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1.

INTRODUÇÃO

A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade, causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. Tratase de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre
principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e
superfícies contaminadas.
O Plano Municipal de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Município de
Itapecuru-Mirim-MA foi elaborado em consonância com as orientações do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, publicado pelo Ministério da Saúde e Plano Estadual
de Vacinação Contra a Covid-19, publicado pela Secretaria de Estado do Maranhão, considerando as
características do município.

Diante da gravidade decorrente da pandemia do Coronavírus, a vacinação no município
terá início logo após o recebimento das doses enviadas pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI), com o intuito de proteger e tratar sua população, diante dos agravos à saúde aos quais
foram acometidos ao longo do tempo.

2.

OBJETIVO GERAL
• Estabelecer ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a

COVID-19 no município de Itapecuru-Mirim.

2.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proporcionar uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo o

município de Itapecuru-Mirim;
• Promover ações de educação e comunicação em saúde sobre as vacinas
disponibilizadas;
• Imunizar os grupos prioritários de acordo com o estabelecido pelo Plano Nacional de
Operacionalização para vacinação contra COVID-19;
• Vacinar a população em áreas de difícil acesso;
• Promover a distribuição dos insumos necessários para efetivação da campanha;
• Estabelecer o armazenamento, controle e distribuição das vacinas, oferecendo
condições adequadas de refrigeração pela Central Regional da Rede de Frio de Itapecuru-Mirim

5

até o momento da chegada nas salas de vacina da Rede Básica de Saúde e pontos extras de
vacinação;
• Assegurar a organização das unidades de atenção primária à saúde e pontos extras
de vacinação, observando as medidas sanitárias restritivas e biossegurança;
• Monitorar o registro correto das doses administradas nos sistemas de informações;
• Assegurar o monitoramento aos Eventos Adversos Pós-vacinação (EAPV).

3.

COMPETÊNCIA MUNICIPAL
• Cadastrar no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) a Rede de

Frio Municipal e as salas de vacina, conforme Portaria nº 1.883, de 4 de novembro de 2018, o que
será importante para o obrigatório rastreamento das vacinas;
• Garantir vacinação por etapas, priorizando grupos específicos a cada fase, de acordo
com critérios de risco e vulnerabilidade;
• Realizar triagem e registro de todos os usuários que comparecerem nos postos de
vacinação;
• Manter a qualidade e a segurança das vacinas em condições adequadas de
conservação e temperatura desde o transporte, armazenamento e distribuição das salas de
vacinas e locais de pontos extras;
• Informar adequadamente a população sobre a vacinação, através dos meios de
comunicação e redes sociais;
• Capacitar os profissionais de saúde para a administração das vacinas de forma
segura e ampliação das equipes;
• Realizar o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados,
conforme as normas técnicas vigentes;
• Alimentar, monitorar e avaliar os sistemas de informação dos dados relativos aos
imunobiológico e usuários por sala de vacina;
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4.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Indicação dos denominadores pelo Ministério da Saúde.
Grupo prioritário*

Quantitativo

Trabalhadores da Saúde
Pessoas com 80 anos ou mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas
Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos
Diabetes mellitus
Hipertensão arterial grave
Doença pulmonar obstrutiva crônica
Ddoença renal
Morbidades**
Doenças
cardiovasculares
e
cerebrovasculares
Indivíduos transplantados de órgão sólido
Anemia falciforme
Câncer
Obesidade grave (IMC≥40)
Trabalhadores da Educação Pública e Privada
População privada de liberdade
Funcionários do sistema de privação de liberdade
Força de segurança e salvamento

1.060
2.232
1.999
07
8. 789
1.678
2.263
2.662
1.971
5.573
683
40
552
03
01
12
1.108
1.375
190
55
235

1. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas: Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 2019 -estimada a partir
do censo SUAS. O grupo prioritário Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas foi estimado com uma margem de erro de 100% para incorporar os
estabelecimentos privados não registrados no censo.
2. Trabalhadores de Saúde - estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.
3. Pessoas com 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 ou mais- Estimativas preliminares base de dados do SISAB, Secretaria de Atenção Primária
à Saúde ¬ SAPS. Ministério da Saúde, janeiro 2021
4. Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinha: base de dados do SISAB, Secretaria de Atenção Primária à Saúde ¬ SAPS, outubro de 2020, incluiu indivíduos entre
18 a 59 anos.
5. Comorbidades: IBGE: base de dados do SISAB, Secretaria de Atenção Primária à Saúde ¬ SAPS. Secretaria Municipal de Saúde, janeiro 2021
6. População Privada de Liberdade e Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: Dados disponibilizados pela Unidade Prisional de Itapecuru Mirim – MA
7. Força de Segurança e Salvamento - dados disponibilizados pelos referidos órgãos.
8. Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos. Dados fornecidos Secretaria Municipal de Educação,
janeiro 2021
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5.

VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)

Garantir o fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica e sanitária, com
processo de capacitação e sensibilização dos profissionais para identificação, notificação e
investigação de EAPV com registro obrigatório no Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunobiológico SI-PNI.

6.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

O município realizará toda informação da campanha da COVID-19, garantindo o
registro adequado da movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas, avaliando os
dados relativos à vacinação e logísticas dos insumos de acordo com o preconizado.

7.

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

A realização da campanha dar se à de forma organizada e estruturada garantindo:
•

A distribuição das vacinas será de acordo com quantidade de doses disponibilizadas ao
município;

•

A vacinação na primeira fase será realizada, inicialmente, na sala de imunização covid 19 na
UBS Maria José das Neves Oliveira Martins, bairro Trizidela e posteriormente será
disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município.

•

Se necessário, será realizada vacinação extramuro de acordo com as especificações dos
grupos elencados para vacinação

•

Prever e prover insumos necessários para realização da vacinação;

•

Realizar vacinação em domicílio para aqueles com dificuldade de locomoção e pessoas
portadoras de necessidades especiais.

•

Notificar e acompanhar todos os eventos adversos e erros de imunização;

•

Agendar a 2ª dose de vacina;

•

Realizar busca ativa de faltosos na segunda dose;

•

Organização da Unidade Básica de Saúde em diferentes frentes de vacinação para evitar
aglomerações;

•

Sempre que possível, utilizar sistema de agendamento para evitar acúmulo de pessoas na
fila de espera.
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•

Durante o momento da campanha, vários formatos de organização do processo de trabalho
das equipes podem ser admitidos, com o intuito de vacinar o maior número de pessoas entre
o público-alvo estabelecido neste plano e, ao mesmo tempo, evitar aglomerações.

A Campanha Nacional de vacinação contra a covid-19 iniciará com a vacina Sinovac/Butantan.
Quadro 01

Quadro 01 - Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021

7.1 Equipe de Vacinação
Cada equipe deverá ser formada por técnico de enfermagem, enfermeiro, vacinadores e
profissionais responsáveis pelo registro.
Quadro 02 – Estimativa da população-alvo conforme as fases para vacinação contra a Covid19, Itapecuru-Mirim 2021.

Fases

Fase
01

População-alvo
Trabalhadores de Saúde; pessoas de
75 anos ou mais; pessoas de 60 anos
ou mais institucionalizadas; povos e
comunidades tradicionais ribeirinhas e
quilombolas.

Estimativa de
população*

14.087

Número estimado
de doses para
esquema vacinal
completo**

29.582
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Fase

Pessoas de 60 a 74 anos

6.603

13.866

9.943

20.880

1.855

3.895

02

Fase
03

Fase
04

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).
Professores que atuam no município,
na rede pública e privada; profissionais
das forças de segurança e salvamento
que atuam no município; população
privada de liberdade; funcionários do
sistema prisional que atuam no
município.

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

Devido a quantidade limitada de doses, o Ministério da Saúde propôs a seguinte priorização para os
profissionais de saúde:

1. Profissionais envolvidos nas equipes de vacinação dos grupos elencados;
2. Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residência Inclusivas
3. Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica,
envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19
3. Por fim, os demais trabalhadores da saúde

8. COMUNICAÇÃO

A elaboração do informe publicitário seguirá o planejamento de acordo com a evolução de
cada etapa de vacinação, mediante ação conjunta, através da Secretaria Municipal da Saúde e
Assessoria de Comunicação do Município, com informações transparentes sobre todos os
aspectos que envolvem o Plano Municipal de Operacionalização da vacina contra a covid-19 do
município de Itapecuru-Mirim-MA.
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9. ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

Nessa estratégia de vacinação, as particularidades ocorrerão de forma gradual,
conforme produção e recebimento das doses de vacinas, respeitando a logística definida pelo
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.
No decorrer da campanha, o monitoramento das equipes municipais deverá ser de
forma sistemática com o avanço da vacinação, acompanhando e analisando os dados coletados
e registrados, observando resultados parciais e finais de cada grupo prioritário, bem como de cada
etapa, a fim de avaliar o impacto da vacinação no município de Itapecuru-Mirim, de acordo com
normas e determinações do Ministério da Saúde.
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