
 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO CONTRA 

A COVID-19 em Aliança PE  

 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 18 de setembro de 1973, é 

responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a 

morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de 

vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira. É 

um dos maiores programas de vacinação do mundo, sendo reconhecido nacional e 

internacionalmente. Atualmente, atende 212 milhões de pessoas, é um patrimônio do estado 

brasileiro, mantido pelo comprometimento e dedicação de profissionais de saúde, gestores e 

de toda população. 

Atualmente a COVID-19 é a maior pandemia da história  da humanidade causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. 

Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão 

ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com 

objetos e superfícies contaminadas. 

Diante do cenário e da grande necessidade de imunização Nacional, a Secretaria 

Municipal de Saúde da Aliança, vem através deste, viabilizar as informações do processo de 

operacionalização para vacinação contra a COVID-19. 

 

2. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NO MUNICÍPIO DA ALIANÇA 

 

O município da Aliança desenvolveu estratégias de monitoramento do cenário 

epidemiológico, através de planilhas específicas, para contabilizar e acompanhar 

integralmente casos confirmados de COVId-19, Casos recuperados, indivíduos 



hospitalizados e óbitos.  Até o momento (19.janeiro.2021) foram notificados 559 casos 

de COVID-19, sendo 520 recuperados, 53 hospitalizados( no momento cerca de 2  

encontram-se hospitalizados) e 32 óbitos.  

 
 

3. OBJETIVOS 

 

• Vacinar a população integrante dos grupos prioritários, de maior risco de 

complicações e óbitos pela COVID 19; 

• Reduzira a morbimortalidade por COVID 19 no município da Aliança-PE; 

• Reforçar, em parceria com a secretaria de saúde do estado de Pernambuco, a 

estrutura necessária para a logística de transporte, armazenamento, e 

aplicação da vacina na população. 

 

4. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

A secretaria municipal de saúde da Aliança seguirá a definição de grupos prioritários 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que será baseada em critérios 

epidemiológicos, características da vacina e identificação da população com maior 

risco de contrair a doença e de apresentar complicações e óbitos. 

O município da Aliança adotará a proposta prevista na versão preliminar do plano 

nacional de vacinação contra COVID 19, divulgada 01/12/2020 que preconiza a 

operacionalização da vacinação em 04 fases, obedecendo a critérios logísticos de 

recebimento e de distribuição das doses. 

• 1ª fase: trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de combate ao 

novo Corona vírus. 

• 2ª fase: pessoas idosas 

• 3ª fase: pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para 

agravamento da doença (portadores de doenças renais crônicas, 

cardiovasculares, entre outras); 

• 4ª fase: professores, força de segurança e salvamento, funcionários do sistema 

prisional, e população privada de liberdade; 

 

Obs: Etapas sujeitas a modificações, Aguardando  confirmações do M.S. sobre 

datas e prioridades a serem seguidas. 

 

5. META 

 

A secretaria municipal de saúde da Aliança, utilizando informações próprias ou 

disponibilizadas pelo IBGE, esta apropriada da estimativa da quantidade de pessoas 

por grupos prioritários, em cada fase da vacinação. 

O ministério da saúde sugere que o município estabeleça como meta mínima 

vacinar 90 % dos grupos prioritários. 

 



 

 

 

6. Atribuições da Esfera Municipal Propostas no Plano de operacionalização para 

vacinação contra COVID 19 no município da Aliança-PE 

 

•  Coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo as 

diversas estratégias de vacinação, notificação, investigação de EAPV, e de 

óbitos temporariamente associados a vacina; 

• Realizar a gerencia de estoque municipal de vacinas e outros insumos, 

incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo 

com as normas vigentes; 

• Garantir o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas 

utilizadas, conforme as normas técnicas vigentes; 

• Manter a qualidade e a segurança das vacinas em  condições adequadas de 

conservação e temperatura desde o transporte, armazenamento e estratégias 

(salas de vacinas e atividades extra-muros), atentando para o correto 

monitoramento da temperatura e identificando os possíveis desvios de 

qualidades dos imunobiologicos; 

• Realizar a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, 

processamento, consolidação e avaliação dos dados das salas  de vacina, 

obedecendo ao fluxo de envio à base nacional, de acordo com os prazos 

definidos; 

• Notificar, investigar e encerrar todos os eventos adversos pós-vacinação 

 (EAPV) relacionados à vacinação contra a COVID 19; 

• Elaborar Plano Operacional local para vacinação contra a COVID 19; 

 

 

7. Estratégias 

 

Inicialmente será montada uma equipe devidamente treinada e paramentada 

para fazer a administração das vacinas; 

Referente à imunização que contemple o grupo prioritário da primeira fase, a 

vacina será aplicada nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente da 

Unidade Mista Belarmino Luiz Pessoa de Melo ( Médicos, Enfermeiros, Técnicos em 

Enfermagem, Assistente social, Recepcionistas, Serviços Gerais, Nutricionista e 

Condutores das Ambulâncias) e profissionais do SAMU (Técnicos em Enfermagem e 

Condutores de viatura);  

Ainda na primeira fase, serão imunizados todos os profissionais de saúde que 

atuam na linha de frente do combate ao COVID-19 distribuídos nas 12 unidades 

municipal de saúde da Família, 3 Postos de apoio e CAPS (Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Terapeuta 



Ocupacional, Psicólogos e Assistentes Sociais) totalizando cerca de 623 Profissionais de 

Saúde. Todos serão vacinados nos seus locais de trabalho. 

 

Os demais grupos serão imunizados nos Postos de Saúde da Família, Postos de 

Apoio e  postos volantes. 

(O município disponibilizará 6 postos volantes localizados em locais 

estratégicos, levando em consideração a demanda)  

Disposição dos Postos 

UBS Dra Maria Antusa 

UBS Antonio José de Melo 

UBS Sizino Ferreira Lima 

UBS Caueiras II 

UBS Euzébio Daví (Caueiras I) 

UBS João Ferreira Lima 

UBS Dadila de Melo da Fonseca 

UBS Angelo Rabelo 

UBS Enfermeira Marielly Balbino 

UBS Luiz Xavier 

UBS João Borba Maranhão 

 

UBS Vila Teimosa 

 

Disposição dos Postos de Apoio 

 Apoio Maria Edicreuza  

Apoio Major Belarmino 

Apoio Catolé 

 

Postos Volantes 

Instalados nos lugares de difícil acesso. 

 

 

 

 

 

Aliança 19. Janeiro. 2021 

 

 

 

_____________________________            ____________________________ 

          Gleisy Tavares de Araújo                                  Cintya Rodrigues 

            Secretária Municipal de Saúde                             Coordenadora PNI 
                                                                                 

 


