
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

RUA URBANO SANTOS - SN - CENTRO - CEP: 65420-000 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS-MA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A 

COVID-19 DE TIMBIRAS-MA 

Versão nº03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBIRAS-MA 

2021 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

RUA URBANO SANTOS - SN - CENTRO - CEP: 65420-000 

  

PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS-MA 

ANTONIO BORBA LIMA 

 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TIMBIRAS-MA 

LEZUI FARIAS MOUSINHO 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE TIMBIRAS-MA 

LEUDA FARIAS 

 

COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DE TIMBIRAS-MA 

APOLO KASSIO BARROS DA SILVA 

 

COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DE TIMBIRAS-MA 

ANA TERESA COELHO SILVA 

 

COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

MARIA IZELIA DE ABREU 

 

COORDENADOR DO SISTEMA D EINFORMAÇÃO EM SAÚDE DE TIMBIRAS-MA 

RICARLOS GUIMARÃES PEREIRA RIBEIRO 

 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

BRUNO CALDAS 

 

ELABORAÇÃO: 

APOLO KASSIO BARROS DA SILVA; 

LEUDA FARIAS; 

ANA TERESA COELHO SILVA; 

MARIA IZÉLIA DE ABREU; 

RICARLOS GUIMARÃES PEREIRA RIBEIRO; 

 REVISÃO: 

ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL 

  



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

RUA URBANO SANTOS - SN - CENTRO - CEP: 65420-000 

 APRESENTAÇÃO 

No que tange as ações e serviços disponibilizados à população pelo SistemaÚnico de Saúde 

(SUS), a vacinação constitui uma das iniciativas vista de forma extremamente positiva pela sociedade. 

Os avanços alcançados nos últimos, pelo Programa Nacional de Imunização formulado e 

implementado desde 1973 junto aos Programas Estaduais e Municipais, aliado à implementaçãoda 

atenção à saúde da população, permitiu impacto relevante na redução de complicaçõese óbitos para 

alguns agravos. 

Reconhecidamente, as doenças imunopreveníveis vêm apresentando redução na sua 

magnitude, mesmo que algumas doenças ainda representem um peso significativo no padrão 

epidemiológico brasileiro. 

São de competência e coordenação do Ministério da Saúde (MS), a aquisição de todas as 

vacinas contra a COVID-19 observado a sua segurança e eficácia, ainda, a aquisição e logística de 

insumos, o sistema de informações e a definição das estratégias de monitoramento e avaliação da 

campanha, dentro do Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

 O PNI é responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a 

morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de 

vigilância em saúde para promoção, proteção da saúde e prevenção de agravos em saúde da população 

brasileira. 

Em Timbiras-MA, a vacinação contra Covid-19 será alinhada ao plano nacional de vacinação 

e diretrizes preliminares disponibilizadas pela secretaria de saúde do estado do Maranhão, obedecendo 

a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde através da 

regional de Codó-MA. As etapas da vacinação definidas pelo ministério da saúde leva em 

consideração a população pertencentes ao grupo de risco levantados nos inquéritos epidemiológicos, 

bem como, comorbidades e dados populacionais. 

Declaramos que este plano será atualizado 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 tendo em vista a 

aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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 1 INTRODUÇÃO 

A COVID-19 é uma doença causada pelo corona vírus, denominado SARS-CoV-2, que 

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Há vários tipos 

de corona vírus catalogados, em sua maioria não são capazes de infectar seres humanos com exceção 

MERS-CoV e SARS-CoV.  De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, a maioria (cerca 

de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos 

sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória e outras complicações. 

Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo corona vírus (SARS-CoV-2), o qual 

foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e 

transmitida pessoa a pessoa. 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal- -SG 

(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes 

sintomas: sensação febril ou febre associada á dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma 

pneumonia severa. Os sintomas mais comuns: tosse, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, 

perda de olfato (anosmia), perda de paladar (ageusnia), distúrbios gástrico-intestinais, cansaço, 

diminuição do apetite e dispnéia.  

Os idosos, indivíduos portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças 

cardíacas e os profissionais da saúde devido alto grau de exposição fazem parte do grupo mais 

vulnerável a contrair a doença e serem acometidos por complicações. 

