
 

 

PLANO DE AÇÃO DA CAMPANHA CONTRA COVID-19 

 

O município de Garanhuns no dia 19 de janeiro de 2021 recebeu através do PNI Regional, 2.880 

doses para imunizar 1.440 pessoas, garantindo assim a primeira dose e a segunda dose, esta última 

sendo realizada após intervalo recomendado entre 2 a 4 semanas. 

Nesta 1ª fase de distribuição e aplicação das vacinas, conforme orientação da referência estadual, 

os grupos contemplados serão: 

● Trabalhadores de Saúde atuantes na linha de frente contra a COVID-19; 

● População Indígena vivendo em aldeias;  

● Idosos institucionalizados em Instituições de Longa Permanência; 

● Pessoas com deficiência residentes em Residências Inclusivas. 

Diante disso, ressaltamos que o município não possui população indígena aldeada e nem 

Residências Inclusivas, residências estas destinadas a pessoas com deficiência em situação de rua e 

sem referência familiar para acolhimento. Assim, será vacinada toda a população idosa residente no 

Abrigo São Vicente de Paulo, os idosos residentes nas Residências Terapêuticas (equipamento da 

política de saúde mental que visa responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de 

transtornos mentais graves), portanto institucionalizados, e os profissionais de saúde lotados em 

setores de assistência direta e contínua aos pacientes suspeitos e/ou confirmados com COVID-19, a 

exemplo dos leitos de UTI e Enfermaria. 

Neste primeiro momento, de acordo com o quantitativo recebido (30%), nossa prioridade será 

imunizar os trabalhadores de saúde que estão atendendo pacientes da Covid-19 nas seguintes 

equipes (priorizando equipes de urgência e emergência e posteriormente atenção primária): 

● Unidade de Tratamento Covid-19 (UPA 24H) 

● Hospital Infantil Palmira Sales 

● Hospital Monte Sinai 

● Centro de Atendimento e Enfrentamento à Covid-19 (Casa Covid-19) 

● Centro de Testagem para a Covid-19 

● SAMU 

● Equipes do Programa Saúde na Hora (UBS de horário estendido: Magano I, Heliópolis II, 

Indiano II, Cohab 2 III e Bela Vista I) 

Os trabalhadores de saúde lotados em estabelecimentos de saúde de gestão estadual também 

serão imunizados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, porém, as vacinas para essas 

unidades ainda serão disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde, pois entrará na cota da 

esfera estadual. 

Após essa fase, outros grupos de trabalhadores de saúde serão contemplados, bem como outros 

grupos prioritários que serão imunizados conforme exposto no Informe Técnico do dia 18 de janeiro 

de 2021. 



 

No município de Garanhuns serão imunizadas inicialmente cerca de 400 pessoas. Logo em 

seguida, serão incorporados gradativamente de acordo com grau de contato com pacientes Covid-19 

os demais trabalhadores de saúde. A vacinação será feita in loco, em cada unidade acima citada, e 

será executada por uma equipe de vacinadores vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, as quais 

foram submetidas a capacitação prévia realizada no dia 19 de janeiro de 2021.  

 

 

 

O cronograma pensado para este primeiro momento será executado da seguinte forma: 

● Dia 20/01/2021 (quarta-feira) 

✔ Vacinação de 59 idosas residentes no Abrigo São Vicente de Paulo e dos cuidadores 

que trabalham na referida instituição em contato direto com esta população, 

totalizando 19 pessoas;  

✔ Vacinação de 03 idosos institucionalizados nas Residências Terapêuticas e 11 

cuidadores; 

✔ Vacinação das 27 vacinadoras componentes da Equipe Volante de Vacinação, 

responsáveis pela administração da vacina que, conforme orientação do Informe 

Técnico, deverão ser vacinadas. 

  

● Dia 21/01/2021 

✔ A partir desta data as unidades que funcionam em regime de plantão (SAMU, 

Unidade de Tratamento Covid, Hospital Infantil Palmira Sales e Hospital Monte 

Sinai) receberão uma equipe de vacinadores diariamente no período de 07 dias com 

o objetivo de imunizar todos os profissionais plantonistas; 

✔ Vacinação dos profissionais do Centro de Testagem Covid-19, equipes das Unidades 

vinculadas ao Programa Saúde na Hora e Centro de Atendimento ao Enfrentamento a 

Covid-19. 

 

As atividades planejadas serão desenvolvidas em parceria com a AMSTT e a Polícia Militar, 

visando à logística das equipes, bem como a segurança tanto dos profissionais como dos insumos.  

As estratégias adotadas para imunização dos demais grupos serão definidas semanalmente, 

conforme a ampliação do público-alvo e a chegada de novas remessas. Para isto, foi formada uma 

Comissão Técnica da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 com membros dos setores da 

Vigilância em Saúde, Atenção à Saúde, Educação Permanente e Coordenação Municipal do 

Programa de Imunização, presidida pela Secretária Municipal de Saúde.  

Até o dia 25 de janeiro do ano corrente, foram realizadas 358 doses, destinadas ao público 

acima descrito. No dia 27 de janeiro, esperamos concluir a imunização primeira de todos os 

profissionais da linha de frente contra a Covid-19, somando cerca de 400 doses, tanto para estes 

profissionais quanto para os idosos institucionalizados e trabalhadores envolvidos nos seus 

cuidados.  



 

Após reunião Comissão Intergestores Bipartite Extraordinária realizada no dia 25 de janeiro 

de 2021, foi planejada a continuidade do Plano de Ação que neste segundo momento contemplará 

os seguintes seguimentos: 

● As equipes das Unidades Básicas de Saúde localizadas na zona rural de Garanhuns. São 

elas: ESF Miracica I; ESF Miracica II; ESF Miracica III; ESF Estivas; ESF Iratama; ESF 

São Pedro e ESF Sítio Jardim, totalizando 110 profissionais; 

● Coveiros e funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados; 

● Profissionais que trabalham em laboratórios de análises clínicas que atuam diretamente na 

coleta e análise de amostras para Covid-19;  

● Membros da Comissão Técnica da Vacinação contra Covid-19 envolvidas nas ações e 

planejamento da vacinação; 

● As equipes das Unidades Básicas de Saúde localizadas na zona urbana de Garanhuns, 

totalizando 446 trabalhadores, sendo assim contempladas todas as categorias profissionais. 

 Quanto ao local de vacinação desse público acima mencionado faremos um ponto 

estratégico no Parque Euclides Dourado que funcionará no horário de 09h00 às 16h00, exceto para 

os profissionais atuantes nas Unidades Básicas onde esta acontecerá in loco. 

 Na reunião da CIB também foi informado quanto a próxima remessa que estaremos 

recebendo em breve que contemplará mais uma parcela dos profissionais de saúde e os idosos 

acima de 85 anos. Este primeiro público será imunizado com as vacinas produzidas pelo Instituto 

Butantan, a Coronavac, e este segundo pela AstraZeneca, cujo frasco contém dez doses. A 

estratégia adotada será discutida pela Comissão Técnica a partir da chegada das doses no município, 

bem quanto a partir da informação do quantitativo que receberemos.  

 

 


