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1. INTRODUÇÃO
Descoberto em meados de 1960, o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é
uma família de vírus que causam infecções respiratórias agudas,
potencialmente graves em seres humanos. Recebe esse nome devido às
espículas na sua superfície, que lembram uma coroa.
Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição
global. A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de
gotículas respiratórias, por meio de tosse ou espirro, pelo toque ou aperto de
mão ou contato com objetos e superfícies contaminadas.
Os sintomas incluem febre, tosse e dificuldade respiratória. Porém,
algumas pessoas com a infecção poderão não ter sintoma, ou apresentar um
quadro semelhante a um resfriado comum ou, ao contrário, a doença pode se
manifestar como caso grave, com pneumonia e insuficiência respiratória.
Pessoas acima de 60 anos e pacientes com condições que comprometem a
imunidade podem ter manifestações mais graves.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das
pessoas têm a forma leve ou moderada da doença, porém aproximadamente
15% desenvolvem a doença severa, necessitando de suporte de oxigênio. Temse ainda que 5% da população que é afetada com forma grave da doença
podem vir a desenvolver, além das complicações respiratórias, complicações
sistêmicas como trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque
séptico.
A China, em 30 de dezembro de 2019, notifica a Organização Mundial
da Saúde (OMS) sobre o surgimento de vários casos de uma misteriosa
pneumonia na cidade Wuhan, capital da província de Hubei, na China. A
doença causava febre, tosse seca e graves problemas respiratórios como a
pneumonia. Mais tarde, em 07 de janeiro de 2020, o um novo vírus é isolado,
identificado e a doença denominada como Covid-19, tratavase de uma nova
variante de um novo Coronavírus, sua origem ainda não está totalmente
esclarecida.
Acredita-se que a fonte primária do vírus seja animal, provavelmente
relacionada a um mercado de frutos do mar e animais selvagens vivos em
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Wuhan/China. Pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças
da China avaliaram animais selvagens do mercado e, em cerca de 30 destes,
foram encontradas evidências do COVID-19. Desde então, os casos começaram
a se espalhar rapidamente pelo mundo, primeiro pelo continente asiático e
depois em todo mundo.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou
que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui-se uma Emergência de
Saúde Pública de importância Internacional.
A atual pandemia é a maior crise mundial dos últimos tempos. Foi e é
responsável não só por milhões de casos e mortes, mas pelo colapso no sistema
de saúde nacional e internacional, além também por uma série de problemas
econômicos e de gestão em diversos países, incluindo o Brasil.
No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma
vacina eficaz e segura é reconhecida como uma solução em potencial para o
controle da pandemia, aliada à manutenção das medidas de prevenção já
estabelecidas. Pesquisadores de diversos países e empresas farmacêuticas
empreenderam esforços na produção de uma vacina ou remédio capaz de
combater o novo coronavírus, que já causou milhões de mortes em todo o
planeta.
Muitas vacinas estão em estudos avançados. Atualmente no Brasil,
para a incorporação da nova vacina no Calendário Nacional de Vacinação, a
CoronaVac (China em parceria com o Butantã) e a AstraZeneca (Reino Unido,
Oxford em parceria com a FIOCRUZ) são as duas vacinas apresentadas à
ANVISA para análise, registro e regulamentação. Tais solicitações podem ser
feitas por processo de submissão regular ou emergencial.
As diretrizes definidas neste plano, em consonância com o Plano
Estadual de Vacinação contra a COVID-19. O êxito dessa ação será possível
mediante o envolvimento das três esferas de gestão, em esforços coordenados
no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilização e adesão da população à
vacinação.
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2. OBJETIVO
Objetivo geral
Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como
a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a
manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.
Objetivos específicos
➢ Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas
graves e óbitos;
➢ Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de
saúde e capacidade de atendimento à população;
➢ Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;
➢ Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.
3. POPULAÇÃO ALVO
De acordo com o 2º Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação
contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, de 23/01/2021, Nota Informativa nº
6/2021 de 25/01/2021 a vacinação deve priorizar os grupos que seguem:
➢ Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência
(institucionalizadas);
➢ Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes
em Residências Inclusivas (institucionalizadas);
➢ População indígena que vive em terras indígenas homologadas e
não homologadas; e
➢ 34% dos Trabalhadores da saúde (Equipes de vacinação que
estiverem inicialmente envolvidas na vacinação; Trabalhadores
dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência
quanto

