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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Municipal da Saúde de Santa Luzia, por meio da Secretaria
Adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde/Superintendência de
Epidemiologia e Controle de Doenças do Departamento de Controle das Doenças
Imunopreveníveis do Estado, apresenta: o PlanoMunicipal de Imunização contra
Covid-19.
O plano é um instrumento de resposta ao enfrentamento da doença, tida
como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mediante
ações de vacinação nos três níveis de gestão.
O Plano Municipal de Imunização contra a covid 19 nessa primeira versão foi
elaborado em conformidade com o plano Estadual de vacinação contra a Covid-19 e
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que tem por objetivo
instrumentalizar e orientar ações de Gestão, de Vigilância Epidemiológica e de
Atenção Primária à Saúde. Portanto, contempla os três níveis de resposta e as
respectivas ações necessárias de acordo com o perfil epidemiológico local, e visa
orientar os profissionais de saúde e gestão quanto às medidas para a
operacionalização da vacinação contra Covid-19 no Município.
Este documento é destinado aos responsáveis profissionais da saúde do
nosso município acerca da operacionalização e monitoramento da vacinação contra
Covid-19 das instâncias estadual, regional e municipal. Destaca-se que as
informações contidas neste plano serão atualizadas em consonância com o plano
nacional e estadual conforme o surgimento de novas evidências científicas,
conhecimentos acerca das vacinas, cenário epidemiológico da Covid-19, em
conformidade com as fases previamente definidas e aquisição dos imunizantes após
aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

4

5

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................... 06
2. COMPETÊNCIA MUNICIPAL............................................................................................ 07
3. OBJETIVO GERAL............................................................................................................ 08
3.1 Objetivos Específicos....................................................................................................... 08
4. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA........................................................................................ 08
4.1 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO DO MARANHÃO.................................... 08
4.2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA.............................. 09
5. GRUPOS PRIORITÁRIOS................................................................................................. 10
6. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA............................................................................... 11
6.1 Fluxo de distribuição de vacina....................................................................................... 15
7. VIGILANCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO (EAPV)........................... 15
8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO............................................................................................ 16
Quadro 05 ............................................................................................................................. 16
9. Encerramento da campanha............................................................................................. 17
SIGLAS...................................................................................................................................18
REFERÊNCIA.........................................................................................................................19

5

6

1. INTRODUÇÃO

A Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) originou a mais
recente pandemia global pela disseminação do vírus para todos os continentes. De
alta transmissibilidade, gotículas respiratórias ou objetos contaminados são canais
de transmissão deste vírus.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 40% das pessoas
apresentam a forma leve ou moderada da doença, que 15% necessitam de
oxigenoterapia e 5% podem apresentar a forma grave e, possivelmente,
complicações respiratórias e sistêmicas.
Em 2021, o enfrentamento da emergência em saúde pública se dará, sobretudo,
pela vacinação em massa em todo território nacional, conforme estratificação de
grupos de risco, definidos de acordo com critérios epidemiológicos.
Em conformidade com o perfil epidemiológico da doença, foram consideradas
as condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações sinalizando os
grupos de maior vulnerabilidade que devem ser priorizados para vacinação, entre
eles: profissionais da saúde; pessoas com 60 anos ou mais; cardiopatas graves ou
descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de
arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatas graves ou
descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave,
DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4
e 5); diabéticos, conforme juízo clínico.
Neste contexto, a vacinação da população se faz ainda mais necessária, pois,
além de estimular o sistema imunológico, confere maior proteção ao grupo
suscetível, sendo considerada pela OMS o método mais eficaz para o enfrentamento
à Covid-19.
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2. COMPETÊNCIA MUNICIPAL
Compete ao município de Santa Luzia a elaboração e implementação do
Pano