As recomendações de proteção da doença são a higienização das mãos frequentemente, seja a 

lavagem com água e sabão ou a higienização com álcool 70% observados o tempo e a técnicas correta, 

uso de máscaras, distanciamento entre pessoas em lugares públicos e de convívio social de no mínimo 

1 metro, dentre outras medidas. 

Desde o início do século XIX no Brasil, as vacinas são utilizadas como medida de controle de 

doenças. Porém , somente no ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações 

(PNI), com o objetivo de organizar a política nacional de vacinação e a missão de controlar, erradicar 

e eliminar as doenças imunopreveníveis. O PNI oferece, no Calendário Nacional de Vacinação, todas 

as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além de imunobiológicos 

especiais de alto custo financeiro, para grupos em situação de maior risco nos Centros de Referência 

para Imunobiológicos Especiais (CRIE).  

Com a aprovação pela Anvisa e um rígido controle de qualidade pelo Instituto Nacional de 

Controle da Qualidade em Saúde – INCQS, segue os padrões dos mais eficientes e confiáveis 

programas de vacinação do mundo. Ressalta-se ainda que a inserção de um novo imunobiológico no 

programa para um determinado grupo populacional é uma decisão respaldada em bases técnicas e 

científicas, tais como: evidência epidemiológica, eficácia/segurança da vacina e garantia da 
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 sustentabilidade da estratégia, na qual encontra-se em discussões com especialistas realizadas no 

âmbito do Comitê Técnico Assessor em Imunizações – CTAI e da Câmara Técnica Assessora em 

Imunização e Doenças Transmissíveis, instituída por meio da Portaria Ministerial GAB/ SVS nº 28, de 

03 de setembro de 2020.  

Desta maneira, a partir das definições do Ministério da Saúde/PNI, a Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMUS) de Timbiras apresenta o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, como 

medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença. Algumas definições contidas neste plano 

são dinâmicas, condicionadas às características e disponibilidade das vacinas aprovadas para o uso 

emergencial e poderão sofrer ajustes tais como adequação dos grupos prioritários, população alvo, 

capacitações e estratégias para a vacinação. 

2 OBJETIVO GERAL 

 Estabelecer estratégias e ações para operacionalização da vacinação contra a COVID-19 em 

Timbiras 

2.1 objetivos específicos 

 Apresentar a população alvo e grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19-19; 

 Otimizar os recursos (profissionais de saúde, potencialidades do território, insumos 

disponíveis dentre outros; 

3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

Levando em consideração as competências municipais frente a elaboração e implementação 

do plano municipal de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 determinados pela “Diretriz 

preliminar para elaboração do plano municipal de vacinação contra a COVID-19” disponibilizado pela 

secretaria de saúde do estado do Maranhão serão observados os seguintes itens abaixo relacionados: 

 Cadastrar no CNES a 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;  
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  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;  

 Atuar em cooperação com os outros entes federativos, estado e união, no âmbito de sua 

competência para a execução do plano 

3 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

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. 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%. 

A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA) e Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) realizaram dois inquéritos de base populacional com a finalidade de obter dados 

sobre a “Prevalência de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 no Maranhão”. Os estudos aconteceram em 

duas etapas, no período de 27 de julho a 8 de agosto e de 19 a 30 de outubro, ambos em 2020. 

A prevalência de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 no Maranhão na primeira fase do 

inquérito apresentou 40,4%, com intervalo de confiança que deve ser de 95% e variação de 35,6% a 

45,3%. Já na segunda fase a prevalência de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 foi de 38,1%, e 

intervalo de confiança que deve ser de 95% com variação de 34,8% a 41,4%. 

A secretaria municipal de saúde de Timbiras em sua última atualização do boletim de dados 

epidemiológicos acerca da Covid-19 em 14 de janeiro de 2021, apresenta 572 casos confirmados, 

deste 543 casos recuperados e 23 óbitos, restando 06 casos ativos em isolamento domiciliar e 00 

internações hospitalares o município segue insistindo nas medidas preventivas. 
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4 OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 

4.1 capacitações 

Se fará necessária a capacitação de toda a equipe envolvida na campanha de vacinação contra 

a Covid-19 desde armazenamento e administração da vacina, como também questões envolvendo a 

investigação e notificação de eventos adversos. 

Está previsto a ampliação da equipe de vacinação, serão recrutados funcionário já lotados 

como vacinadores e também outros profissionais da saúde (Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros), 

todos passarão por treinamento. 

