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1. APRESENTAÇÃO: 

 
Tendo em vista a aprovação emergencial por parte da ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, para aplicação de dois (02) imunizantes em território nacional, ocorrido 

nesse domingo, dia 17 de janeiro de 2021, o Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus de 

Erebango, lançam o Plano Municipal de Imunização contra a COVID-19, no intuito de 

organizar e planejar o processo de vacinação da população.  

Importante ressaltar que o plano municipal está em consonância com o Plano Nacional, 

Estadual e Regional de Vacinação para a COVID 19.  

Nesse sentido, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, a vacinação deve 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. 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, bem como observa a realidade do município. 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

Serão vacinados:  

 População 

indígena 

aldeada 

 Profissionais e 

trabalhadores 

da área da saúde 

que atuem e/ou 

residam no 

município (cfe. 

definido no 

Anexo II do 

Segundo 

Informe 

Técnico do 

MS); 

 População idosa 

Serão vacinados: 

 População idosa 

a partir dos 75 

anos em geral. 

 Pessoas de 60 a 

74 anos em 

geral. 

Serão vacinados: 

 Pessoas com 

comorbidades 

que apresentam 

maior chance 

para 

agravamento da 

doença 

conforme 

definido no 

Anexo I do 

Segundo 

Informe 

Técnico do MS, 

entre 18 e 59 

anos; 

 Pessoas com 

Serão vacinados: 

 Professores e 

trabalhadores da 

área da 

educação (cfe. 

definido no 

Anexo II do 

Segundo 

Informe 

Técnico do 

MS); 

 Forças de 

segurança e 

salvamento 

 Trabalhadores 

de transporte 

coletivo 
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a partir dos 60 

anos que 

estejam 

acamados. 

deficiência 

permanente 

grave (cfe. 

definido no 

Anexo II do 

Segundo 

Informe 

Técnico do MS) 

rodoviário de 

passageiros 

urbano e de 

longo curso; 

 Caminhoneiros; 

 Trabalhadores 

industriais; 

 Servidores 

Públicos; 

 População em 

geral, 

preferencialmen

te os 

trabalhadores de 

serviços 

essências; 

Tabela 1: Etapas da Vacinação/MS 

3. COMPETÊNCIAS: 

 

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.  

Entre as competências estão elencadas as seguintes ações:  

 

a) aquisição das vacinas pelo Governo Federal e interlocução com outros laboratórios 

para ampliação da oferta de imunizantes; 

b) distribuição das doses pelo Governo Federal a todos os Estados da federação; 

c) os Estados farão a distribuição das doses recebidas oriundas do MS para os 

Municípios; 

d) armazenamento das vacinas e insumos de acordo com o preconizado; 

e) logística para distribuição da União aos Estados e dos Estados aos Municípios; 

f) apoio na capacitação dos vacinadores; 

g) complementação, quando necessário do provimento de seringas e agulhas; 

h) aplicação dos imunizantes pela equipe técnica das secretarias de Saúde dos 

municípios. 

i) registros dos dados conforme normativa da campanha nacional.  
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4. ALINHAMENTO ENTRE OS ENTES 

 

A ação de imunização acontecerá em parceria entre os entes da federação, de forma tripartite. 

Nesse sentido o processo será coordenado pelo Ministério da Saúde (MS) com apoio das 

Secretarias de Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.  

Simultaneamente o Estado do Rio Grande do Sul repassará as doses recebidas para as 18 

Regiões de Saúde que, por sua vez, farão a distribuição aos municípios da sua área de 

abrangência.  

No âmbito da R16 o processo terá seu início pela 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, que 

receberá os imunizantes do Estado. Nós somos uma das 18 Regiões de Saúde. 

No nosso caso, como região, a 11ª CRS receberá os imunizantes oriundos da SES e fará a 

distribuição de acordo com a população prioritária da Etapa 1, e de acordo com as doses 

recebidas nesse primeiro momento.   

 

 

5. QUANTITATIVOS DE DOSES 

 

Segundo anúncio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesse primeiro momento o Estado 

receberá um lote de 341.800 doses.  

A Região 16, uma das 21 regiões sob a ótica do Sistema de Distanciamento Controlado do RS, 

contempla 34 municípios, com população, segundo estimativa do IBGE 2020, de 237 mil 

habitantes.  

Está previsto, segundo fonte do MS, que a partir da chegada de mais doses da vacina as 

mesmas serão repassadas aos estados e aos municípios, com o propósito de ampliar a 

cobertura de acordo com os grupos prioritários elencados para as quatro etapas (04).   

