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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a COVID-19 é a maior pandemia da 

história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus. Seu agente etiológico o SARS-

CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas nos 

núcleos de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, em dezembro 

de 2019, pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus 

a infectar seres humanos. 

Em março de 2020, o Ministério da Saúde declarou a transmissão comunitária da 

Doença pelo Coronavírus 2019 em todo o território nacional. 

COVID-19 é uma infecção respiratória aguda potencialmente grave que possui elevada 

transmissibilidade que pode ocorrer diretamente entre as pessoas por meio de gotículas 

respiratórias quando uma pessoa contaminada permanece a menos de 1 metro de distância de 

uma não contaminada, quando ela tosse, espirra; contato direto, como aperto de mãos, seguido 

do toque nos olhos, nariz ou boca ou por meio de contato com objetos e superfícies 

contaminados. O período de incubação é estimado entre 1 a 14 dias, com média de 5 a 6 dias. 

O período de transmissibilidade está sendo atualizado continuamente, porém, já é 

evidenciado que alguns pacientes podem transmitir a doença durante o período de incubação, 

geralmente 1 a 3 dias antes do início dos sintomas, e existe a possibilidade de transmissão por 

pessoas que estão infectadas e eliminando vírus, mas que ainda não desenvolveram sintomas 

(transmissão pré-sintomática), bem como há evidência de que a disseminação a partir de 

portadores assintomáticos é possível, embora se pense que a transmissão seja maior quando as 

pessoas são sintomáticas (Brasil, 2020). 

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 80% das pessoas com 

COVID-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, uma 
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em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves da doença. As 

Condições e fatores de risco para possíveis complicações incluem: pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos, Tabagismo, obesidade, Miocardiopatias de diferentes etiologias 

(insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.), Hipertensão arterial; Pneumopatias 

graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC), Imunodepressão e 

imunossupressão, Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), Diabetes 

mellitus, Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, Neoplasia maligna 

(exceto câncer não melanótico de pele), Algumas doenças hematológicas (incluindo anemia  

falciforme e talassemia) e Gestação. 

Muito se sabe sobra a importância da vacinação como medida eficaz para controlar, 

erradicar e eliminar as doenças imunoprevíneis, sendo que a Organização Mundial de Saúde 

considerou a vacinação populacional como o método mais eficaz para o enfrentamento à 

COVID-19 

Recentemente o Ministério da Saúde Publicou recentemente o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, definindo grupos alvo da campanha, a 

saber: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, 

povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, 

pessoas com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do 

sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, forças de segurança e salvamento, 

Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, 

caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo 

curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, 

trabalhadores portuários, trabalhadores de transporte aquaviário. 

Como forma de traçar estratégias pontuais para desenvolvimento da vacinação contra 

COVID-19 no município de Anapurus/MA, é que está sendo elaborado o presente Plano 

Municipal de Vacinação Contra COVID-19. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

✓ Contribuir para a redução de morbidade e mortalidade pela COVID-19, bem como a 

transmissão da doença 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 

✓ Identificar os pontos de vacinação para realização da campanha 

✓ Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a 

Covid-19 no Maranhão. 

✓ Vacinar 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 

✓ Divulgar as informações pertinentes à Campanha de Vacinação 

 

 
3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 
3.1.1 Característica Geral 

Município de Anapurus, estado do Maranhão, possui uma área territorial de 

608.274 km² está localizado na Região Nordeste, Microrregião do Baixo Parnaíba, possui 

atualmente uma população total de 15.894 habitantes. 
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Limita-se com os municípios de Chapadinha, Mata Roma, Buriti e Brejo. Na 

Regionalização em Saúde do Estado do Maranhão, pertence a VII Região de Saúde, a qual foi 

definida por meio da Resolução CIB/MA 44/2011 de 16 de junho de 2011, Chapadinha 

região/microrregião e São Luís a macrorregião. 

 
3.2 Rede Assistencial em Saúde 

 
 

Tabela  1 – Distribuição dos estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com o tipo de unidade, por gestão 

municipal. 

Descrição Quantidade 

Centro de Saúde/Unidade Básica 06 

Hospital Geral 01 

Farmácia 01 

Central de Gestão em saúde 01 

Centro de Imunização/Rede de Frio 01 

Fonte: CNES/SEMUS 

 

 

O município de Anapurus/MA possui um hospital geral, como 16 leitos, 06 

Unidades Básicas de Saúde, das quais todas realizam serviço de imunização, 01 farmácia básica 

municipal/CAF, 01 Central de Gestão e 01 Rede de Frio para recebimento, 

armazenamento/conservação e distribuição dos imunobiológicos. 

 
Das 06 Unidades Básicas de Saúde, 02 (duas) estão localizadas na zona urbana e as 

demais na zona rural do município. 