4.2 Estratégia de vacinação 

Como estratégia de vacinação a SEMUS(secretaria municipal de saúde) realizará a campanha 

de vacinação contra a Covid-19 respeitando as fases recomendada pelas diretrizes preliminares para 

elaboração do plano municipal de vacinação disponibilizada pela secretaria de saúde do estado do 

maranhão. 

Quadro 1- estimativa da população-alvo conforme as Fases para vacinação contra a Covid-19 

FASES  POPULAÇÃO-ALVO ESTIMATIVA DE 

POPULAÇÃO 

NUMERO ESTIMADO DE 

DOSES PARA ESQUEMA 

VACINAL COMPLETO 

Fase 01 Trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos 

ou mais; pessoas com 60 anos ou mais 

acamadas. 

1.606 3.212 

Fase 02 Pessoas de 60 a 74 anos 2.027 4.054 

Fase 03 Morbidades: 

Diabetes mellitus; hipertensão arterial 

grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; 

doença renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de órgão sólidos; câncer; 

obesidade grave (IMC ≥40); gestantes com 

comorbidades; puerperas com comorbidade 

 

 

11,673 

 

 

23.346 

 OUTROS GRUPOS:  

 Trabalhadores da educação, pessoas com 

deficiência permanente severa, membros 

das forças de segurança e salvamento, 

trabalhadores do transporte coletivo 

Rodoviário de passageiros (mototaxi, 

motoristas, atendentes de agências de 

viagem); população em situação de rua; 

trabalhadores da limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos; gestantes e puerperas 

om comorbidades e gestantes e puerperas 

em geral. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

TOTAL 30.612 DOSES 

 A SEMUS propõe para esta campanha, estratégias e táticas para a vacinação, de acordo 

com as fases, os grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde. Logo, na 

intenção de evitar aglomeração e manter a organização dos pontos de vacinação, as estratégias 

adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde serão: 
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  Em primeiro momento a vacinação ocorrerá de forma centralizada nas salas de vacina 

cadastrada no CNES, de modo a evitar desvios de Imunobiológicos e possibilitar o 

controle da administração das vacinas; 

 Vacinação domiciliar para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção; 

 Pontos exclusivos e estratégicos para a vacinação contra COVID-19 á população de 

difícil acesso (Complexo Esportivo e Unidade Escolar Humberto de Campos): 

-Vacinação em pontos estratégicos para população da zona rural; 

 Número limitado de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada (01 

acompanhante); 

 A equipe contará com profissionais para a organização do fluxo de pessoas nos locais 

de vacinação; 

 Tendo em vista que a quantidade de doses na primeira remessa não serão suficientes 

para a cobertura de todos os grupos prioritários da primeira fase, estes serão 

estratificados em subgrupos para administração da vacina, da mesma forma será feito 

nas demais fases da campanha se houver necessidade; 

 

Quadro 2- Metodologia de vacinação ao público alvo, Timbiras-MA, 2021. 

Fases PÚBLICO ALVO PERÍODO LOCAL DE 

VACINAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 01 

Trabalhadores de sáude da 

linha de frente no 

enfrentamento a COVID-19 

(público/privado/autônomos) 

 

 

 

A definir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Centro de Referência 

Vitoriano Abdalla; 

- UBS São Raimundo; 

- UBS Catulo Alvim; 

- UBS Dr José 

Anselmo de Freitas; 

- UBS José Maria 

Alvim; 

- UBS Maria Luzinete 

Rodrigues de Melo; 

- UBS Teresa Pereira 

Rocha; 

Pontos estratégicos: 

Complexo Esportivo e 

U.E. Humberto de 

Campos 

- Carteira do conselho 

profissional  e Declaração 

de lotação em setor 

prioritário; 

- CNS (cartão nacional de 

saúde) sus; 

- CPF (cadastro de pessoa 

física) 

- Carteira de vacinação 

 

  

Trabalhadores de saúde- com 

idade ≥ 60 anos com 

morbidades 

A definir 

Pessoas com  ≥  75 anos  - CNS (cartão nacional de 

saúde) sus; 

- CPF ; 

- carteira de vacinação 

Pessoa com ≥60 de idade 

COM comorbidades. 