da

atenção

básica,

envolvidos

diretamente

na

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de
covid-19; Demais trabalhadores de saúde);
➢ 6% dos idosos com 80 anos e mais, conforme NOTA INFORMATIVA
Nº 6/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS.
Sendo facultado a Estados e Municípios a possibilidade de adequar a
priorização conforme a realidade local, a serem pactuadas na esfera bipartite
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(Estado e Município).
A vacinação deve ocorrer em quatro etapas obedecendo a critérios
logísticos de recebimento e distribuição das doses de vacinas disponibilizadas pelo
Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.
O municipio de Pimenta Bueno, não possui instituições de longa
permanência (institucionalizadas), e apenas sete indigenas.
O município já está concluindo a vacinação dos trabalhadores dos serviços
de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica,
envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e
confirmados de covid-19 e demais trabalhadores de saúde do SUS, os demais
trabalhadores de saúde privado, até o momento passa de 200 cadastros,
conforme Oficio nº30/2021/GS/ SEMSAU.
O cadastro no E-sus temos 567 idosos acima de 80 anos e que até o
momento tivemos 28 óbitos, sendo 78% de pacientes com mais de 60 anos, e 18%
de pacientes com mais de 80 anos, conforme gráfico abaixo.
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Dessa forma, iniciaremos a vacinação nos idosos, com os restante das
doses e posteriormente voltaremos a vacinar os demais trabalhadores dos
serviços de saúde privados, que não estão envolvidos diretamente na
atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19.
Desta forma, após discussão com o Comitê de prevenção e enfrentamento
ao coronavírus e apreciação do Conselho Municipal de Saúde, foram elencadas as
seguintes populações como grupos prioritários para vacinação de acordo com o
anexo III.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMITÊ DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Especificações da vacina que será disponibilizada na campanha,
recomendações sobre medidas de saúde pública de prevenção à transmissão da
covid-19 nas ações de vacinação, uso de equipamentos de proteção individual,
gerenciamento de resíduos provenientes da vacinação, farmacovigilância,
registro e informação e demais informações está disponivel no Informe Técnico
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.
A lista das pessoas vacinadas estara disponível no Portal da Transparência,
aba, COVID-19.

ANEXO 1
Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19.
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ANEXO 2
Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação
População-alvo

Definição

Recomendações

Pessoas com 60 anos
ou
mais
institucionalizadas

Pessoas com 60 anos ou mais que residem em
instituições de longa permanência para idosos (ILPI),
como casa de repouso, asilo e abrigo.

Será solicitado documento que comprove a idade
e residência. Orienta-se a vacinação no local.
Caso haja residentes com idade inferior a 60 anos,
estes deverão ser vacinados e todos os
trabalhadores desses locais.

Pessoas
com
Deficiência
Institucionalizadas

Pessoas com deficiência que vivem em residência
inclusiva (RI), que é uma unidade ofertada pelo
Serviço de Acolhimento Institucional, para jovens e
adultos com deficiência.

Deficiência autodeclarada e documento que
comprove a residência. Orienta-se a vacinação no
local, contemplando também os trabalhadores
desses locais.

Povos
indígenas
vivendo em terras
indígenas

Indígena que vive em terras indígenas homologadas e
não homologadas com 18 anos ou mais atendidos
pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
(SASISUS).

A vacinação será realizada em conformidade com
a organização dos Distritos Sanitários Especiais
Indígena (DSEI) nos diferentes municípios.

Trabalhadores
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.

Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a
identificação dos serviços e o levantamento do
quantitativo dos trabalhadores da saúde
envolvidos na resposta pandêmica nos diferentes
níveis de complexidade da rede de saúde.
O envolvimento de associações profissionais,
sociedades científicas, da direção dos serviços de
saúde e dos gestores, na mobilização dos
trabalhadores, poderão ser importantes suporte
para os organizadores, seja para o levantamento,
seja para definir a melhor forma de
operacionalizar a vacinação. 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.

