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INFORMAÇÕES DA PANDEMIA DO COVID 19 EM POMBOS 
 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. 
Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. 
 
A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 
contato com objetos e superfícies contaminadas. 
 
No Município de Pombos registramos o primeiro caso em março de 2020, de um profissional 
de saúde residente em nosso município que desenvolvia suas atividades laborais no 
município de Recife. 
 
O maior número de casos confirmados foi registrado no mês de março de 2021, já o maior 
número de óbitos foi em maio de 2020. 
 
Até a presente data registramos um total de 1548 casos, sendo desses 1408 leves, 140 
graves e 39 óbitos. 
 
Abaixo demonstrativos com números mensais dos casos de COVID 19. 
 
 
Demonstrativo mensal do número de infectados no município de Pombos pelo novo 

Coronavírus 
                                                                        

MÊS Nº DE INFECTADOS COVID 19 
MARÇO/2020 03 
ABRIL/2020 109 
MAIO/2020 205 
JUNHO/2020 140 
JULHO/2020 144 
AGOSTO/2020 59 
SETEMBRO/2020 45 
OUTUBRO/2020 26 
NOVEMBRO/2020 37 
DEZEMBRO/2020 89 
JANEIRO/2021 66 
FEVEREIRO/2021 89 
MARÇO/2021  283 
ABRIL/2021 240 
MAIO/2021 ATÉ 14/05 70 

 
 
 

 
 
 



Demonstrativo mensal do número de casos graves no município de Pombos 
infectados pelo novo Coronavírus. 

 
 

MÊS Nº DE CASOS 
GRAVES 

MARÇO/2020 0 
ABRIL/2020 16 
MAIO/2020 27 
JUNHO/2020 13 
JULHO/2020 20 
AGOSTO/2020 05 
SETEMBRO/2020 0 
OUTUBRO/2020 03 
NOVEMBRO/2020 01 
DEZEMBRO/2020 0 
JANEIRO/2021 01 
FEVEREIRO/2021 02 
MARÇO/2021 21 
ABRIL/2021 14 
MAIO/2021 ATÉ 14/05 11 

 
 
Demonstrativo mensal do número de óbitos de residentes no município de Pombos 

causado pelo novo Coronavírus, por grupo CID 10 
 

MÊS Nº DE ÓBITOS 
MARÇO/2020 0 
ABRIL/2020 05 
MAIO/2020 14 
JUNHO/2020 03 
JULHO/2020 06 
AGOSTO/2020 0 
SETEMBRO/2020 0 
OUTUBRO/2020 0 
NOVEMBRO/2020 01 
DEZEMBRO/2020 0 
JANEIRO/2021 0 
FEVEREIRO/2021 0 
MARÇO/2021 03 
ABRIL/2021 05 
MAIO/2021 ATÉ 14/05 02 

 
 

Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados no município de 
Pombos da infecção causada pelo novo Coronavírus 

 
 

MÊS Nº DE RECUPERADOS 
MARÇO/2020 03 
ABRIL/2020 104 
MAIO/2020 191 
JUNHO/2020 137 

 

 



JULHO/2020 138 
AGOSTO/2020 59 
SETEMBRO/2020 45 
OUTUBRO/2020 26 
NOVEMBRO/2020 36 
DEZEMBRO/2020 89 
JANEIRO/2021 66 
FEVEREIRO/2021 89 
MARÇO/2021 177 
ABRIL/2021 206 
MAIO/2021 ATÉ 14/05 77 

 
 

O planejamento da vacinação nacional é orientado em conformidade com o registro e 
licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 
Atualmente as Vacinas contra COVID-19 que se encontra disponibilizadas para uso são a 
Astrazeneca/Fiocruz, Sinovac/Butantan e Pfizer.. 
 
No município de Pombos vimos recebendo apenas as vacinas Astrazeneca/Fiocruz, 
Sinovac/Butantan. 
  
Este plano foi elaborado em consonância com as orientações do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, publicado pelo Ministério da Saúde e 
Plano de Operacionalização para a Vacinação contra o COVID 19 da Secretaria de Saúde 
do Estado de Pernambuco, considerando as características do município de Pombos. A 
medida do surgimento de novas fases e etapas este será atualizado conforme orientação 
do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. 
 
2 – OBJETIVO DO PLANO 
 
• Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a 
COVID-19 no município de Pombos. 
 