 

A definir 

Pessoa a partir de 60 anos com 

mobilidade reduzida ou 

acamados 

 

A definir 

Trabalhadores de saúde em 

geral 

 - Carteira do conselho 

profissional e Declaração 

de lotação em setor 

prioritário; 

- CNS (cartão nacional de 

saúde) sus; 

- CPF ; 

- carteira de vacina 

 

Fase 02 

Pessoas com idade entre 60 a 

74 anos 

 

 

A definir 

- CNS (cartão nacional de 

saúde) sus; 

- CPF ; 

- carteira de vacinação 

  
 

Fase 03 

Pessoas COM comorbidades 

acamados 

 

 

A definir 
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 A capacidade tecnológica disponível nas salas de vacina – informatização e conectividade 

determinará o tempo médio para registro do vacinado no Sistema de Informação. Existem cenários 

diferentes nas salas de vacina, de acordo com as condições tecnológicas: 

● Cenário 1 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e condições de usar 

QR CODE (Preparar equipamentos e Recursos Humanos); 

● Cenário 2 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e 

Condições de fazer digitação online; 

● Cenário 3 - Estabelecimento de Saúde SEM conectividade ou com 

Dificuldades de acesso à internet (utilizar as fichas CDS do sistema e-SUS AB, 

que é um módulo off-line); e 

● Cenário 4 - Estabelecimento de saúde SEM conectividade e sem 

Computador (utilizar planilha e registrar na SMS). 

 

Quadro 03- Capacidade tecnológica das salas de vacinação de Timbiras-MA,2021. 

Serviço de 

saúde 

Quantidade de pontos de vacinação por 

município 

Capacidade 

logística até 

os pontos 

de 

vacinação 

 

 

Tipo de modal 

Previsão de segurança 

Cenário 

01 

Cenário 

02 

Cenário 

03 

Cenário 

04 

Transporte Armazenamento 

Centro de 

Referência 

da Saúde 

Victoriano 

Abdalla 

  

 

X 

   

 

SIM 

 

 

TERRESTRE 

 

 

SIM 

 

 
SIM 

UBS 

Catulo 

Alvim 

   

X 

 

 

 

SIM 

TERRESTRE  

SIM 
 

SIM 

UBS Dr 

José 

Anselmo de 

Freitas 

   

X 

  

SIM 

 

TERRESTRE 

 

SIM 
 

SIM 

UBS José 

Maria 

Alvim 

   

X 

  

SIM 

 

TERRESTRE 

 

SIM 
 

SIM 

UBS Maria 

Luzinete 

Rodrigues 

de Melo 

   

 

X 

  

 

SIM 

 

 

TERRESTRE 

 

 

 

SIM 

 

 
SIM 

 
UBS São 

Raimundo 
  X  SIM TERRESTRE  

SIM 
 

SIM 
UBS 

Teresa 

Pereira 

Rocha 

   

X 

 

 

 

SIM 

 

TERRESTRE 

 

SIM 
 

SIM 

 

4.3 Rede de frio 

A divisão de Imunização atua com suas ações de vacinação contando com uma Central de 

Rede de Frio. O Programa recebe mensalmente imunobiológicos que compõem o calendário nacional 

de imunização, além das doses de vacinas destinadas às campanhas de vacinação, as quais são 

distribuídas aos postos de vacinação, alcançando suas 08 salas de vacina. 
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 Quadro 04- Salas de vacinas de Timbiras-MA,2021. 

SALA DE VACINA CNES LOCALIZAÇÃO CONDIÇÕES 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE 

VICTORIANO  ABDALLA 
2646625 ZONA URBANA FÍSICA (02 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 02 geladeiras, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado)  

UBS CATULO ALVIM 2529823 ZONA RURAL FÍSICA ( 01 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 01 geladeira, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado) 

UBS DR. JOSÉ ANSELMO FREITAS 2529831 ZONA URBANA FÍSICA ( 01 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 01 geladeira, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado) 

UBS JOSÉ MARIA ALVIM 2530058 ZONA RURAL FÍSICA ( 01 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 01 geladeira, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado) 

UBS LAGOA PRETA 2529815 ZONA RURAL VIRTUAL  

UBS MARIA LUZINETE RODRIGUES DE 

MELO 
5367026 ZONA URBANA FÍSICA ( 01 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 01 geladeira, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado) 

UBS SÃO RAIMUNDO 7179553 ZONA URBANA FÍSICA ( 01 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 01 geladeira, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado) 