Pessoas de 80 anos e
mais
Pessoas de 75 a 79
anos
Pessoas de 70 a 74
anos

Deverão receber a vacina COVID-19
conformidade com as fases pré-definidas.

em

Será solicitado documento que comprove a
idade.

Pessoas de 65 a 69
anos
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População-alvo

Definição

Recomendações

Povos habitando em comunidades tradicionais
ribeirinhas e quilombolas.

A vacinação deverá ser realizada por meio de
estratégias específicas a serem planejadas no
nível municipal, em algumas regiões haverá apoio
da operação gota.

Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das
comorbidades pré-determinadas. (Ver quadro 1 do
plano de vacinação)

Indivíduos pertencentes a esses grupos poderão
estar pré-cadastrados no SIPNI, aqueles que não
tiverem sido pré-cadastrados poderão apresentar
qualquer comprovante que demonstre pertencer a
um destes grupos de risco (exames, receitas,
relatório médico, prescrição médica etc.).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os
cadastros já existentes dentro das Unidades de
Saúde.

Pessoas de 60 a 64
anos
Povos e comunidades
tradicionais
ribeirinhas
e
quilombolas

Pessoas
comorbidades

com

Para fins de inclusão na população- alvo para
vacinação, serão considerados indivíduos com
deficiência permanente grave aqueles que apresentem
uma ou mais das seguintes limitações:
Pessoas
com
deficiência
permanente grave

Pessoas em situação
de rua

1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou
incapacidade para andar ou subir escadas.
2 - Indivíduos com grande dificuldade ou
incapacidade de ouvir.
3- Indivíduos com grande dificuldade ou
incapacidade de enxergar.
4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual
permanente que limite as suas atividades habituais,
como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.
Considera-se população em situação de rua o grupo
populacional heterogêneo que possui em comum a
pobreza
extrema,
os
vínculos
familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de
moradia convencional regular, e que utiliza os
logradouros públicos e as áreas degradadas como
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária
ou permanente, bem como as unidades de
acolhimento
para pernoite temporário ou como moradia
provisória, definido no art. 1º do decreto nº 7.053, de
23 de dezembro de 2009.

Deficiência autodeclarada

Autodeclarada e aquelas que se encontram em
unidades de acolhimento para pernoite
tempor rio ou como moradia provis ria.

População privada de
liberdade

População acima de 18 anos em estabelecimentos de
privação de liberdade.

Funcionários
do
sistema de privação
de liberdade.

Policiais penais e demais funcionários, com exceção
dos trabalhadores de saúde.

O planejamento e operacionalização da vacinação
nos estabelecimentos penais deverão ser
articulados com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de
Justiça (Secretarias Estaduais de Segurança
Pública ou correlatos), conforme a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP).

Trabalhadores
educação

Todos os professores e funcionários das escolas
públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a vinculação ativa do profissional com

da
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População-alvo

Definição

Recomendações

escolas, ensino fundamental, ensino médio,
profissionalizantes e EJA) e do ensino superior.

a escola ou apresentação de declaração emitida
pela instituição de ensino.

Forças de Segurança
e Salvamento

Policiais
federais,
militares,
civis
e
rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas
municipais.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a vinculação ativa com o serviço de
forças de segurança e salvamento ou apresentação
de declaração emitida pelo serviço em que atua.

Forças Armadas

Membros ativos das Forças Armadas (Marinha,
Exército e Aeronáutica).

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a vinculação ativa com o serviço de
forças armadas ou apresentação de declaração
emitida pelo serviço em que atua.

Trabalhadores
de
Transporte Coletivo
Rodoviário de
Passageiros Urbano e
de Longo Curso

Motoristas e cobradores de transporte coletivo
rodoviário de passageiros.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove o exercício efetivo da função de
motorista profissional do transporte de
passageiros.

Trabalhadores
Transporte
Metroviário
Ferroviário

Funcionários das empresas metroferroviárias de
passageiros e de cargas.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a situação de trabalhador empregado de
empresas metroferroviárias de passageiros e de
cargas

Trabalhadores
de
Transporte Aéreo

Funcionários das companhias aéreas nacionais,
definidos pelo Decreto nº 1.232/1962 e pela Lei nº
13.475/ 2017.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a situação de trabalhador empregado de
companhias aéreas nacionais

Trabalhadores
Transporte
Aquaviário

Funcionários das empresas brasileiras de navegação.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a situação de trabalhador empregado
das empresas brasileiras de navegação.

