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O�cio Circular SIDI Nº84/2021
Pernambuco, 06 de dezembro de 2021.

 

Prezados,

 

Considerando o avanço da vacinação em Pernambuco que apresenta cobertura completa de 76,02% de
sua população elegível para vacinação, até o dia 05/12/2021, conforme Painel de Acompanhamento
Vacinal;

Considerando a necessidade de intensificação das coberturas vacinais no sen�do de evitar a formação de
bolsões de susce�veis com maior risco de adoecimento pelo vírus. E a necessidade de chegar à meta de
90% de cobertura na segunda dose e 60% na dose de reforço da população elegível.

Reafirmamos a necessidade de manter os registros corretos, revisados e atualizados da vacinação de
seus munícipes no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), como também
a atualização diária do consolidado de doses aplicadas para o painel de Acompanhamento Vacinal do
estado diariamente de Domingo a Domingo.

Ademais, solicitamos que os meios e processos para atualização das informações do cartão vacinal
estejam organizados de modo a oportunizar sua disponibilização ao cidadão.

Igualmente, reiteramos a importância de promover medidas e ações para manter a alta cobertura
vacinal completa de seus munícipes desburocra�zando o processo de vacinação, com as doses
necessárias para cada esquema vacinal, assim como para realização das doses de reforço indicadas, visto
que a proteção é garan�da por meio da vacinação da população em geral.

 
Ana Catarina de Melo Araujo

Superintendência de Imunizações e das Doenças Imunopreveníveis

Documento assinado eletronicamente por Ana Catarina de Melo Araújo, em 06/12/2021, às 16:01,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.
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