UBS TERESA PEREIRA ROCHA 2529588 ZONA RURAL FÍSICA ( 01 mesa, 02 cadeiras, 

01 armário, 01 geladeira, 01 

caixa térmica, 01 ar 

condicionado) 

 

A distribuição dos imunobiológicos e insumos de rotina ocorre diariamente conforme 

recebimento das informações de saldo e solicitação por parte das salas de vacinas. O transporte dos 

imunobiológicos é feito utilizando-se caixas térmicas de poliestireno expandido ou poliuretano. Todos 

os imunobiológicos são transportados conservando-se a temperatura entre +2°C e +8°C em caixas 

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

maneira que assegure as características imunogênicas das vacinas, evitando assim, a perda de potência 

e efetividade das mesmas até que cheguem ao destino final, onde acontece a vacinação dos usuários. 

Fazendo-se necessária a manutenção de tal controle rigoroso, visto que dentre todos os 

imunobiológicos que atualmente compõem o calendário nacional de imunização, estes são termo 

sensíveis e precisam ser armazenados em temperaturas entre +2ºC e +8ºC, visto que a exposição à 

temperaturas diferentes das recomendadas, ou ainda a exposição à luz de forma inadequada, podem 

resultar na perda de potência em caráter permanente do imunizante. 

Para possibilitar o armazenamento adequado da vacina da COVID-19 na Central de Rede Frio, 

será redimensionada a quantidade de vacinas destinadas a imunização de rotina recebida da Central 

Estadual de maneira a não prejudicar o cumprimento do PNI. 

A cidade de Timbiras-MA ainda não dispõe de câmaras frias, conta apenas com 01 freezer, 08 

geladeiras, 06 caixas térmicas; 14 termômetros, 339 gelox e 25 profissionais que trabalham 

diretamente no PNI. 
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 Quadro 05- relação de insumos disponíveis. 

ISUMOS QUANTIDADE EM ESTOQUE 

SERINGAS E AGULHAS  (3ML- 25X7,0) 7000 

GELOX 339 

 

4.4 Logística de distribuição e armazenamento 

A aquisição dos imunobiológicos pela Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Imunização (CGPNI) passa por um processo logístico de armazenamento na Central Nacional de 

Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CENADI), com posterior controle da qualidade 

pelo Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde (INCQS), para dar início a distribuição 

dos mesmos para as instâncias estaduais. 

Compete as SES por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde realizar a distribuição 

das vacinas e insumos para os períodos da campanha. As vacinas e os insumos chegam ao estado por 

transporte aéreo e terrestre, através do Complexo Logístico do Ministério da Saúde. Na Central 

Estadual de Armazenamento Distribuição de Imunobiológicos CEADI/MA, é realizada toda a logística 

de recebimento, conferência e armazenamento. A Central Estadual é responsável pela distribuição das 

vacinas e dos insumos para a cidade de São Luís, que por meio da Divisão Municipal de Imunização 

realiza a distribuição para as salas de vacinas. 

Em Timbiras, 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 cadeia 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 quantidades, 

lotes, validades, unidade de destino e assinatura do responsável pelo recebimento na sala de vacina. O 

transporte da carga deve ser realizado com o acompanhamento de profissional capacitado. Essas são 

medidas fundamentais para rastreabilidade e promoção da garantia da qualidade dos produtos. 

4.5 Sistema de informação 

Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 o registro da dose aplicada, será 

nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública de saúde. Uma 

solução tecnológica está em desenvolvimento, por meio do DATASUS, com o objetivo de simplificar 

a entrada de dados e agilizar o tempo médio de realização do registro do vacinado no SI-PNI, além de 

considerar aspectos de interoperabilidade com outros Sistemas de Informação e integração com a Rede 

Nacional de Dados em Saúde (RNDS). 
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 Algumas alternativas de pré-cadastro da população-alvo estão em discussão, tendo em vista 

que é provável que tenhamos como grupo prioritário categorias profissionais e portadores de 

comorbidades, e não somente grupos etários. Bases de dados serão importadas para habilitar o cidadão 

automaticamente para receber a vacina. Entretanto, caso o cidadão comprove que faz parte do grupo 

prioritário e não está listado na base de dados do público-alvo, o profissional de saúde poderá habilitá-

lo no SI-PNI para receber a vacina. A ausência do nome do cidadão na base de dados o público alvo 

não será impedimento para ele receber a vacina, desde que comprove que integra algum grupo 

prioritário. 

