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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização, em parceria
com a Secretaria de Assistência Social e Vigilância Epidemiológica apresenta: o Plano
Municipal

de

Imunização

contra

Covid-19.

Plano este, que tem por finalidade única, através de ações de vacinação, o combate da
doença

que

vem

acarretando

incontáveis

mortes

no

último

ano.

Objetivando obter respostas e desenvolver ações necessárias de acordo com o perfil
epidemiológico do Município de Presidente Sarney, e orientar aos profissionais de saúde
quanto às medidas a serem efetuadas para a operacionalização da vacinação contra Covid19

no

Município.
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1. INTRODUÇÃO

A doença do Coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um
coronavírus recém-descoberto.
A maioria das pessoas que adoece em decorrência da COVID-19 apresentará sintomas
leves a moderados e se recuperará sem tratamento especial.
O vírus que causa a COVID-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito
pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies.
Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha
COVID-19 ou ao tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos
olhos, no nariz ou na boca.
Devido ao estado emergencial em Saúde Pública, no Brasil o combate ao Covid19, ocorrerá através da vacinação, seguindo critérios epidemiológicos definidos, onde
enquadram-se os perfis de maior vulnerabilidade a serem priorizados para a vacinação:
trabalhadores de saúde da linha de frente de combate ao covid-19, pessoas com 60 anos
ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, população
indígena em terra demarcada, comunidades quilombolas e ribeirinhas pessoas acima de
75 anos de idade, diabéticos, portadores de pneumopatias, hipertensão arterial sistêmica,
portadores de DPOC, doentes renais crônicos e cardiopatas.
De acordo com a OMS, a forma mais eficiente para o combate ao Covid-19, é
priorizar a proteção dos grupos prioritários, evitando a disseminação da doença e óbitos.
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2. OBJETIVO GERAL
Definir ações e estratégias para operacionalização da vacinação contra a Covid19 em Presidente Sarney.
2.1 Objetivos Específicos
 Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e
capacidade de atendimento à população;
 Assegurar manuseio e armazenamento adequados dos insumos;
 Convocar profissionais de saúde capacitados para desenvolver a vacinação;
 Definir juntamente às parcerias firmadas, pontos e estratégias de vacinação;
 Alcançar meta de vacinação dentro do prazo definido;
 Organizar grupos de monitoramento do público vacinado para possíveis eventos
adversos;
 Produzir mídia social para orientar a população sobre a campanha e suas etapas;
 Realizar o registro correto de doses aplicadas nos instrumentos de informação;
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3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
3.1 COVID-19 em Presidente Sarney

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Presidente Sarney, até o dia
08 de Janeiro de 2021, divulgou 693 casos notificados com suspeita de COVID-19, 173
casos confirmados, 08 óbitos, 164 recuperados. Sendo desse total de óbitos, 87,5%
maiores de 60 anos, onde todos apresentavam comorbidades, tais como: hipertensão
arterial sistêmica, diabetes melittus, cardiopatias e outras.

4. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
4.1 Estratégias para Vacinação
Todas as Equipes da Estratégia de Saúde da Família, passarão por orientações quanto
às medidas de proteção (uso de EPI’s adequados), manuseio, grupos prioritários,
administração segura de imunobiológicos, processos de trabalho, adequando-se a cada
público alvo e assegurando garantia da vacinação. Toda logística funcionará de acordo
com a quantidade de insumos disponibilizados ao Município em cada fase.
Com o intuito de evitar aglomerações e manter a organização da Campanha, serão
montados pontos estratégicos de vacinação, que funcionarão da seguinte forma:
Na primeira fase da Campanha, a população-alvo será vacinada na Unidade Básica de
Saúde Raimundo Barroso, seguindo a lista prévia fornecida pela Secretaria Municipal de
Saúde, de forma organizada seguindo os horários de expediente da Unidade.
1ª Fase da Campanha

POPULAÇÃO-ALVO

Equipes de vacinação que
estiverem
inicialmente
envolvidas na vacinação dos
grupos elencados;

Trabalhadores dos serviços de
saúde públicos e privados, tanto
da urgência quanto da atenção
básica, envolvidos diretamente

LOCAL DE
VACINAÇÃO

UBS Raimundo
Barroso

UBS Raimundo
Barroso

COMO
Através de lista prévia fornecida
pela Secretaria Municipal de
Saúde
acompanhado
por
documento
de
identificação,
através do calendário semanal de
expediente da Atenção Primária
em Saúde.
Através de lista prévia fornecida
pela Secretaria Municipal de
Saúde
acompanhado
de
documento
de
identificação,
através do calendário semanal de
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expediente da Atenção Primária
em Saúde.

na atenção/referência para os
casos suspeitos e confirmados
de covid-19;

Calendário Semanal de Expediente da Atenção Primária em Saúde
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
Início: 20 de Janeiro de 2021
Horario: 08h às 17horas
Expediente: Segunda à Sexta – Feira

Na segunda fase da Campanha, o Município imunizará os pacientes do públicoalvo, através do calendário por ordem alfabética, nas Unidades Básicas de Saúde,
seguindo o horário de expediente das mesmas, a domicílio para pacientes acamados e nas
Comunidades.