Municipal

de

Operacionalização

da

Vacinação

contra

a

Covid-19

contemplando os itens abaixo relacionados:
 Cadastro no CNES da Rede de Frio Municipal e as salas de vacina,
conforme Portaria N. 1.883, de 4 de novembro de 2018, o que será importante para
o obrigatório rastreamento das vacinas;
 Instituir um grupo condutor de trabalho com envolvimento das áreas
técnicas da saúde e demais setores para o fortalecimento das ações de vacinação;
 Garantir a integração das áreas técnicas da atenção primária a saúde e
vigilância em saúde para fortalecer as ações com vistas a atingir coberturas
suficientes para promover o controle da COVID 19 nos grupos vacinados;
 Organizar espaço para armazenagem/conservação, fluxo de distribuição e
locais de administração das vacinas;
 Realizar o levantamento dos profissionais de saúde capacitados para a
administração das vacinas de forma segura e promover capacitação, se necessário,
para ampliação de equipe;
 Alimentar, monitorar, avaliar os sistemas de informação dos dados relativos
aos imunobiológicos e usuários por sala de vacina;
 Avaliar a segurança da vacina nos grupos vacinados observando a
ocorrência de eventos adversos e tomando as providências cabíveis. Definir
profissional e Unidade de Referência para atendimento e nos casos que evoluírem
para óbitos encaminhar para o Serviço de Verificação de Óbito – SVO, nos
municípios onde houver cobertura deste serviço, com o objetivo de coletar amostra
para confirmação e/ou descarte;
 Avaliar diariamente o desempenho da execução da campanha de vacinação
no município, monitorando o número de doses aplicadas, o comparecimento para a
segunda dose e a cobertura de doses aplicadas nos grupos vacinados;
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 Atuar em cooperação com os outros entes federativos, estado e união, no
âmbito de sua competência para a execução do plano.

3. OBJETIVO GERAL

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação
contra a Covid-19 no Município.

3.1. Objetivos específicos


Definir responsabilidades e prioridades municipal, para organizar a execução
e o fluxo da campanha;



Assegurar a distribuição dos insumos específicos para a campanha;



Atingir os grupos prioritários de acordo com as etapas da campanha de
vacinação estabelecidas;



Promover ações de educação e comunicação em saúde sobre as vacinas
disponibilizadas;



Realizar o registro correto de doses aplicadas nos instrumentos de
informação;



Estabelecer parcerias intra e intersetoriais;



Divulgar as informações pertinentes à Campanha de Vacinação.

4. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

4.1. Situação Epidemilógica no Estado Maranhão

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão,
até o dia 31 de dezembro de 2020, divulgou 200.938 casos de COVID-19, 4.500
óbitos e 190.884 recuperados. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos e
56% dos casos pertencem ao sexo feminino. A taxa de incidência da doença na
população é de 2.870,54/100.000 habitantes.
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No que se refere ao perfil epidemiológico dos 4.500 óbitos do estado do
Maranhão, a maioria ocorreu em pessoas do sexo masculino (61%), a faixa etária
prevalente foi de pessoas com 70 anos ou mais (56,4%). Deste total de óbitos, 84%
apresentavam comorbidades, sendo a hipertensão arterial a mais frequente. A taxa
de letalidade é de 2,24%.

4.2. Situação Epidemiológica no Município de Santa Luzia

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia,
até o dia 31 de dezembro de 2020 registrou 3.069 casos positivos da covid-19,
sendo deste total, 34 casos ativos, 3.000 recuperados e 35 óbitos. Do total de casos
positivos 58,88% dos casos pertencem ao sexo feminino e 41,12% ao sexo
masculino. A incidência da doença na população é de 4.210,62/100.000 habitantes.
No que se refere ao perfil epidemiológico, dos 35 óbitos por covid-19 registrados
no município a maioria ocorreram em pessoas do sexo masculino (57,3%) e a faixa
etária prevalente foi 60 a 70 anos (37,2%). A taxa de letalidade no município é de
1,15%.
A partir dos resultados acima citados é possível observar a importância da
manutenção e estímulo às medidas preventivas não farmacológicas como base para
conter o avanço na velocidade da disseminação da doença no Estado e Município e
mostrar a importância da imunização contra Covid-19.
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5. GRUPOS PRIORITÁRIOS
 Indicação dos denominadores pelo Ministério da Saúde.
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6. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

Serão realizadas capacitações acerca da operacionalização da campanha,
logística de armazenamento, grupos prioritários, administração da vacina de forma
segura, bem como, processos de trabalho considerando a possibilidade do uso de
diversas estratégias para garantia da vacinação:


As capacitações serão direcionadas às estratégias de execução e
mobilização da campanha voltada para a qualificação de profissionais de
saúde que atuarão na campanha de vacinação contra a Covid-19,
principalmente os profissionais da Atenção Primária à Saúde, das 27 salas
disponíveis no nosso Município.