No caso dos pontos de vacina que ainda não estiverem informatizados e/ou sem uma adequada 

rede de internet disponível, a nova solução tecnológica perde a chance de uso em tempo oportuno. 

Para essas, o registro deverá ser nominal e individualizado, com registro tardio no Sistema de 

Informação. Os dados deverão ser coletados e registrados em formulário 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 vacina. 

Para os pontos de vacina sem conectividade com a internet está previsto um módulo off –line. 

Essas salas farão registros off -line e depois submeterão seus registros para o servidor assim que a 

conexão com a internet estiver disponível. 

4.6 Monitoramento, supervisão e avaliação 

O monitoramento, supervisão e avaliação são importantes para acompanhar a execução das 

ações planejadas e identificação oportuna da necessidade de intervenções, assim como subsidiar a 

tomada de decisão gestora em tempo oportuno e ocorre de maneira transversal em todo o curso do 

processo.  

A supervisão e avaliação deve permear todo o processo definido e pactuado pelas instâncias 

gestoras, com responsabilidades compartilhadas entre os gestores municipais, estaduais e a nível 

federal de acordo com um protocolo elaborado para essas ações. Tais processos apoiarão as respostas 

necessárias para a correta execução da intervenção.  

Ao final da intervenção deve-se realizar a avaliação de todas as fases do processo, do 

planejamento à execução, com resultados esperados e alcançados, identificando as fortalezas e 

fragilidades do plano municipal e da intervenção proposta. 

5 FARMACOVILÂNCIA 

Eventos adversos é qualquer ocorrência clínica indesejável em um indivíduo que tenha 

recebido algum imunobiológico. Quanto a intensidade, os mesmos se classificam em leves, moderados 

e graves, estes podem levar à hospitalização, deixar sequelas e até evoluir para óbito. Portanto, 

precisamos: Detectar; Notificar; Investigar; classificar todos os eventos adversos. 
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  A responsabilidade é de todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma 

suspeita de EAPV (evento adverso pós-vacinação), incluindo erros de imunização, problemas na 

cadeia de frio, erros de preparação na dose ou na via de administração entre outros se detectado. É 

fundamental informar: Tipo de vacina; Lote; Fabricante.  

Todos os eventos adversos graves, raros, inusitados, óbitos súbitos e inesperados, assim como 

qualquer erro de imunização devem ser notificados em 24 horas em determinação da Portaria 264, de 

17 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde.  

Não devem receber a vacina neste momento, mas aguardar: Pessoas com qualquer doença 

febril aguda; Pacientes que tiveram COVID-19 confirmado nas últimas 4 (quatro) semanas e evidência 

de piora clínica da doença; 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.  

Recomenda-se que as bulas das vacinas e as informações dos fabricantes sejam lidas pela 

equipe vacinadora antes da administração da vacina para ciência e também informar o paciente caso 

este solicite um esclarecimento. Em caso EAPV, a população será orientada a procurar qualquer 

unidade de saúde. Os casos graves serão removidos por ambulância do município para a unidade de 

urgência mais próxima. 

6 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde deve estar em conformidade com as 

definições estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de 2018, 

que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e a 

Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

7 COMUNICAÇÃO 

 Sabe-se que para o enfrentamento da pandemia torna-se imprescindível a participação efetiva 

da população, de modo que a comunicação é a estratégia mais importante a ser fortalecida, pois esta 

estabelece o canal direto de troca de informações entre a gestão e seu público-alvo. Assim, além da 

divulgação massiva das medidas sanitárias que precisam permanecer sendo adotadas pela população 

(praticar o distanciamento social, higienizar as mãos com frequência utilizando água e sabão, utilizar 

álcool a 70%, fazer uso de máscara, dentre outros), a divulgação sobre as ações implementadas para 

enfrentamento à Covid-19 é mais do que necessária, sendo a vacinação neste momento uma das mais 

importantes a serem comunicadas à população. 
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 A comunicação clara e objetiva, esclarecendo sobre cada etapa de planejamento e execução é 

fundamental para melhor compreensão de como se dará o processo de vacinação, bem como para 

colaborar com a sensibilização da população para adesão a essa estratégia. 