2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Elucidar as estratégias para garantia do acesso à vacinação contra COVID-19 respeitando 
as diretrizes do Programa Nacional de Imunização. 
 
• Orientar a organização das unidades de atenção primária à saúde, observando as 
medidas sanitárias restritivas e biossegurança; 
 
• Proporcionar uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo o 
município de Pombos. 
 
 
 

 



3 – ESTRATÉGIAS 
 
1) Vacinação por etapas, priorizando grupos específicos a cada fase de acordo com critérios 
de risco e vulnerabilidade; 
 
2) Descentralização dos locais de vacinação em 16 locais para vacinação contra COVID-
19 para garantir logística eficiente, registro adequado das doses, segurança dos 
profissionais e usuários, controle e monitoramento da vacinação de forma constante e 
armazenamento adequado: 
 

• 12 Unidades de Saúde da Família  
• 01 Posto de Vacinação na Antiga Creche 
• 01 Posto Drive Thru no Pátio de Eventos 
• 01 Posto de Vacinação no Clube Municipal  

 
 
3) Vacinação de idosos acamados, a vacinação domiciliar/institucional realizada pela 
Equipe de Saúde da Família, mediante prévio agendamento; 
 
4) Agendamento da vacina através do site www.vacinapombos.com.br; 
 
5) Triagem e registro de todos os usuários que comparecerem aos centros de vacinação; 
 
6) Atendimento a usuários que apresentem Evento Adverso Pós vacinal relacionado a 
vacina da COVID-19 conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde; 
 
8) Informar adequadamente a população sobre a vacinação através dos meios de 
comunicação e redes sociais combatendo a circulação de informações falsas; 
 
9) Previsão de início da vacinação: 24 horas após a chegada da vacina no município 
 
4 – FASES DA VACINAÇÃO 
 
Os grupos prioritários serão vacinados por fases, cuja ordem de prioridade estará pautada 
na busca de 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, tal como orientado pelo Ministério da Saúde. Destacamos que os públicos alvos 
para o município de Pombos (vide quadro abaixo) por fase de vacinação. 
 
 



Fases e grupos prioritários do Plano 
 

"Passível de Modificações " 
 

Fonte: Planos Nacional e Estadual 

FASES POPULAÇÃO ALVO 

 FASE 1 • Trabalhadores da saúde; 
• Idosos a partir de 75 anos de idade; 
• Pessoas com 60 anos ou mais e deficientes 
acima de 18 anos institucionalizados; 
• População indígena aldeada em terras 
demarcadas. 

• Quilombolas 

FASE 2 • Pessoas de 60 a 74 anos 

FASE 3 • Pessoas com comorbidades que 
apresentam maior chance para 
agravamento da doença, tais como 
portadores de doenças renais crônicas, 
cardiovasculares, diabetes, hipertensão 
arterial grave. 

FASE 4 • Trabalhadores da Educação; 
• Forças de segurança e salvamento; 
• Funcionários do sistema prisional; 
• População privada de liberdade; 
• Pessoas com deficiência permanente 
severa; 
• Pessoas em situação de rua; 
• Transportadores rodoviários de carga; 
• Trabalhadores de transporte coletivo 

 
O município de Pombos recebeu na primeira etapa da primeira fase 240 doses da vacina 
de COVID 19, que segundo orientação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 
será destinada exclusivamente aos profissionais de saúde que atuarão na linha de frente 
ao combate do COVID 19. 
 
Pombos iniciou no dia 20/01/2021 a vacinação contra a COVID-19. 
 
Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde foram contemplados profissionais da 
saúde que estão atuando na linha de frente: 
 

• Profissionais do Hospital e Maternidade Virgínia Colaço Dias 

• Profissionais do Hospital de Campanha de Pombos COVID 19 Plus 



• Profissionais do SAMU 

• Vacinadores que atuarão no Posto de Vacinação da Antiga Creche 

• Profissionais que fazem a coleta de exame do swab para Covid 19 
 
ETAPA 2 – FASE 1 
 
Foram recebidas no dia 26/01/2021 50 doses da vacina CORONAVAC/Butantã destinadas 
aos profissionais de Saúde e 230 doses da vacina Astrazeneca/FIOCRUZ para vacinação 
da primeira dose dos idosos a partir de 85 anos. 
 