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Coordenação Geral
do Programa Nacional de Imunização (CGPNI) ofertará, no âmbito do
Campus Virtual Fiocruz na modalidade de Educação a Distância (EAD), o
curso denominado “Vacinação para Covid-19: protocolos e procedimentos”. O
acesso será público e gratuito, com conteúdo adequado ao perfil dos
profissionais da rede do SUS visando alcançar de forma rápida e em escala
nacional os profissionais de todo o país que atuarão na campanha de
vacinação.



Serão definidos bairros e localidades na sede do município e as referentes
unidades de saúde, para programar adequadamente o suprimento de
insumos para a vacinação.



Mobilização e participação ampla de todos os segmentos da sociedade;



Articulação das instituições do setor saúde com as de educação;



Organização dos espaços físicos com sinalização e suporte para evitar
aglomerações, exigindo o uso de máscaras, respeitando o distanciamento
social e disponibilizando álcool em gel para higiene das mãos;



Informação a população através de meios de comunicação (áudio visuais,
rede sociais, televisão etc.) sobre a campanha afim sensibilizar os não
vacinados;
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Organizar a população-alvo de acordo com as fases da campanha,
classificadas em ordens prioritárias, ordem alfabética do nome com
agendamentos de data nas unidades de saúde e pontos de apoio.



Vacinação de trabalhadores de saúde em conjunto entre Atenção Primária à
Saúde e a Rede de Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que
atuam em unidades exclusivas para atendimento da Covid-19.



Vacinação de idosos que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados
casa a casa.



Pontos estratégicos de Drive Thru para a população idosa, a fim de evitar
aglomerações e exposição a situações de risco para os mesmo.



Organização de pontos estratégicos em diferentes frentes de vacinação, para
evitar aglomerações: com uso de tendas na finalidade de facilitar e atingir a
população alvo;



Disponibilizar horário estendido para o fortalecimento das ações de vacinação
contra a Covid-19 nas USF, estabelecendo cronograma de segunda a sextafeira, de modo a garantir a organização no atendimento.



Realizar mobilização (Dia D) nos finais de semana (sábado e/ou domingo) e
feriados, para a vacinação da população-alvo e alcance das metas,
garantindo o acesso do usuário.



Realização de monitoramento de cobertura em diferentes momentos da
execução da campanha e avaliação das coberturas.
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Quadro 01 – Estimativa da população-alvo conforme as Fases para
Vacinação contra a Covid-19.
Número
estimado de
doses para
esquema
vacinal
completo**

Fases

População-alvo

Estimativa de
população*

Fase

Trabalhadores de Saúde da linha de frente;
pessoas
de
60
anos
ou
mais
institucionalizadas;
pessoas
com
deficiências
a
partir
de
18
anos
institucionalizadas,
população
indígena
aldeado em terras demarcadas aldeada,
povos e comunidades tradicionais ribeirinhas
e quilombolas.

1.309

2.749

Pessoas de 75 anos ou mais e pessoas com
mais de 60 anos com morbidades

4.026

8.455

2.779

5.836

01

Fase
02
Fase
03




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).

*Estimativa em revisão.
**Considerando o esquema de duas doses acrescido de 5% de perda
operacional de doses

Quadro 02 – Mapeamento logístico da Rede De Frio Municipal de Santa Luzia,
Maranhão, 2021.
CNES Rede de Frio e salas de Vacina
Capacidade de armazenamento (M³/L) de 2 a 8°C
Capacidade de armazenamento (M³/L) -20°C
Deficiência na capacidade de armazenamento (SIM ou NÃO)
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2459477
840
NÃO
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Capacidade logística até a unidade vinculada (transporte) – (SIM ou NÃO)

NÃO

Tipo de modal (Aéreo, Terrestre, aquático)

TERRESTRE

Cadastro no SIES (SIM ou NÃO)
Previsão de
Segurança

SIM

Transporte- Escolta (SIM ou NÃO)

SIM

Armazenamento- (SIM ou NÃO)

SIM

Quadro 03 - Capacidade tecnológica das salas de vacinação
Servi
ço
de
saud
e

Quantidade de pontos de vacinação do
município

A

Cenário
1

Cenário
2

Cenário
3

Cenário
4

-

-

1

-

Capacidad
e logística
até os
pontos de
vacinação
(transporte)
(SIM ou
NÃO)

SIM

Previsão de
segurança
Transport Armazen
e (SIM ou
amento
NÃO)
(SIM ou
NÂO)