3.3 Dados epidemiológicos - COVID-19 no município 
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O boletim epidemiológico do município de Anapurus, até dia 10.01.2021, apontam 

que foram confirmados 872 casos, incidência da doença na população de 548,63/10.000 

habitantes, sendo a população adulta mais acometida. 

A taxa de letalidade registrada no município foi de 1,3% (12 óbitos). 

 

 

 
4 OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 

 
 

4.1 Grupo Prioritário e Estimativa da população para vacinação 

 

 
A população inicial a ser vacinada será os grupos prioritários pré-estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, os quais foram respaldados em critérios epidemiológicos identificados 

como população de maior risco de adoecimento e agravamento da doença. 

 
Tabela  2 – Distribuição do grupo prioritário para  Campanha de Vacinção com estimativa  populacional. 

Anapurus, 2021. 

 

Grupo prioritário 
Quant 

(*) 

Fonte de 

informação 

Trabalhadores da Saúde 238 MS/SES 

Pessoas com 80 anos ou mais 214 MS/SES 

Pessoas de 75 a 79 anos 169 MS/SES 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 00 MS/SES 

População indígena sob responsabilidade dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), considerando ainda as 

especificidades da ADPF nº 709 

00 MS/SES 

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas 00 MS/SES 

Povos e comunidades tradicionais quilombolas 00 MS/SES 
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Pessoas de 70 a 74 anos 239 MS/SES 

Pessoas de 65 a 69 anos 341 MS/SES 

Pessoas de 60 a 64 anos 413 MS/SES 

 

 

 

 

 

Morbidade 

Diabetes mellitus  

 

 

 

 

2.835 

 

 

 

 

 

 
ESUS e estimativa 

de parâmetro 

assistencial 

Hipertensão arterial grave 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 

Doença renal 

Doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares 

Indivíduos transplantados de órgão sólido 

Câncer 

Obesidade grave (IMC≥40) 

Trabalhadores da Educação Pública e Privada 338 MS/SES 

Pessoas com deficiência institucionalizados 00 MS/SES 

Pessoas com deficiência permanente severo 00 MS/SES 

População privada de liberdade 00 MS/SES 

Funcionários do sistema de privação de liberdade 00 MS/SES 

Pessoas em situação de rua 00 MS/SES 

Força de segurança e salvamento 00 MS/SES 

Forças Armadas 00 MS/SES 

Caminhoneiros 00 MS/SES 

Trab.de transporte coletivo, rodoviário e metroferroviário 00 MS/SES 

Trabalhadores portuários e aquaviários 00 MS/SES 

Trabalhadores de transporte aéreo 00 MS/SES 

Total 4.787  

(*)Estimativa em revisão. 

Nota: População acima de 18 anos 
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A Vacina em cada grupo será de duas doses (D1 e D2) com intervalo de tempo de 28 

dias entre as doses. 

 
Tabela  3 – Estimativa  da população-alvo conforme as fases para  vacinação contra  a COVID-19. Anapurus/MA, 

2021. 

 
 

Fases 

 
 

População alvo 

 
Estimativa da 

população* 

Nº estimado de 

doses para 

esquema vacinal 

completo 

(D1 + D2 + 5%)** 

01 Trabalhadores de Saúde; pessoas de 75 anos 
ou mais; pessoas de 60 anos ou mais 

institucionalizadas; população indígena 
aldeado em terras demarcadas aldeada, povos 
e comunidades tradicionais 
ribeirinhas e quilombolas. 

 

 
621 

 

 
1.304 

02 Pessoas de 60 a 74 anos 993 2.086 

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) 

2.835 5.954 

 Outros grupos 
 

Trabalhadores de educação do ensino 
básico. 

338 710 

 
Total 4.787 10.054 

*Estimativa  em revisão 

**Considerando o esquema de duas doses acrescido de 5% de perda operacional de doses. 
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4.2 Meta 

 

A meta estabelecidas pelo Ministério da Saúde é de vacinar pelo menos 90% da 

população alvo da cada grupo. 

 

 
4.3 Especificação e conservação da vacina 

 
 

A Campanha Nacional de vacinação contra a covid-19 iniciará com a vacina 

Sinovac/Butantan. De acordo co Ministério da Saúde, a eficácia desta vacina foi demonstrada 

em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos 

sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi 

de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no 

grupo placebo. 

Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê-las em condições 

adequadas de conservação, com temperatura controlada, e em conformidade com as orientações 

do fabricante e aprovação pela Anvisa. A exposição acumulada da vacina a temperaturas fora 

das preconizadas, ou diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência 

que não poderá ser restaurada. As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC 

e +8ºC nas câmaras frias/refrigeradas. Referente a preparação da caixa térmica, essa deverá 

obedecer as recomendações já definidas no Manual de Normas e Procedimentos para

 vacinação disponível no link: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 
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4.4 Esquema de vacinação 

 

 

De acordo com informe técnico da Campanha a vacina sera proveniente de dois 

laboratorios:   

• Laboratório Sinovac/Butantan: Deverá ser administrada exclusivamente por 

via intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo entre as doses, 

de 02 a 04 semanas. Será adotado no município o intervalo para aprazamento 

de 28 dias para a segunda dose. 

• Laboratório Astrazeneca/Fio Cruz: Deverá ser administrada exclusivamente 

por via intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo entre as 

doses, de 08 e 12  semanas. Será adotado no município o intervalo para 

aprazamento 10 semanas para a segunda dose. 

Destaca-se que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar 

no prazo determinado, é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema. 

Figura 1 - Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021 
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Figura 2 - Especificações da vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Fiocruz). Brasil, 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saude.anapurus@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.927.361/0001-02  ; 
Av. João Francisco Monteles, S/N – Centro 

CEP: 65.525-000  / Anapurus-MA 

e-mail: saude.anapurus@gmail.com 

13 

 

 

 
 
 
 
 

4.5 Administração simultânea com outras vacinas 
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Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta 

forma, preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes 

vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. 

 
 

4.6 Contraindicação da vacina 

 
Pelo fato de todas as vacinas serem novas e ainda em conclusão da fase 3, o 

Ministério da Saúde neste momento, contraindica a vacinação nos: 

 
✓ Menores de 18 anos; 

✓ Gestantes em qualquer período gestacional; 

✓ Indivíduos que tiveram reação anafilática na primeira dose da vacinação; 

✓ Pessoas que relatam terem anafilaxia ou choque anafilático a algum 

componente da vacina. 

 
Situações para adiar a administração da vacina: 

✓ Pessoas com qualquer doença febril aguda; 

✓ Pacientes que tiveram COVID-19 confirmado nas últimas 4 (quatro) semanas e 

evidência de piora clínica da doença. 

 
4.7 Fluxos de distribuição da vacina 

 

O município receberá os imunobiológicos por meio da Unidade Regional de Saúde 

de Chapadinha, utilizando para tal van refrigerada. O armazenamento no município será na 

rede de frio, com posterior distribuição as Unidades/local de vacinação na quantidade 
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estimada para ações do dia, utilizando caixas térmicas com boninas reutilizáveis e ambientadas 

em temperatura adequada controlada por termômetro e manuseadas por profissional capacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Rede de Frio 

Municipal 

Vacina extramuro 

(residência) 

Sala de vacina 

Recebimento através 

da URS/Chapadinha 
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5 ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO 

 
 

A campanha será realizada de acordo com as fases, grupos prioritários e cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde. 

Será realizada capacitação previa aos profissionais de saúde envolvidos na campanha; levantamento de insumos e materiais 

necessários para desenvolvimento dos trabalhos. 

Pontos estratégicos foram definidos de acordo pontuando para tal a estruturação da ambiência, recurso humano e conectividade. 

✓ Locais de vacinação: 

- Hospital Municipal Madalena Monteles e Unidade de Saúde Sandro Mendes (para profissionais de saúde) 

 
 

Demais público sem dificuldade de mobilidade: 

- Zona urbana: Unidade Básica de Saúde Sandro Mendes e Centro de saúde Isaac Francisco Monteles 

- Zona Rural: Nas unidades básicas de saúde e pontos de apoio e cronograma definido pelas equipes de saúde das áreas de 

abrangências. 
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Tabela  4 - Metodologia de vacinação ao público alvo 
 

Público alvo Local de vacinação Estratégia Documentos necessários 

 

 

 

 
 

Trabalhadores de Saúde * 

Hospital Municipal 

Madalena Monteles e 

Unidade de Saúde Sandro 

Mendes 

- Profissionais da rede pública: Direção 

das unidades de saúde orientará ao 

profissional para comparecer ao local de 

vacinação na data específica, confirme 

calendário prévio da coordenação de 

imunização. 

- Será divulgado local de vacinação para 

profissionais da rede 

- Cartão SUS ou CPF; 

- Carteira de vacinação física ou digital 

(Conecte-SUS) 

- Carteira do conselho, ou declaração de 

lotação em setor prioritário ou relação 

nominal da direção de saúde 

Idoso e portadores de 

comorbidade com dificuldade 

de mobilidade; e acamados 

Residência Levantamento nominal da população por 

meio da equipe de saúde da família para 

realização da vacinação no domicílio 

- Documento oficial com foto 

- CPF ou cartão do SUS. 

