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1. INTRODUÇÃO 

 
O Município de Flores, situado na Microrregião do Vale do Pajeú, com 

extenção territorial de 995.558 km², pertencente a XI Regional de Sáude do Estado 

de Pernambuco, possui uma população estimada e cadastrada no sistema único de 

saúde – SUS em 25.337. Flores é composta pelos distritos sede, Sítio dos Nunes e 

Fátima e pelos povoados de São João dos Leites, Tenório, Saco do Romão, 

Santana de Almas, Barragem do mel, Sítio Gabriel e Matolotagem. Limita-se ao 

Norte com o Estado da Paraíba e Quixaba, ao Sul com o município de Betânia, ao 

Leste com os municípios de Carnaíba e Custódia, e ao Oeste com os municípios de 

Triunfo e Calumbi. 

O município de Flores carrega consigo um protagonismo histórico em relação 

à Saúde Pública e às ações desenvolvidas com o intuito de proteger e tratar sua 

população, diante dos agravos à saúde aos quais foram acometidos ao longo do 

tempo. 

Hodiernamente, o município em comento vem sofrendo com os efeitos trazidos pela 

doença do Covid-19, em virtude da pandemia do Coronavirus. É salutar 

mencionarmos os elevados números de infectados, internamentos e óbitos, dendo 

em vista o número populacional deste município. 

Diante da gravidade decorrente da pandemia do Coronavírus, o município de 

Flores que, através da Secretaria Municipal de Saúde, resolve antecipar mediante os 

fatos e apresentar, individualmente e o mais breve possível, o Plano Municipal de 

Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19. 



2. OBJETIVOS DA VACINAÇÃO 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Contribuir para a redução de morbidade e mortalidade pela COVID-19, bem como 
a transmissão da doença.

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

complicações e óbitos pela Covid-19.

 Reforçar a estrutura necessária para a logística de transporte, armazenamento e 

distribuição dos imunizantes no município.

 Proteger a integridade do sistema de saúde e a infraestrutura para continuidade 

dos serviços essenciais

 Reduzir a transmissão da infecção na comunidade e gerar imunidade de rebanho

 A ampliação da vacinação a outros grupos será feita de acordo com o aumento 

da disponibilidade de vacina



3. COMPETÊNCIAS 

 

 Execução nas discussões necessárias para a proposição de um Plano 

Municipal de Vacinação contra a COVID-19

 Definição dos grupos prioritários

 Estratégia de vacinação com base nos dados epidemiológicos relativos à 

doença e as vacinas (evidências disponíveis)

 Apoiar a adoção de estratégias para o alcance do grupo alvo para a vacinação



4. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 
O município de Flores seguirá a definição de grupos prioritários da Secretaria 

Estadual de Saúde - SES 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 óbito. 

O município Florense deverá adotar a proposta prevista na versão do Plano 

Nacional e Estadual de Vacinação contra Covid-19, que preconiza a 

operacionalização da vacinação em quatro fases, obedecendo a critérios logísticos 

de recebimento e distribuição das doses. 

 
1. Trabalhadores da área da saúde 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 

Pessoas com deficiência institucionalizadas 

Indígenas Aldeados em terra demarcadas 

 
2. População idosa (60 anos ou mais) 

 
 

3. Pessoas com comorbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica 

grave (de difícil controle e/ou com lesão de órgão-alvo); doença pulmonar 

obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia 

falciforme; obesidade grave (IMC≥40) 

 
 

4. Pessoas com deficiência permanente severa 

Comunidades quilombolas 

Trabalhadores da educação (ensino básico e superior) 

Forças de segurança e salvamento 

Forças armadas 

Funcionários do sistema de privação de liberdade 

População privada de liberdade 

Pessoas em situação de rua 

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de 

longo curso 



Todavia, a critério do Estado de Pernambuco foi priorizado também no primeiro 

grupo, os idosos a partir de 85 mais, por pessoas nessa faixa etária representarem 

15% do total de óbitos, ou seja, 66% dos adoecimentos a partir dos 85 anos tiveram 

como desfecho do caso o óbito. Diante do cenário epidemiológico e do índice de 

mortalidade, e por não ter doses suficientes para todos os idosos, focou-se nesse 

publico. Essa decisão evitará novas mortes e refletirá em menos internamentos e na 

pressão no sistema de saúde. 

Trabalhadores de metroferroviário e ferroviário 

Trabalhadores de transporte aquaviário 

Trabalhadores de transporte ferroviário 

Caminhoneiros 

Trabalhadores de transporte aéreo 

Trabalhadores portuários 

Trabalhadores industriais 

 



 

5. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 

 
Como a vacina Covid-19 não pode ser testada em todos os grupos de pessoas, pode 

haver algumas precauções ou contraindicações temporárias até que surjam mais 

evidências e se saiba mais sobre a vacina e que seja administrada de forma mais 

ampla a mais pessoas. Após os resultados dos estudos clínicos de fase 3, essas 

precauções e contraindicações poderão ser alteradas. Em nível de exemplo, 

pessoas menores de 18 anos de idade, gestantes, pessoas que já apresentaram 

uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina covid-19 e 

pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer 

componente da vacina, adentram o rol de contraindicados o presente momento. 



6. META 

 
O município de Flores, utilizando informações próprias ou disponibilizadas 

pelo IBGE, fará a estimativa da quantidade de pessoas, por grupos prioritários, em 

cada fase da vacinação. 



7. ATRIBUIÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL NO PLANO DE 

OPERACIONALIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO GOVERNO 

MUNICIPAL DE FLORES-PE 

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

diversas estratégias de vacinação, notificação, investigação de eventos adversos 

pós-vacinação e de óbitos temporalmente associados à vacina;

 Realizar a gerência do 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-muro), atentando para o correto monitoramento da 

temperatura e identificando os possíveis desvios de qualidade dos imunobiológicos;

 Realizar a gestão do sistema municipal de informação do PNI, incluindo a 

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

obedecendo ao fluxo de envio à base local e/ou nacional, de acordo com os prazos 

definidos;

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

(EAPV) relacionados à vacinação contra Covid-19;



8. ESTRATÉGIA DE ATUALIZAÇÕES NA OPERACIONALIZAÇÃO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 

 Necessitará de atualização das recomendações de acordo com as evidências 

e avanços do conhecimento

 Eficácia da vacina em diferentes idades e grupos de risco

 Segurança de administração em diferentes idades e grupos de risco

 Efeito da vacina na aquisição da infecção e transmissão

 Dinâmica de transmissão da doença

 Características epidemiológicas e clínicas da COVID-19



9. RECOMENDAÇÕES 

 
Diante das indefinições existentes até o momento, os órgãos competentes e 

instituições do seguimento, recomendam ao municípios que não deixem de elaborar 

seus Planos de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19 e o façam 

observando o Plano de Operacionalização contra a Covid-19 do Governo do Estado, 

através da Secretaria de Saúde, que por sua vez aguarda as orientações do Plano 

Nacional recentemente publicado pela Câmara Técnica Assessora de Imunização e 

Doenças Tramissíveis do Ministério da Saúde. 

 
 
 
 
 

Flores, 03 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
Maria Madalena de Brito Lopes 

Secretária Municipal de Saúde 