Entretanto, a SES define que a campanha de comunicação em torno da vacina contraCovid-19 

no estado do Maranhão necessitará de estratégias para diversas plataformas, visto a desigualdade do 

maranhense no acesso à informação, parte em razão do déficit digital, e ciente deste cenário será 

necessária a produção de conteúdo a serem reproduzidos por comunicadores, influenciadores e 

profissionais de saúde em todo o estado. 

A SEMUS, em parceria com a Secretaria de Comunicação - SECOM reunirá todas as 

informações essenciais aos profissionais de saúde, serviços e população sobre os grupos prioritários, 

períodos de vacinação, locais de imunização, informações quanto à segurança e eficácia da vacina, as 

quais serão amplamente divulgadas nas diversas plataformas de comunicação para difusão desta 

campanha. Vale ressaltar que a ação de comunicação será tanto de orientação/informação quanto 

publicitária. 

7.1 Ações a serem realizadas 

Realizar campanha publicitária para televisão, rádio e internet de forma sistemática, conforme 

cronograma a ser programado com ASSCOM, com a finalidade de orientar a população;  

Divulgação de material informativo relacionado à vacinação nas redes sociais e site oficial da 

prefeitura;  

Estabelecer porta-vozes da Secretaria Municipal de Saúde para entrevistas à imprensa e 

criação de vídeos informativos para as redes sociais;  

Divulgar junto a população a necessidade de efetuar o cadastro no aplicativo Conecte-SUS, 

visando agilizar o processo de vacinação.  

Intensificar o monitoramento das redes sociais para esclarecer dúvidas, rumores ou 

informações equivocadas;  

Manter um fluxo contínuo de comunicação com a imprensa para informar sobre o cenário da 

vacinação;  

Realizar parcerias com atores e influenciadores digitais regionais com credibilidade, fazendo 

assim uma comunicação mais próxima com a população;  

Potencializar as equipes de estratégia de saúde da família, por meio dos agentes comunitários 

de saúde para sensibilização da população para a vacinação, bem como para esclarecimento de todas 

eventuais dúvidas;  

Promover a divulgação do início da vacinação e suas etapas por grupos prioritários, pontos de 

vacinação, horário de funcionamento, calendário de vacinação por ordem alfabética e documentos 

necessários. 
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Planilha nº: __________ Data: ______/______/2021 

Nº CNES do estabelecimento de saúde: _____________________________________ 

Nome do Estabelecimento de saúde: _______________________________________ 

Estado/UF: Maranhão / MA 

Código IBGE do município: 211210 

Nome do município: Timbiras 

18 
'Nota: (1) CPF = Cadastro de Pessoa Física; (2) CNS = Cartão Nacional de Saúde; (3) Sexo: M = masculino, F=Feminino; (4) CNES = Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde 
'*Grupo prioritários = Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; Pessoas com Deficiência Institucionalizadas; Povos indígenas; 
Trabalhadores da Saúde; Pessoas de 80 anos ou mais; Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinha; Povos e Comunidades Tradicionais 
Quilombola; Pessoas de 75 a 79 anos; Pessoas de 70 a 74 anos; Pessoas de 65 a 69 anos; Pessoas de 60 a 64 anos; Comorbidades; População 
Privada de Liberdade;  Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade; Pessoas em Situação de Rua; Forças de Segurança e Salvamento; 
Forças Armadas; Pessoas com Deficiências Permanente Grave; Trabalhadores da Educação do Ensino Básico; Trabalhadores da Educação do 
Ensino Superior; Caminhoneiros; Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso; Trabalhadores de 
Transporte Metroviário e Ferroviário; Trabalhadores de Transporte Aéreo; Trabalhadores Portuários; e Trabalhadores de Transporte de Aquaviário. 
'** Comorbidade - diabetes mellitus, hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo), doença pulmonar obstrutiva crônica, 
doença renal, doenças cardiovasculares e cérebro-vasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer, obesidade 
grau III e síndrome de down; 
'*** Outras categorias do Grupo prioritário - verificar na aba Categoria do Grupo prioritário. 
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Registro Manual de Vacinados 

 

    1 - DADOS DO VACINADO 

*Grupo Prioritário  

**Categoria do grupo prioritário  

Nº CPF do vacinado  

Nº CNS do vacinado  

Nome do vacinado  

Data de nascimento  

Sexo (M,F)  

Nome da mãe  

Data de vacinação  

Contato:  

 