Caminhoneiros

Motorista de transporte rodoviário de cargas definido
no art. 1º, II da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015,
que trata da regulamentação da profissão de
motorista.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove o exercício efetivo da função de
motorista profissional do transporte rodoviário de
cargas (caminhoneiro).

Trabalhadores
Portuários

Qualquer trabalhador portuário,
funcionários da área administrativa.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove o exercício efetivo da função de
trabalhador portuário.

Trabalhadores
Industriais

de
e

de

incluindo

os

Trabalhadores da indústria e construção civil,
conforme Decreto 10.292/2020 e 10.342/2020.

Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a situação de trabalhador empregado de
empresas industriais e de construção civil, como:
declarações dos serviços onde atuam, carteira de
trabalho, contracheque com documento de
identidade, ou crachá funcional.
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Anexo III
F
A
S
E

População-alvo

Trabalhadores dos Serviços de Saúde
e trabalhadores de apoio,com foco nos
profissionais que estão na linha de frete
da COVID-19:
➢ H.M.M. Ana Neta;
➢ Centro de Atendimento para o
Enfrentamento da Covid-19;
➢ Equipe de Coordenação,
Coleta, Monitoramento e
Acompanhamento dos casos
positivos.

1º
F
A
S
E

População
indígena
sob
responsabilidade
dos
Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI),
considerando ainda as especificidades
da ADPF nº 709
Trabalhadores dos Serviços de Saúde
e trabalhadores de apoio que prestam
assistencia a população do SUS:
➢ UBS;

Quant.

525 + 7
indígenas
Total: 532

Fonte da
Informação

SEMUSA/ MS

Observação
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➢ CAPS;
➢ Serviço
de
Atenção
Especializada (SAE e CEM);
➢ Equipe de Saúde Prisional;
➢ Laboratorio Municipal;
➢ Endemias
e
Vigilância
Sanitária;
➢ Coveiros.

1º
F
A
S
E

Trabalhadores de Saúde que prestam
assistencia a população da rede
privada envolvidos diretamente na
atenção/referência para os casos
suspeitos e confirmados de COVID19 cadastrados no CNES.
e
Funcionários do sistema funerário que
tenham contato com cadáveres
potencialmente contaminados público
e privado.
Pessoas com 80 anos e mais

-

-

Conforme Oficio
nº30/2021/GS/
SEMSAU

Idosos
cadastrados
pelo
link
https://forms.gl
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567
E-sus
6%= 34

Pessoas de 60 anos ou mais
institucionalizadas
Pessoas de 75 a 79 anos
Trabalhadores
de
Saúde
que
prestam assistencia a população da
rede privada cadastrados no CNES.
Pessoas de 60 a 64 anos
2º
F
A
S
E

3º
F

Pessoas de acima de 65 a 69 anos;
Pessoas de 70 a 74 anos

Pessoas
que
apresentam
alguma
comorbidade*
(*Diabetes
mellitus;
hipertensão; doença pulmonar obstrutiva

0

PNI/MS

520

E-sus

-

-

1433
1016
701

E-sus
E-sus
E-sus

e/RcsZXfupHi
HnQnXB9.
A priorização
das
doses
será de acordo
com a idade e
número
de
doses
disponiveis.

Conforme
Oficio
nº30/2021/GS
/ SEMSAU
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A
S
E

4º
F
A
S
E

crônica;
doença
renal;
doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares;
indivíduos transplantados de órgão sólido;
anemia falciforme; câncer; obesidade
grave (IMC≥40).

973

PNI/MS

Trabalhadores educacionais

470

SEMEC

Forças de segurança e salvamento

435
30

SEDUC
BOMBEIRO

66

POLICIA
MILITAR
POLICIAL CIVL

25

Funcionários do sistema prisional

21

POLICIA
RODOVIÁRIA
FEDERAL

-

POLICIA
FEDERAL

91