Num primeiro momento, tendo em vista que os fabricantes preconizam duas doses para casa 

indivíduo, a SES/RS repassará aos municípios o quantitativo de 170.800 doses da vacina 

Coronavac, preservando o quantitativo necessário para a segunda dose, que deverá ocorrer 

entre 14 e 28 dias. 

  

Porto Alegre: 51.600 

1ª CRS (sede Porto Alegre – 65 municípios): 26.000 
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2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 26 municípios): 4.360 

3ª CRS (sede Pelotas – 22 municípios): 12.400 

4ª CRS (sede Santa Maria – 32 municípios): 8.400 

5ª CRS (sede Caxias do Sul – 49 municípios): 14.000 

6ª CRS (sede Passo Fundo – 62 municípios): 10.200 

7ª CRS (sede Bagé – 6 municípios): 1.760 

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul – 12 municípios): 2.720 

9ª CRS (sede Cruz Alta – 13 municípios): 1.920 

10ª CRS (sede Alegrete – 11 municípios): 4.000 

11ª CRS (sede Erechim – 33 municípios): 5.360 (*) 

12ª CRS (sede Santo Ângelo – 24 municípios): 3.560 

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul – 13 municípios): 4.400 

14ª CRS (sede Santa Rosa – 22 municípios): 2.360 

15ª CRS (sede Palmeira das Missões – 26 municípios): 6.040 

16ª CRS (sede Lajeado – 37 municípios): 4.240 

17ª CRS (sede Ijuí – 20 municípios): 3.200 

18ª CRS (sede Osório – 23 municípios): 4.280 

Fonte: SES/RS 

(*) Segundo normativa do Núcleo Central, nessa primeira etapa foram disponibilizadas 

vacinas para 100% da população indígena e 100% para a população que reside em Instituições 

de Longa Permanência, ficando o restante destinado aos profissionais da saúde 

(aproximadamente 30%). 
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6. PARCERIAS 

 

O Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus da AMAU fechou uma parceria com a 

empresa RGE para que não ocorra nenhuma intercorrência no abastecimento de energia 

elétrica nos locais em que ficarão armazenados os imunizantes.  

Nesse sentido foi solicitado a todos os municípios que repassem o “Código da Conta”, para 

que a RGE monitore os locais e evite, nesse período, a realização de manutenção na rede que 

possa ocasionar a falta de energia elétrica, tendo em vista que os imunobiológicos devem ficar 

em refrigeradores específicos por causa da temperatura indicada.  

Essa é uma ação de caráter preventivo, para evitar transtornos indesejáveis no processo de 

vacinação. 
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7. INSUMOS 

 

Num primeiro momento, de acordo com o anúncio oficial, o País contará com duas vacinas 

(imunizantes), sendo: 

 

1. CoronaVac, do Laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantã 

2. AstraZeneca, da Universaidade Oxford em parceria com a Fiocruz 
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Existe a possibilidade, com o decorrer do tempo, que o Ministério da Saúde estabeleça 

parceria com outros laboratórios (Janssen, Sputinik V, Moderna e Pfizer), considerando que 

várias vacinas mundo afora contam com aprovação de agências reguladoras de 

reconhecimento mundial.  

Também a previsão para início do processo nacional de imunização é de contar com 8 milhões 

de doses, sendo: 6 milhões da CoronaVac e 2 milhões da AstraZeneca.  

*Até o momento somente foram disponibilizadas as vacinas do Laboratório 

Sinovac/CoronaVac. 

 

 

8. LOGÍSTICA 

 

No âmbito da R16 a logística seguirá 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 fará o 

repasse aos municípios, seguindo os critérios dos grupos prioritários e o quantitativo das 

doses recebidas.  

Por sua vez os 34 municípios utilizarão 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Saúde realiza 

contratos para aquisição dos 

imunizantes 

Oito milhões de doses:  

 6 milhões da 

CORONAVAC 

 2 milhões da 

ASTRAZENECA  
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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 

Os municípios de posse das 

vacinas encaminham para a 

Vigilância Epidemiológica / 

Unidades Básicas de Saúde - 

UBS 
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9. POPULAÇÃO REGIÃO 16 

 

Segundo estimativa 2020 do IBGE, a população da região 16 é de 237.995 habitantes. 

Aplicação dos 

imunizantes pelas equipes 

de saúde nos municípios 

População da R16 

IMUNIZADA 
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10. RESERVAS INDÍGENAS 

 

A R16 possui Reservas Indígenas em alguns de seus municípios. Do total dos 34 municípios 

monitorados seis (06) municípios possuem população indígenas no seu território, totalizando 
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2.969 indígenas, que estão elencados na Etapa 1.  

O munícipio de Erebango possui um aldeamento com 214 indígenas. 