ETAPA 3 – FASE 1 
 
Foram recebidas entres os dias 08/02 e 22/03 foram recebidas 280 doses da vacina 
CORONAVAC/Butantã destinadas aos profissionais de Saúde, 230 doses da vacina 
Astrazeneca/FIOCRUZ (24/02) e  830 doses de CORONAVAC/Butantã para vacinação de 
idosos a partir de 85 anos até 75 anos. 
 
ETAPA 1 – FASE 2 
 
Recebemos no dia 20/03/2021, 480 doses de CORONAVAC/Butantã para iniciar a 
vacinação de idosos de 70 a 74 anos e 100 doses Astrazeneca para vacinação de 
Quilombolas residentes no povoado de Serra Bueiro. 
No dia 26/03/2021 recebemos 190 doses de Coronavac para idosos de 70 a 74 anos, 180 
doses de Coronavac para idosos de 65 a 69 anos e 70 doses de astrazeneca para 
quilombolas e 50 doses de astrazeneca para idosos de 65 a 69 anos. 
No dia 01 de abril recebemos 10 doses de Coronavac para trabalhadores de saúde, 390 
doses de 75 a 79 anos, 470 doses de Coronavac para idosos de 70 a 74 anos, e 140 doses 
de Coronavac para 65 a 69 anos e 90 doses de 85 anos e mais. 
No dia 08 de abril recebemos 140 doses de Astrazeneca para idosos de 85 anos e mais, 
150 doses de Astrazeneca de 65 a 69 anos, 140 doses de Coronavac de 70 a 74 anos e 90 
doses de 65 a 69 anos. 
No dia 15 de abril recebemos 135 doses de Astrazeneca para idosos de 60 a 64 anos, 295 
doses de Astrazeneca de 65 a 69 anos, 40 doses de Coronavac para idosos de 60 a 64 
anos, 200 doses de Coronavac de 65 a 69 anos e 30 doses de Coronavac de trabalhadores 
de Saúde. 
No dia 23 de abril recebemos 60 doses de Coronavac para trabalhadores de saúde e idosos 
de 65 a 69 anos e 315 doses de Astrazeneca para idosos de 60 a 64 anos. 
 
ETAPA 1 - FASE 3  
 
Pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença. 
Essa primeira etapa contempla transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, 
pessoas com Síndrome de Down, pessoas vivendo com HIV, pessoas com doença renal 
crônica em terapia de substituição renal (diálise) e obesidade mórbida, entre 18 e 59 anos, 
pessoas com deficiência permanente com BPC e diabetes mellitus. 



No dia 02/05 foram recebidas 40 doses de Coronavac/Butantã, para idosos a partir de 70 
anos. 
No dia 04/05 foram recebidas 710 doses de Astrazaneca/FioCruz.(Início de Comorbidades 
e idosos entre 60 e 64 anos|); 
No dia 07/05 foram recebidas 170 doses de Astrazaneca/FioCruz para quilombolas. 
No dia 08/05 foram recebidas 110 doses de Coronavac/Butantã para idosos a partir de 60 
anos. 
No dia 13/05 foram recebidas 180 doses de Coronavac/Butantã para idosos a partir de 65 
anos e trabalhadores de saúde e 355 doses de Astrazaneca/FioCruz para idosos a partir 
de 65 anos.  
 
FASE 4 
 
As demais fases terão início de acordo com os Planos Estadual e Federal de 
Operacionalização para a Vacinação contra o COVID 19.  
 
IMPORTANTE:  Mesmo com o início da vacinação orientamos que os cuidados com uso 
de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos devem permanecer 
 
Números da Vacinação 
Foram aplicadas até o dia 12/05/2021 um total de 5.316 doses de vacinas conforme público 
abaixo elencados: 
 
Trabalhadores de Saúde: 
 
D1 – 353 doses 
D2 – 320 doses 
 
Idosos: 
 
Maior 85 - D1- 272 doses 
                 D2 – 98 doses  
80 a 84 –  D1- 302 doses  
                 D2 – 63 doses 
75 a 79 –  D1 - 355 doses 
                 D2 – 277 doses  
70 a 74 -   D1- 718 doses 
                 D2 – 482 doses 
65 a 69 -  D1- 706 doses  
                D2 - 366 doses 
63 a 64 -  D1- 241 doses 
                D2 – 2 doses 
60 a 64 -  D1- 455 doses 
                D2 – 29 doses 
Quilombolas – D1 – 68 doses 
Comorbidades – D1 – 147 doses 



 
 
 
 
  


