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1. INTRODUÇÃO 

     O Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 dispõe de plano 

de ação, com base nas diretrizes do Plano Nacional; e tem com objetivo construir o plano de 

ação para promover uma campanha contra a Covid-19 de forma segura e integrada. 

O Plano Preliminar Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 

elaborado não substitui o Plano Nacional deOperacionalização da Vacinação Contra a 

Covid-19. 

2. OBJETIVO DO PLANO 

• Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-

19 no  município de Cristalândia – TO.. 

• Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação determinados pelo 

Ministério da Saúde; 

• Otimizar  os  recursos  existentes  por  meio  de  planejamento  e programação oportunos 

para operacionalização da vacinação no Município; 

• Instrumentalizar o município para vacinação contra a covid-19; 

 

3, GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVAS POPULACIONAIS 

 

O Tocantins seguirá  as estratégias contidas  no  Plano Nacional  de Vacinação 

desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações. O PNI optou-se  pela  seguinte  

ordem  de  priorização:  preservação  do  funcionamento  dos serviços de saúde, proteção 

dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da 

preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior 

risco de infecção. Desta  forma  foram  elencadas  pelo  PNI/SVS/MS  as  seguintes 

populações como grupos prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde  

(incluindo  profissionais  da  saúde,  profissionais  de  apoio,  cuidadores  de idosos, entre 

outros), pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa  (60  anos  ou  



 

mais),  indígena  aldeado  em  terras  demarcadas  aldeados, comunidades  tradicionais  

quilombolas  e  ribeirinhas,  população  em  situação  de rua, morbidades (Diabetes mellitus; 

hipertensão arterial grave (difícil controle ou com  lesão  de  órgão  alvo);  doença  pulmonar  

obstrutiva  crônica;  doença  renal; doenças  cardiovasculares  e  cérebro-  vasculares;  

indivíduos  transplantados  de órgão  sólido;  anemia  falciforme;  câncer;  obesidade  grau  

III),  trabalhadores  da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros 

das forças de segurança  e  salvamento,  funcionários  do  sistema  de  privação  de  

liberdade, trabalhadores  do  transporte  coletivo,  transportadores  rodoviários  de  carga, 

população privada de liberdade. Os detalhamentos quanto as estimativas populacionais, 

especificações dos grupos prioritários e recomendações para vacinação dos grupos 

elencados acima encontram-se nos quadros abaixos: 

Quadro 1. Grupos Prioritários e quantitativos populacionais estimados. 

 
 

Quantitativo 

Trabalhadores de Saúde  

Pessoas de 75 a 79 anos  

Pessoas  de  60  anos institucionalizadas 
ou  mais 

 

População    indígena    sob  
responsabilidade dos Distritos Sanitários  
Especiais  Indígenas  (DSEI),  
considerando ainda as  especificidades 
da ADPF nº 709 

 

Povos  e  comunidades 
ribeirinha 

 

Povos  e  comunidades 
quilombolas 
tradicionais 
6.551 

 

Pessoas de 80 anos ou mais  

Pessoas de 75 a 79 anos  

Pessoas de 70 a 74 anos  

Pessoas de 65 a 69 anos  

Pessoas de 60 a 64 anos  

Pessoas de 55 a 59 anos  

Pessoas de 50 a 54 anos  

Pessoas de 45 a 49 anos  

Pessoas de 40 a 44 anos  

Pessoas de 35 a 39 anos  

Pessoas de 30 a 34 anos  

Morbidades**  

Diabetes mellitus  

Hipertensão  
arterial grave 

 

Doença pulmonar  
obstrutiva crônica 

 



 

Doença renal  

Doenças 
cardiovasculares e  
cerebrovasculares 

 

Indivíduos  
transplantados de  
órgão sólido 
Anemia falciforme 

 

Câncer  

Obesidade grave  
(IMC≥40) 

 

Trabalhadores de Educação do Ensino  
Básico 

 

Trabalhadores de educação do Ensino  
Superior 

 

Pessoas  com deficiência 
institucionalizados 

 

Pessoas com deficiência permanente 
severa 

 

População privada de liberdade  

Funcionários do sistema de privação de  
liberdade* 

 

