GABINETE DA
SECRETARIA EXECUTIVA
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATA RELATORIA
Em 18 de janeiro de 2021 foi realizada a 2° Reunião do Comitê Técnico Estadual para
Acompanhamento da Vacinação contra a COVID-19 em Pernambuco. O momento foi
direcionado para alinhamento dos últimos detalhes sobre a estratégia de vacinação em
Pernambuco e discussão sobre o primeiro recebimento e distribuição das doses da vacina
COVID-19. A previsão é que, ainda em 18 de janeiro de 2021 o estado de Pernambuco receba
270.960 doses da vacina SINOVAC/BUTANTAN.
Como desdobramentos, o montante de doses a receber pelo Estado será direcionado
para os trabalhadores da saúde, sendo 30% do quantitativo recebido de competência
municipal e o remanescente será destinado para cobertura das unidades de referência ao
tratamento da COVID-19 sob gestão estadual. Uma vez que, a distribuição da vacina para os
trabalhadores da saúde das unidades públicas da rede estadual será de competência da
Secretaria Estadual de Saúde.
Foi destacado que a gestão municipal deve definir a estratégia de vacinação dos
trabalhadores da saúde de acordo com a rede de saúde do seu território. Priorizando os
trabalhadores da saúde que atuem nos ambientes de assistência a pessoas acometidas pela
COVID-19, assim como as equipes de vacinação, os trabalhadores da saúde que atuam em
instituições de longa permanência de idosos e residências/instituições inclusivas para jovens e
adultos com deficiências.
Em relação aos registros de doses aplicadas, foi pontuado que para monitoramento e
visualização em tempo real, os municípios necessitam realizar a digitação diariamente. Assim,
para aqueles estabelecimentos sem conectividade os registros deverão ser manuais, porém as
Secretarias Municipais de Saúde deverão direcionar os pontos com conectividade para
inserção dos dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização.
Assim, foram definidas as prioridades e pactuadas em Comissão Intergestores Bipartite
(Resolução CIB/PE N° 5393 de 20 de janeiro de 2021).
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