Tipo de
modal

Terrestre

SIM

SIM

Quadro 04 - Mapeamento dos pontos de vacinação de difícil acesso
Serviço de
saúde

A
B
C
D

E

14

Pontos de
vacinação
por
localidade
de difícil
acesso

Chapada
Santo
Onofre
Floresta
São José
do
Amâncio
Maria
Ferreira

Necessida
de da
equipe
compleme
ntar para
realizar o
serviço de
vacinação
SIM
SIM

Capacidade
logística até
os pontos
de
vacinação
(Transporte
) (SIM ou
NÃO)
SIM
SIM

Previsão de segurança
Tipo de
modal

Transporte
(SIM ou
NÃO)

Armazena
mento
(SIM ou
NÂO)

Terrestre
Terrestre

SIM
SIM

NÃO
NÃO

SIM
SIM

SIM
SIM

Terrestre
Terrestre

SIM
SIM

NÃO
NÃO

SIM

SIM

Terrestre

SIM

NÃO
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6.1 FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINA
O fluxo de distribuição de vacinas levará em consideração a organização
estrutural do município.
a) Fluxo de distribuição de vacinas com a Rede de Frio Municipal:

7. VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)

Frente à introdução de vacinas por novas tecnologias de produção, pode
haver um aumento no número de notificações de Eventos Adversos Pós Vacinação
(EAPV). Dessa forma, ratifica-se a importância do município fortalecer os sistemas
de vigilância epidemiológica e sanitária com processo de capacitação e
sensibilização dos profissionais para identificação, notificação e investigação de
EAPV com registro obrigatório no e-SUS notifica e no NOTIVISA em caso de
queixas técnicas e problemas com o produto. A qualificação da assistência médica
para assegurar o manejo adequado dos pacientes é fundamental para evitar óbitos e
sequelas.
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Ressalta-se que são consideradas causas de EAPV os erros de imunização
(programáticos) como problemas na cadeia de frio, erros de preparação da dose ou
erros na via de administração, dentre outros.
Os EAPVs deste Município serão encaminhados para o atendimento
emergencial no Hospital Pedro dos Reis Fernandes Neto, no qual será avaliado pelo
plantonista do dia.

8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de vacinação
têm como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e aos
usuários, desde a logística dos insumos até a administração, EAPV e estudos pósmarketing.
Na campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o registro da
movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas deverá ser feito no
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) –
módulocampanha, nos pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde.
Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será utilizado para o
registro da movimentação dos imunobiológicos entre as centrais de rede de frio
nacionais, estaduais, regionais e municipais.
O e-SUS Notifica é utilizado amplamente para o registro de casos de
Síndrome Gripal (SG) e, também, será utilizado para o registro de Eventos Adversos
Pós-Vacinação (EAPV). Para os registros e monitoramento de queixas técnicas
relacionadas à vacina Covid-19 será aplicado o sistema informatizado NOTIVISA.
Quadro 05 – Logística dos Sistemas de informação do SUS que serão
utilizados para operacionalização da vacinação da Covid-19, Município de
Santa Luzia, Maranhão, 2021.

Quantidade de Rede de Frio que
utilizam o sistema

16

SIES

SI-PNI

1

1

e-SUS
Notifica
1

NOTIVISA
-

17
Quantidade de Sala de Vacinação
que utiliza o sistema
Quantidade de sala de vacinação que
utiliza o módulo de movimentação de
imunobiológico
Quantidade de sala de vacinação que
utiliza o sistema para queixas
técnicas
Quantidade de sala de vacinação que
utiliza o módulo de registro de
vacinação
Quantidade de sala de vacinação que
notifica os EAPVS

1

1

1

-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

-

9. ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

O município de Santa Luzia irá realizar a avaliação, a eficácia, a segurança e
impacto da campanha de vacinação.
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SIGLAS
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COSEMS

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão

COVID 19

Corona Virus Disease ano 2019

CNES

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

SVO

Serviço de Verificação de Óbito

EAPV

Eventos Adversos Pós Vacinação

NOTIVISA

Sistema de Notificações da Vigilância Sanitária

SIPNI

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações

SIES

Sistema de Informação de Insumos Estratégicos

SG

Síndrome Gripal

CDS

Coleta de Cadastro Simplificada

e-SUS AB

Estratégia de Informação da Atenção Básica

SMS

Secretaria Municipal de Saúde
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