- Carteira de vacinação 

 
Demais público 

Nos pontos de vacinação 

(amplamente divulgado) 

Cronograma de vacinação por 

área/microárea de abrangência da ESF 

- Documento oficial com foto 

- CPF ou cartão do SUS. 

- Carteira de vacinação 
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   - Grupo de comorbidade: Necessidade de 

comprovação da patologia, como receita ou 

prescrição médica. 

- Identificação prof. (prof da educação ou 

outro público específico da campanha) 

* Na primeira etapa  será somente profissionais de saúde da linha de frente dos serviços de urgência e centro de referência  ao COVID 
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6 VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 

 

O município de Anapurus/MA adotará as seguintes estratégias para vigilância e 

monitoramentos de efeitos adversos: 

- Capacitar profissionais para administração da vacina, identificação, notificação e 

investigação de EAPV; 

- Orientará a população vacinada sobre possíveis efeitos adversos pós-vacinação; 

- Realizar anamnese com o paciente para constatação acerca de alergias, histórico de 

Síndrome vasovagal e possíveis sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril 

aguda, antes da aplicação da vacina. 

- No caso de indivíduo com histórico de Síndrome Vasovagal, colocá-lo em 

observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina. 

- Criar canal de comunicação entre população e equipe de saúde para monitoramento  

dos vacinados; 

- Capacitar equipe de saúde para assegurar manejo adequado dos casos; 

- Dotar os locais de vacinação com espaço adequado para permanência do vacinado 

visando a observação direta sobre possíveis reações adversas grave e imediata. 

- Suprir os pontos de vacinação com kit de primeiro socorros; 

- Registrar os casos de EAPV no sistema e-SUS notifica e no NOTIVISA 

 

 

 
7 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Será adotado os seguintes sistemas de informação: 

 
 

✓ SIES – Sistema de Informação de Insumos Estratégicos para registro das 

movimentações dos imunobiológicos (recebimento e distribuição aos pontos de vacinação); 
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✓ SIPNI módulo campanha, nos pontos de vacinação da zona urbana – para 

registro dos vacinados; 

✓ E-SUS AB - módulo CDS, para registro das vacinas realizadas nos domicílios 

e zona rural; 

✓ e-SUS notifica, para registro dos casos de síndrome gripal e registro dos 

EAPV; 

✓ NOTIVISA, para registro e monitoramento de queixas relacionado à vacina 

 

Nota: Além dos registros de vacinados nos sistemas específicos, acima mencionado, 

a SEMUS deverá informar diariamente à Regional de Saúde de Chapadinha o quantitativo de 

vacina administradas no dia. 

 

Tabela  5 - Sistemas de informação do SUS que serão utilizados para  operacionalização da vacinação da Covid- 

19, Município de Anapurus/MA, 2021. 

 

Descrição SIES 
SI- 

PNI 

e-SUS 

Notifica 

NOTIV 

ISA 

Quantidade de Rede de Frio que utilizam o sistema 01 00 00 00 

Quantidade de Salas de Vacinação que utilizam o 

sistema 

00 02 06 06 

Quantidade de Salas de Vacinação que utilizam o 

módulo de movimentação de imunobiológicos 

01 00 00 00 

Quantidade de Salas de Vacinação que utilizam o 

sistema para queixas técnicas 

00 00 00 06 

Quantidade de Salas de Vacinação que utilizam o 

módulo de registro de vacinação 

00 06 00 00 

Quantidade de Salas de Vacinação que notificarão os 

EAPV 

00 00 06 00 

mailto:saude.anapurus@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.927.361/0001-02  ; 

Av. João Francisco Monteles, S/N – Centro 
CEP: 65.525-000  / Anapurus-MA 

e-mail: saude.anapurus@gmail.com 

21 

 

 

 

8 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 

Seguirá fluxo de rotina do adotada no município para gerenciamento de resíduos 

dos serviços de saúde. 

 

 
 

9 COMUNICAÇÃO 

 

 
Para atingir os objetivos da campanha será necessária que seja realizado amplo da 

divulgação à população, sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria a assessoria 

de comunicação da Prefeitura Municipal de Anapurus realizará peças informativas, visual e 

auditivas, bem como orientação à comunidade por parte das equipes de saúde da família de 

forma a incentivar a população prioritária a fazer uso da vacina, bem como esclarecer os locais 

de vacinação e duvidas quanto a segurança e eficácia do imunobiológico. 

 
10 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

 

O monitoramente e avaliação são fundamentais obter êxito na ação programada, 

para tanto, o presente plano será monitorado e avaliado pelos coordenadores da Atenção 

Primária em Saúde e de Vigilância Epidemiologica/Imunização, juntamente com os 

coordenadores das unidades básicas de saúde, o qual poderá sofrer modificações conforme 

análise situacional. 
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