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APRESENTAÇÃO 

 

A prefeitura municipal de São Vicente Ferrer, por meio da secretaria 

municipal de saúde apresenta o Plano Municipal de enfrentamento ao novo SARS-

COVID-19. Sendo de extrema emergência e de grande relevância internacional. 

Em critério de ações, a vacina, disponibilizada pelo sistema único de saúde 

(sus) constitui a primeira medida de enfrentamento positivo para a sociedade, em vista 

da grandeza do problema que esta pandemia trouxe em nosso atual cenário.  

Ao longo dos anos, percebemos a grande eficácia das vacinas relacionadas 

aos problemas de saúde pública pois permitiu um impacto relevante na redução de 

agravos e óbitos, antes causadas por doenças desconhecidas.  

A cidade de São Vicente Ferrer, em consonância com o Plano Nacional de 

imunização para a Covid-19, serão estabelecidas etapas para contemplação e 

obedecendo critérios logísticos de recebimento de distribuição das doses pelo 

ministério da saúde.  

Quaisquer eventualidades, mudanças de conhecimento técnico científico 

correlacionado ao novo corona vírus, serão atualizados em conformidade com a 

aprovação da agência Nacional de vigilância sanitária (ANVISA). 
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INTRODUÇÃO  

 

O corona vírus são uma família de vírus encontrados em espécies 

diferentes de animais, como gados, gatos, camelos, e morcegos. 

Os primeiros casos em humanos de um novo corona vírus, deu-se em 

dezembro de 2019. O (SARS-COVID-19), onde foi identificado em Wuhan na China, 

chamado de covid-19, tendo sua transmissão disseminada com grande facilidade.  

De acordo com a OMS, a covid-19, é uma doença causada pelo novo 

corona vírus, denominando-se SARS-COV2, onde seu quadro clínico varia de 

assintomáticos a casos extremamente graves.  A OMS também afirma que 80% 

desses casos podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), 

sendo os 20% dos casos, muitas vezes requer atendimento hospitalar devido a 

dificuldade respiratória causada pela doença.  

Os sintomas conhecidos da covid-19 varia de um resfriado a uma crise 

respiratória aguda, inclusive o surgimento de febre relacionada a inflamação e dor na 

garganta.  

A OMS estipula como grupo inicial prioritário: os idosos, pessoas 

portadoras de doenças crônicas, diabetes mellitus, hipertensão, cardiovasculares, 

câncer, entre outras, profissionais da saúde, profissionais da educação, sendo os 

profissionais de saúde a classe mais vulnerável a contrair a doença por fazer uma 

linha de frente ao enfrentamento da covid-19 e mais suscetíveis a ter maiores 

complicações.  

As recomendações de proteção são lavar as mãos com água e sabão, usar 

o álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento social em locais públicos entre 

outros.  

As vacinas são utilizadas como meio de prevenção a agravos e doenças 

infectocontagiosas. Em 1973 foi criado o programa Nacional de imunização PNI com 

intuito de organizar a política nacional de vacinação da população brasileira tendo 

como missão controlar, erradicar e eliminar as doenças imunodeprimiveis. 

Desta forma, seguindo as normas técnicas do ministério da saúde/PNI, a 

secretaria municipal de são Vicente Ferrer (SEMUS) apresenta o Plano Municipal de 
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vacinação contra o covid-19 como medida adicional de resposta ao enfrentamento da 

doença, tida como emergência de saúde pública de importância internacional.  

Este plano poderá sofrer ajustes condicionantes tais como adequação dos 

grupos prioritários, população alvo, capacitações e estratégias para vacinação.  
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OBJETIVO  

 

Viabilizar ações e estratégias para identificar a vacinação contra o covid-19 

nos grupos prioritários do município de São Vicente Ferrer. 

 

Objetivos específicos  

 

 Promover ações educativas em saúde sobre as vacinas 

disponibilizadas. 

 Descrever o planejamento estratégico de vacinação na intenção de 

evitar aglomerações, mantendo a devida organização dos pontos de 

vacinação.  

