde.
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