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1. APRESENTAÇÃO:
No intuito de apresentar um plano estruturado e eficiente à atender a população de
Cruzaltense/RS, no que tange à imunização contra a COVID-19 – Coronavírus,
apresentamos agora o Plano Municipal de Imunização contra a COVID-19.
Não nos descuramos da gravidade com que o Mundo, e também nosso Município, foram
assolados pela pandemia do Coronavírus e agora, passados quando um ano de seu início,
chegamos ao momento esperado da imunização das pessoas.
O município de Cruzaltense contabilizou até a presente data 180 habitantes com casos
confirmados de Covid-19, destes 160 já estão recuperados, 16 ativos e tivemos 04 óbitos
no município até o momento.
O presente Plano apresenta a estratégia do município de Cruzaltense para imunização
contra a covid-19, considerando as informações sócio demográficas e epidemiologias de
nosso município, além de estar está em consonância com o Plano Regional, Estadual e
Nacional de Vacinação para a COVID 19, plano ano que segue as diretrizes do Ministério
da Saúde, com a sequência de vacinação devendo ocorrer em quatro (04) etapas, de
acordo com a logística e recebimento das doses por parte do órgão ministerial, que está
coordenando o processo nacional.

2. COMPETÊNCIAS:
Como acima dito, a campanha de imunização contra a COVID 19 será coordenada pelo
Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, de acordo com as
diretrizes do Programa Nacional de Imunizações.
Nesse ponto entre as competências do Município, destacam-se:
a) o recebimento das doses distribuídos pelo Estados e destinadas à população de
Cruzaltense;
b) armazenamento das vacinas e insumos de acordo com o preconizado;
c) apoio na capacitação dos vacinadores;
d) complementação, quando necessário do provimento de seringas e agulhas e, se
assim for necessário, das próprias vacinas;
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e) registros dos dados conforme normativa da campanha nacional;
f) Monitoramento das ações e etapas do programa, com registros no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online);
g) Chamamento dos indivíduos a serem vacinados em cada fase até completar 100%
das doses enviadas;
h) Registro de Eventos adversos e erros programáticos a vacina, no sistema ESUVE e
a comunicação a 11CRS, com acompanhamento clínico em cada caso;
i) Registro em termo de recusa a aplicação de doses a grupo prioritário, a fim de garantir o uso da dose em demais indivíduos do grupo prioritário que sejam contemplados
A Secretaria Municipal de Saúde irá garantir o número de profissionais de saúde
necessários para a realização da ação de vacinação, garantindo uma rede de profissionais
capacitados e tecnicamente competentes para tal tarefa. Também, a sala de vacinação do
município estará organizada para realizar a vacinação.
A coordenação das imunizações do município ficará responsável pelas atualizações
necessárias e capacitar os profissionais que atuam nos serviços de saúde, como unidades
de saúde. As capacitações deverão abordar questões técnicas, operacionais, indicações e
fluxo para notificação de eventos adversos pós-vacinação e digitação dos dados no
sistema de informação.

3. PARCERIAS
O Município de Cruzaltense/RS, integrando do Comitê Regional de Atenção ao
Coronavírus da AMAU, encontra-se amparado pela parceria com a empresa RGE para que
não ocorra nenhuma intercorrência no abastecimento de energia elétrica nos locais em que
ficarão armazenados os imunizantes.
O nosso Código 7420129.

4. ETAPAS DA VACINAÇÃO
A tabela abaixo apresenta as etapas da vacinação, de acordo com o preconizado pelo
Ministério da Saúde, que está na coordenação e organização da Campanha Nacional de
Vacinação contra a COVID 19.
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Descrição da população por grupo prioritário e por etapas*
ETAPAS

Fases

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Trabalhadores de saúde

1ª Etapa

Idosos acima de 75 anos

2ª Etapa

Pessoas entre 60 e 74 anos

3ª Etapa

Pacientes com comorbidades
Pacientes com deficiência permanente grave
Trabalhadores da educação

4ª Etapa

Forças de Segurança e Salvamento
População em situação de Risco
Trabalhadores do transporte coletivo
Caminhoneiro
Trabalhadores de Transporte Aquaviário
População em geral de 59 a 18 anos

Em nosso Município, as etapas estão sendo seguidas da forma como previsto pela tabela
acima, a qual também foram recepcionada pelo Comitê Regional da AMAU.

5. ALINHAMENTO ENTRE OS ENTES
O Município de Cruzaltense/RS encontra-se vinculado à 11ª Coordenadoria Regional de
Saúde, estabelecida no Município de Erechim/RS. Nesse ponto, repassará à população as
doses recebidas pela Coordenadoria, que por sua vez, recebe as doses destinadas à Região
pelo Governo Estadual, em forma de complementação e alinhamento dos entes.
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6. INSUMOS
De acordo com o anúncio oficial, o País, neste momento, conta com 4 vacinas
(imunizantes), sendo:
a)
b)
c)
d)

CoronaVac, do Laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantã
AstraZeneca, da Universaidade Oxford em parceria com a Fiocruz
Pfizer, Biontech
Janssen, Cilag farmacêutica LTDA. (Johnson & Johnson)

Existe a possibilidade, com o decorrer do tempo, que o Ministério da Saúde estabeleça
parceria com outros laboratórios, considerando que várias vacinas mundo afora contam
com aprovação de agências reguladoras de reconhecimento mundial.