     2 - DADOS DA VACINA 

Código da vacina (SIPNI)  

Nome da Vacina  

Tipo de Dose (D1, D2 e Dose) D1 (   ) data_____/_____/____   D2 (   )____/_____/______ 

Lote  

Produtor  

 

     3 - DADOS DO VACINADOR 

Nº CNES do vacinador  

Nome do vacinador  
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Estado/UF: Maranhão / MA 

Código IBGE do município: 211210 

Nome do município: Timbiras 

19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 

Registro Manual de Vacinados 

Categoria do Grupo Prioritário 

Grupo prioritário 
Categoria do grupo 

prioritário 

Comorbidades Anemia Falciforme 

Comorbidades Câncer 

Comorbidades Diabetes Mellitus 

Comorbidades 
Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica 

Comorbidades Doença Renal 

Comorbidades 
Doenças Cardiovasculares e 
Cerebrovasculares 

Comorbidades 

Hipertensão de difícil controle 
ou com complicações/lesão de 
órgão alvo 

Comorbidades 
Indivíduos Transplantados de 
Órgão Sólido 

Comorbidades Obesidade Grave (Imc≥40) 

Comorbidades Síndrome de Down 

Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 

Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 

Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 

Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 

Faixa Etária Pessoas de 80 anos ou mais 

Pessoas de 60 nos ou mais 
Institucionalizadas 

Pessoas de 60 nos ou mais 
Institucionalizadas 

Forças Armadas (membros ativos) Marinha do Brasil - MB 

Forças Armadas (membros ativos) Exército Brasileiro - EB 

Forças Armadas (membros ativos) Força Aérea Brasileira - FAB 

Forças de Segurança e Salvamento Bombeiro Civil 

Forças de Segurança e Salvamento Bombeiro Militar 

Forças de Segurança e Salvamento Guarda Municipal 

Forças de Segurança e Salvamento Policial Rodoviário Federal 

Forças de Segurança e Salvamento Policial Civil 

Forças de Segurança e Salvamento Policial Federal 

Forças de Segurança e Salvamento Policial Militar 

Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola 

Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinha 

Povos Indígenas 
Povos indígenas em terras 
indígenas 

Trabalhadores da Educação Ensino Básico 

Trabalhadores da Educação Ensino Superior 

Trabalhadores de Saúde Auxiliar de Veterinário 

Trabalhadores de Saúde Biólogo 

Trabalhadores de Saúde Biomédico 

Trabalhadores de Saúde Cozinheiro e Auxiliares 

Trabalhadores de Saúde Cuidador de Idosos 

 

 

 

Grupo prioritário Categoria do grupo prioritário  

Trabalhadores de Saúde Doula/Parteira 

Trabalhadores de Saúde Enfermeiro(a) 

Trabalhadores de Saúde Farmacêutico 

Trabalhadores de Saúde Fisioterapeutas 

Trabalhadores de Saúde Fonoaudiólogo 

Trabalhadores de Saúde 

Funcionário do Sistema Funerário 
que tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados 

Trabalhadores de Saúde Médico 

Trabalhadores de Saúde Médico Veterinário 

Trabalhadores de Saúde Motorista de Ambulância 

Trabalhadores de Saúde Nutricionista 

Trabalhadores de Saúde Odontologista 

Trabalhadores de Saúde Pessoal da Limpeza 

Trabalhadores de Saúde Profissionais de Educação Física 

Trabalhadores de Saúde Psicólogo 

Trabalhadores de Saúde Recepcionista 

Trabalhadores de Saúde Segurança 

Trabalhadores de Saúde Assistentes Sociais 

Trabalhadores de Saúde Técnico de Enfermagem 

Trabalhadores de Saúde Técnico de Veterinário 

Trabalhadores de Saúde Terapeuta Ocupacional 

Trabalhadores de Saúde Outros 

Trabalhadores de Saúde Auxiliar de Enfermagem 

Trabalhadores de Saúde Técnico de Odontologia 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 

Trabalhadores de Transporte Caminhoneiro 

Trabalhadores de Transporte 
Coletivo Rodoviário Passageiros 
Urbano e de Longo Curso  

Trabalhadores de Transporte Ferroviário 

Trabalhadores de Transporte Metroviário 

Trabalhadores de Transporte Aquaviário 

Pessoas com Deficiência 
Pessoas com Deficiência 
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