 Colocar em prática as ações de vacinação contra a covid-19 

 Coordenar ações de notificação e investigação de eventos adversos 

associados a vacina. 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

 

De acordo com dados epidemiológicos fornecidos CIEVS até 18/01/2021 

foram confirmados 412 casos de covid-19, 406 recuperados, 3 óbitos, 772 

descartados, 3 ativos.  

A faixa etária de mais acometida foi a de 30 a 40 anos sendo em sua grande 

maioria dos casos no sexo feminino. 
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POPULAÇÃO PRIORITÁRIA E ESTIMATIVA DE VACINAS 

                  

Baseando-se em análises do cenário epidemiológico atual, avaliando as 

incidências, casos positivos, levando a internações ou mesmo ao óbito, a preservação 

do serviço de saúde torna-se oportuna a criação de grupos prioritários para 

operacionalização da vacina contra o covid-19.  Em virtude disto, o Plano Nacional de 

Imunização, seguindo os princípios estabelecidos pela OMS, definiu grupos para a 

vacinação. 

Trabalhadores da saúde, pessoas acima de 60 anos ou mais 

institucionaliza, pessoas acima de 60 anos ou mais, indígenas em, comunidade 

tradicionais ribeirinhas e quilombolas, população em situação de rua, comorbidades 

(diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, DPOC, doença renal, doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados, anemia falciforme, 

câncer e obesidade grau 3 e ainda profissionais da educação.  

Desta forma, estabelece-se no 01 o número de doses estimadas de vacina 

para contemplar as fases 1, 2 e 3 da campanha ser vacinação contra o covid-19.  

Sendo detalhados no quadro a seguir: 
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Fases Tempo População Alvo 
População 

Estimada 

Dose Estimada 

Para Esquema 

Completo 

1ª 

fase 

2 

semanas 
Profissionais da saúde 325  

2ª 

fase 
semanas 

Pessoas acima de 60 anos 

Comunidade Quilombola 
6.469  

3ª 

fase 
semanas 

 

Pessoas que apresentam 

algum tipo de comorbidade. 

Diabetes mellitus, 

hipertensão arterial; 

(DPOC) doença pulmonar 

obstrutiva crônica; doença 

renal; doenças 

cardiovasculares e cérebro 

vasculares; indivíduos 

transplantados de órgãos 

sólido; anemia falciforme; 

câncer; obesidade grave 

grau III. 

A definir  

  Trabalhadores da Educação 336  
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VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 

 

Em meio ao atual cenário ao qual estamos passando, jamais se teve uma 

doença de tamanha relevância no contexto internacional.  A covid-19 entra para 

história como maior pandemia já enfrentada pela humanidade. O SARS-COV2 que 

causa infecção respiratória grave, está relacionada à alta transmissibidade é 

disseminação global.  

A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias ou 

contato em superfícies contaminadas. 

Para um efetivo controle da circulação da covid-19, dependerá de uma 

vacina eficaz, abrangendo uma parcela expressiva populacional estimada em (70%) 

em um cenário onde não há ampla disponibilidade das doses da vacina, o objetivo 

principal será vacinar grupos prioritários e contribuir para a redução da 

morbimortalidade para covid-19, sendo estabelecido os grupos prioritários.  
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OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 

 

A. CAPACITAÇÕES 

O ministério da saúde ofertará a capacitação voltada para a qualificação de 

profissionais de saúde dos sus que atuarão nas campanhas de vacinação contra o 

covid-19, estrategicamente os profissionais serão inseridos na atenção básica e nas 

mais de 38 Mil salas de vacinação existentes no país.  

 

B. ESTRATEGIA DE VACINAÇÃO 

 

A secretaria municipal de são Vicente Ferrer propôs estratégias de acordo 

com as fases da vacinação, os grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo 

ministério da saúde.  

Desta forma, para evitar aglomerações e manter a organização, serão 

adotadas as seguintes estratégias pela secretaria Municipal de saúde.  