7. LOGÍSTICA
De acordo com o Plano Regional de Imunização, o qual o Município de Cruzaltense/RS
adere, no âmbito da R16 a logística seguindo o preconizado pelas autoridades de saúde,
sendo a 11ª CRS responsável pelo recebimento dos imunizantes oriundos da SES.
O Estado repassou as regiões de saúde equipamentos indispensáveis para armazenamento
dos imunizantes, estando a rede de frio preparada para a ação de abrangência estadual e
municipal.
Com a chegada das doses e de acordo com os quantitativos a Coordenadoria de Saúde
está sendo feito o repasse aos municípios, seguindo os critérios dos grupos prioritários e o
quantitativo das doses recebidas.
Por sua vez os 34 municípios estão utilizando sua cadeia de frio para armazenamento do
imunizante, através das Vigilâncias Epidemiológicas ou das próprias Unidades Básicas de
Saúde, que possuem equipamentos para armazenamento dos imunobiológicos,
equipamentos utilizados em outras campanhas nacionais de imunização.
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O horário de vacinação está sendo de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de
funcionamento do serviço e no sábado (conforme descrito a baixo). A ampliação de
horários e dias de funcionamento de forma a acelerar o processo de vacinação, deverá ser
analisada permanentemente, de acordo com a disponibilidade de vacinas e a capacidade
instalada disponível (salas de vacinas equipadas e profissionais de saúde habilitados). A
programação local da campanha de vacinação, considera o Plano Nacional e Plano
Estadual de Imunização.
Ministério da Saúde realiza
contratos para aquisição dos
imunizantes

CoronaVac/Butanta
AstraZeneca/Fiocruz
Pfizer/Biontech
Janssen,/Johnson&Johnson
Ministério da Saúde repassa
os imunizantes para os
Estados da Federação –
nosso caso RS

A Secretaria Estadual de
Saúde encaminha as doses
para as 18 Regiões de Saúde
- 11ª CRS

A 11ª CRS encaminha os
imunizantes
para
os
municípios da área de
abrangência
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Os municípios de posse
das vacinas encaminham
para
a
Vigilância
Epidemiológica
/
Unidades Básicas de
Saúde - UBS
Aplicação dos imunizantes
pelas equipes de saúde nos
municípios

População
da
IMUNIZADA

8. POPULAÇÃO MUNICIPAL
De acordo com o levantamento feito pelo IBGE 2020, a população de Cruzaltense/RS é
hoje de 1.799 pessoas.
Dessas, foram vacinadas até o momento com a 1ª dose - 901 e 2ª dose - 402 pessoas,
seguindo conforme o Informe Técnico – Campanha Nacional de Vacinação contra a
COVID – 19 (Ministério da Saúde).

9. HOSPITAIS REGIONAIS
A R16, a qual está inserida o Município de Cruzaltense/RS, possui no seu território 14
hospitais gerais, sendo quatro (04) na cidade sede de Erechim e os demais nos municípios
da região.
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10. PREVENÇÃO
Neste momento, estamos diante de um novo cenário nacional, com a liberação do uso
emergencial dos imunizantes contra o COVID-19. Importante ressaltar que estamos
imunizando os Grupos elencados pelo MS, portanto todas as medidas preconizadas de
prevenção continuam sendo necessárias e relevantes.
Precisamos aliar a prevenção, através da adoção das medidas estabelecidas com a
imunização, para que possamos com o passar do tempo diminuir a circulação do vírus e
com isso vencer a epidemia a nível regional.
No Município de Cruzaltese/RS, várias foram as medidas tomadas desde o início da
pandemia, com fechamento inicial dos estabelecimentos e limitação total quanto a
possíveis aglomerações, cancelando eventos municipais e religiosos, movimentos e ações
importantes para o controle do Coronavírus em nossa população.

11. CONSIDERAÇÕES
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Estamos diante de um fato novo que gera grande expectativa na população. Estamos
dando os primeiros passos no processo nacional, regional e municipal de imunização da
população contra a COVID 19.
Para a continuidade do processo, dependemos de uma série importante de fatores, em
especial, de um quantitativo maior de doses para o restante da população para termos uma
melhor cobertura e efetividade evitando a disseminação do vírus que certamente trará
importante conquista nessa luta contra a COVID 19 – Coronavírus.
Mas também, não podemos deixar de estar vigilantes frente ao vírus, no que diz respeito a
manutenção de todas as medidas preconizadas de prevenção, para que possamos aliar
estes dois fatores com harmonia - imunização e prevenção – os quais juntos poderão ser o
princípio da solução de tão temido vírus.
Estas as considerações.
Cruzaltense/RS, 25 de Junho de 2021.

COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Pedro Álvares Cabral, 300 – Centro – CEP.-99665-000 – Cruzaltense – RS
Fone: (54) 3613 -6032 – E-mail – cruzaltense@tolrs.com.br

ANEXO 01

TERMO DE RECUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Eu,

__________________________________________________________________,

CPF nº _______________________________, profissional de saúde do município,
ocupante do cargo de ________________________________________, funcionário ou
servidor da instituição/entidade ____________________________________________
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, que a mim foi oferecida a administração da
vacina contra a COVID 19, tendo como base o Plano Nacional de Vacinação contra a
COVID-19, seguindo todas as orientações e normativas disponibilizado pelo Ministério da
Saúde, e diante disso, de livre e espontânea vontade, declaro a recusa desta administração,
tendo ciência de seus benefícios, riscos e alternativas, assim como das consequências e
complicações decorrentes de sua não realização.
( ) Declaro a recusa por apenas não desejar ser vacinado.
( ) Declaro recusa por me enquadrar nos grupos não recomendados a vacinação.

Cruzaltense, _____, de _____________, de 2021.
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