Pessoas em situação de rua  

Força de segurança e salvamento  

Forças Armadas  

Caminhoneiros  

Trabalhadores  de  transporte  coletivo,  
rodoviário,  passageiros  urbano  e  de  
longo curso 

 

Trabalhadores  de  transporte  
metroferroviário e ferroviário 

 

 
Trabalhadores portuários 

 

Trabalhadores  de  transporte  de  
aquaviário 

 

Trabalhadores de transporte aéreo  

Legendas: 

* dados preliminares e sujeitos a  alterações 

* exceto os trabalhadores da saúde 

Fonte: 

1)  Pessoas  com  60 anos ou mais  institucionalizadas e Pessoas com  Deficiência  

Institucionalizadas: 

Sistema Único da Assistência Social -  SUAS, 2019 -estimada a partir do censo 

SUAS. O grupo prioritário 

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas foi estimado com uma margem de 

erro de 100% para 

incorporar os estabelecimentos privados não registrados no  censo. 



 

2)  Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados disponibilizados pelo 

Departamento de Saúde 

Indígena  –  DESAI, de 2021, incluiu indígenas acima de 18 anos atendidos pelo 

subsistema de saúde  

indígena. 

3)  Trabalhadores de Saúde -  estimativa da Campanha de Influenza  de 2020 -  

dados preliminares, incluiu  

indivíduos entre 18 a 59 anos. 

4)  Pessoas com 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 ou mais-  

Estimativas  

preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, de  2020. 

5)  Povos e Comunidades  Tradicionais Ribeirinha: base de dados do SISAB, 

Secretaria de Atenção  

Primária à Saúde • SAPS, outubro de 2020, incluiu indivíduos entre 18 a 59  anos. 

6)  Comorbidades: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento, Pesquisa  

Nacional de Saúde, de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59  anos. 

7)  População Privada de Liberdade e Funcionário do Sistema de Privação de 

Liberdade: base de dados  

do Departamento Penitenciário Nacional- Infopen, de 2020, incluiu indivíduos acima 

de 18 anos. 

8)  Pessoas em situação de Rua e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas - 

Base do CadSuas, de  

novembro de 2020. 

9)  Força de Segurança e Salvamento - dados disponibilizados pelas secretarias de 

defesa dos estados  

de AP, MA, MT, PE, PR, RN, RO, RR, SC, TO. Os  demais estados o grupo Força de 

Segurança e  

Salvamento foi definido a partir da subtração dos dados do grupo Força de Segurança 

e Salvamento da  

Campanha de Influenza, de 2020, pelo grupo das Forças Armadas da atual 

campanha, com exceção  

dos estado de AM, RJ e MS. Nesses estados, foram estimados os dados de Força de 

Segurança e  

Salvamento  da Campanha de Influenza divido  por 2 (média  entre os dados do 

Grupo de Força de  

Segurança e Salvamento e Forças Armadas dos outros  estados). 

10)  Força Armada -Ministério da Defesa, de dezembro de 2020, incluiu indivíduos 

acima de 18  anos. 

11)  Pessoas  com  Deficiências  Permanente  Severa:  dados  do  Censo  do  IBGE,  

de  2010,  incluiu  

indivíduos entre 18 a 59  anos. 

12)  Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior-  Instituto 

Nacional de Estudos  



 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2019, incluiu indivíduos entre 18 

a 59 anos. 

13)  Caminhoneiros: Base CAGED e ANTT (RNTRC), de 2020, incluiu indivíduos 

acima de 18  anos. 

14)  Trabalhadores Portuários: Base CAGED, ATP  e ABTP, de 2020, incluiu 

indivíduos acima de 18  

anos. 

15)  Trabalhadores  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  Passageiros  Urbano  e  de  

Longo  Curso,  

Trabalhadores  de  Transporte  Metroviário  e  Ferroviário,  Trabalhadores  de  

Transporte  Aéreo  e  

Trabalhadores de Transporte de Aquaviário: Base CAGED, de 2020, incluiu 

indivíduos acima de 18 anos. 

SEGUIR CONFORME O FORMA 

 

 

 

 

 

 