Vacinação dos profissionais de saúde como objetivo de por em prática a 

fase um, em unidade de saúde e por turno, obedecendo uma ordem alfabética de 

chamada. 

 Pontos estratégicos de vacinação contra o novo corona vírus.  

 Unidades de saúde 

 Escolas municipais  

 Vacinação domiciliar 

 O horário será estendido das 7:00horas as 18:00 horas 

 

C. REDE DE FRIOS 

 

A distribuição dos imunobiológicos e insumos de rotina ocorre diariamente 

conforme recebimento das informações de saldo de solicitação por parte das salas de 

vacina. O transporte dos imunibiológicos é feito utilizando-se caixas térmicas de 

poliestireno expandido ou poliuretano. Todos os imunobiológicos são transportados 
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conservando-se a uma temperatura entre +2C e +8C em caixas térmicas utilizando 

bobinas de gelo reciclável, previamente mantidas em freezers e ambientadas de 

maneira que assegura as características imunogênicas das vacinas, evitando assim, 

a perda de potência e efetividade das mesmas até que cheguem ao destino final, onde 

acontecerá a vacina dos usuários. O armazenamento será na Rede de Frio Municipal 

conforme protocolo de imunização. 

 

D. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Os sistemas de informações da campanha de vacinação tem como objetivo 

monitorar e avaliar os dados relativos à vacina e os usuários que serão atendidos 

pelos pontos de vacinação do município. 

A informações de campanha contra a covid-19 deverá ser feita no sistema 

de informação do programa nacional de imunização (SI-PNI) modulo campanha ou 

através do sistema e-SUS Pec CDS nos pontos da rede pública municipal. 

O e-SUS notifica será utilizado amplamente para registros de casos de 

síndrome gripal (SG) e, também utilizado para registros de eventos adversos pós 

vacinação (EAPV) para registros e monitoramento de queixas técnicas relacionadas 

a covid-19 será aplicado o sistema NOTIVISA. 

 

E. LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Em São Vicente Ferrer, o transporte das vacinas e dos insumos é realizado, 

essencialmente por via terrestre. As vacinas são acondicionadas em caixas térmicas 

com bobinas reutilizáveis e ambientadas em temperatura adequada controlada por 

termômetro, de acordo com as recomendações do ministério da saúde garantindo a 

temperatura adequada até chegar aos locais de vacinação. A rede de frio deve ser 

garantida para a manutenção da qualidade das vacinas. A caixa é transportada 

lacrada e com as informações no mapa de distribuição de qualidades, lotes, validades, 

unidade de destino e assinatura do responsável pelo recebimento na sala de vacina.               
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O transporte de carga deve ser realizado com o acompanhamento de profissional 

capacitado. 

Essas são as medidas fundamentais para o rastreio e promoção da 

garantia da qualidade dos produtos. 

 

F. MICRO PROGRAMAÇÃO 

 

Para a realização da campanha de vacinação contra o covid-19, a divisão 

de imunização, através da secretaria municipal de saúde deve dispor dos seguintes 

recursos: 

 Seringas e agulhas de acordo com o preconizado 

 Recursos humanos 

 Transportes para locomoção das vacinas, profissionais e insumos 

 Recursos materiais 

 

G. COMUNICAÇÃO E AÇÕES 

 

Sabe-se que para o enfrentamento da pandemia torna-se imprescindível 

levar todo conhecimento possível a população, desta forma, a comunicação é a porta 

de divulgação mais importante a ser agrupada e fortalecida, pois estabelece uma troca 

direta de informações entre gestão e seu público alvo. De tal forma, torna-se essencial 

a divulgação das medidas de proteção por se tratar de algo que jamais se passou no 

decorrer da história, automaticamente priorizando quem são os grupos alvos desta 

campanha. 

O planejamento das divulgações resume em maior proteção da população, 

pois a informação clara e objetiva é essencial para execução do planejamento e como 

se dará a vacinação, sensibilizando toda a população. 