 

MUNICÍPIO INDÍGENA - POPULAÇÃO 

Benjamim Constant do Sul 676 

Charrua 897 

Erebango 214 

Erechim 11 

Faxinalzinho 183 

Nonoai 918 

Rio dos Índios 70 

TOTAL 2.969 

Fonte: 11ª CRS 

Observações:  

a) Segundo dados obtidos com os Municípios que possuem reservas indígenas (6 

municípios), a região possui aproximadamente 4.772 índios; 

b) Segundo dados obtidos do 13º BPM/FUNAI a região possui aproximadamente 

7.660 índios. 

 

 

 

11. POPULAÇÃO ACIMA DE 60 ANOS 

 

Com o propósito de levantar dados da Região 16, tendo em vista as ações futuras, buscamos 

dados do IBGE, Censo de 2010, referente a população com idade superior a 60 anos, que 

estão elencadas nos grupos prioritários.  

A R16 possui 37.189 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.  
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12. HOSPITAIS REGIONAIS 

 

A R16 possui no seu território 14 hospitais gerais, sendo quatro (04) na cidade sede de 

Erechim e os demais nos municípios da região. 

 

12.1. Dados referentes a Hospinorte 
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12.2. Dados referentes a FHSTE 
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12.3. Outros 

A Região possui além dos hospitais elencados o Centro Hospitalar Santa Mônica. 

 

13. CASAS DE LONGA PERMANÊNCIA 
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A R16 possui no seu território 10 casas de acolhimento de idosos, sendo quatro (03) na cidade 

sede de Erechim e as demais nos municípios da região. 

 

 

14. PREVENÇÃO 

 

Estamos diante de um novo cenário com a liberação para uso emergencial dos imunizantes. 

Importante ressaltar que estamos dando os primeiros passos na iniciativa de imunização dos 

Grupos Prioritários 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, 
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para que possamos com o passar do tempo diminuir a circulação do vírus e com isso vencer a 

epidemia a nível municipal. 

 

 

15. CONSIDERAÇÕES 

 

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 tanto, ainda, dependemos de uma série de fatores, em especial, de 

um quantitativo maior de doses para que os grupos elencados como PRIORIDADES possam 

ser vacinados, como também, num segundo momento, o restante da população.  

Todos os esforços estão realizados regionalmente, de forma articulada e integrada para que 
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possamos atingir nossos objetivos com êxito, para tanto dependemos da compreensão e 

colaboração da população.   

Necessitamos, nesse momento histórico, no qual foram autorizadas as vacinas para a 

população brasileira, serenidade no entendimento que o processo é ascendente e que com o 

passar dos dias mais pessoas serão imunizadas.  

Igualmente não podemos deixar de estar vigilantes frente ao temido coronavírus, no que diz 

respeito a adoção de todas as medidas preconizadas de prevenção, para que possamos aliar a 

imunização com a prevenção, o que trará um cenário muito mais promissora frente a 

pandemia, que vem deixando no seu rastro mazelas na saúde, economia e sociedade.    

 

 

16. COMITÊ MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO CORONAVÍRUS / AMAU 

 

AMAU;  

Presidente do COSEMS e Secretária Municipal de Saúde de Jacutinga;  

Secretário Municipal de Saúde de Severiano de Almeida; 

Secretário Municipal de Saúde de Erval Grande; 

Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios do Sul; 

Secretário Municipal de Saúde de Ipiranga do Sul; 

Técnico da Secretaria Municipal de saúde de Erechim; 

11ª CRS; 

FHSTE; 

Hospital de Caridade; 

Hospital Unimed; 

Centro Hospitalar Santa Mônica; 

Hospinorte; 

13º BPM; 

Corpo de Bombeiros; 

Defesa Civil/Força Voluntária 

 

 

Erebango/RS, 25 de janeiro de 2021. 
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17. COMITÊ MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO CORONAVÍRUS / AMAU 

 

CLAURA ARALDI – Secretária Municipal de Saúde 

DAIANE HELENA UEBEL – Técnica em enfermagem 

ZULMARA TEREZINHA P. TORRES – Agente Comunitária de Saúde 

ARIEN OLDONI – Médica 

ELISIANE BENTO SCHMIDT – Enfermeira – Responsável Técnica do Município de 

Erebango 

CLARICE KUKRYRÊN DE MATOS – Técnica de enfermagem área indígena Guarany 

MARIANE MORETTE ARAÚJO – Enfermeira da área indígena Kaingang 

 

 

Erebango/RS, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

CLAURA ARALDI 

Secretária de Saúde 

 

 

VALMOR JOSÉ TOMELERO 

Prefeito Municipal 