2ª Fase da Campanha

LOCAL DE
VACINAÇÃO
UBS Raimundo
Barroso, UBS São
Carlo, UBS Três
Furos, UBS Galiza e
UBS Cacau

POPULAÇÃO-ALVO
Pessoas de 60 a 74 anos

Acamados

Na Residência

Comunidades Ribeirinhas e
Quilombolas.

Na Comunidade

COMO
Por área de Abrangência, através
de Calendário por Ordem
Alfabética,
apresentando
documento
que
comprove
identificação e idade.
Equipes volantes, através de lista
prévia fornecida por ESF.
Equipes Volantes com lista prévia
fornecida pelo CRAS.

Calendário por ordem alfabética

DATA/HORÁRIO
A definir com URS

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
LETRAS
8H ÀS17H
A–B
8H ÀS 17H
C- D
8H ÀS 17H
E–F–G
8H ÀS 17H
H–I–J–L
8H ÀS 17H
M
8H ÀS 17H
N–O–P–Q
8H ÀS 17H
R
8H ÀS 17H
S–T–U–W
8H ÀS 17H
V–X–Y–Z
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Na terceira fase da Campanha, seguiremos com o calendário por ordem alfabética,
disponibilizando os insumos nas UBS respeitando o horário de expediente das mesmas, e
vacinação à domicílio com equipes que irão se deslocar até os pacientes com essas necessidades
especiais.

3ª Fase da Campanha

POPULAÇÃO-ALVO

LOCAL DE
VACINAÇÃO

COMO

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).

UBS
Raimundo
Barroso, UBS São
Carlo, UBS Três
Furos, UBS Galiza e
UBS Cacau

Por área de Abrangência, através
de Calendário por Ordem
Alfabética,
apresentando
documento
que
comprove
identificação e idade.

Acamados

Na Residência

Equipes volantes, através de lista
prévia, fornecida por ESF.

Calendário por ordem alfabética

DATA/HORÁRIO
A Definir com a URS

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
LETRAS
8H ÀS17H
A–B
8H ÀS 17H
C- D
8H ÀS 17H
E–F–G
8H ÀS 17H
H–I–J–L
8H ÀS 17H
M
8H ÀS 17H
N–O–P–Q
8H ÀS 17H
R
8H ÀS 17H
S–T–U–W
8H ÀS 17H
V–X–Y–Z

4.4 Sistema de Informação
Para a Campanha nacional contra o covid-19, no Município de Presidente Sarney,
no que se refere o registro de doses, serão utilizados formulários nominais e
individualizados, contendo as dez variáveis mínimas padronizadas, as quais, são:
CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento;
Nome da mãe; Sexo; Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, comorbidades, etc.);
Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da
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vacina. Posteriormente, esses formulários serão digitados no sistema de informação.
Seguindo o cenário tecnológico de salas de vacina número 3.

5. VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO
Os Sistemas de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, ficarão à frente quanto
ao monitoramento e identificação dos possíveis casos de EAPV do Município,
fortalecendo a campanha, quanto a necessidade de investigação e notificação em
quaisquer intercorrências.

6. COMUNICAÇÃO

A campanha de comunicação em torno da vacina contra Covid-19 no
Município de Presidente Sarney, utilizará de diversos meios estratégicos para
inteirar a população sobre as fases, grupos e demais orientações sobre a campanha,
uma vez que, cada área possui diferentes tipos de acesso à informação. As ações
publicitárias ocorrerão através de entrevistas, canais de internet, rádio e TV, som
automotivo e orientações de porta em porta através dos Agentes Comunitários de
Saúde.
Além de orientações quanto aos cuidados continuados no uso de máscaras,
lavagem das mãos, evitar aglomerações, manter distanciamento social, para que
possamos diminuir os riscos de contaminação em massa durante a campanha após
período tão esperado pela vacina.
Trabalharemos de forma contínua durante todo o processo, com o intuito
de conscientização e colaboração de toda a população através da comunicação,
para que possamos realizar uma campanha de forma pacífica e estruturada,
obtendo por fim, os resultados pretendidos.

