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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). Trata-se de uma infecção
respiratória aguda potencialmente grave e de distribuição global, que possui
elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas
respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas.
A suscetibilidade ao vírus SARS-Cov-2 é geral, por ser um vírus novo, e
não se sabe se a infecção em humanos gera imunidade contra novas
infecções e se essa imunidade é por toda a vida. O espectro clínico da
infecção pelo coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples
resfriado até uma pneumonia severa.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% das
pessoas com covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento
hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-Cov-2 fica
gravemente doente e desenvolvem dificuldades de respirar. Os idosos e
pessoas com comorbidade tais como pressão alta, problemas cardíacos e do
pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes.
No entanto, qualquer pessoa pode se infectar com o vírus da covid-19 e
evoluir para as formas graves da doença.
A Vigilância em Saúde vem realizando diversas ações com o enfoque de
manter o controle da ocorrência de novos casos da doença e entende que a
imunização é uma ação eficaz, e que deve ser garantida a população de forma
equânime e de qualidade, portanto, vem por meio deste Plano, descrever as
ações de operacionalização da campanha de vacinação contra COVID-19 no
Município de Chaves.
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1.1 Perfil Epidemiológico da COVID-19 no Município de Chaves
A situação epidemiológica da COVID-19 no Município de Chaves é de
662 casos confirmados, 610 recuperados, 01 hospitalizado (Macapá), 45
isolamentos domiciliar, 06 óbitos, 1.008 negativos e 46 pessoas doentes
(atualização 14.06.2021).

2. OBJETIVOS DO PLANO

2.1. Objetivo Geral
•

Estabelecer as ações e estratégias para operacionalização da vacinação
contra o covid-19 no Município de Chaves.

2.2. Objetivo Específico
•

Elencar a população-alvo e grupos prioritários com maior risco de
desenvolver complicações e óbitos pela doença.

•

Cumprir os objetivos e metas da vacinação contra a covid-19
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

•

Planejar os recursos existentes por meio de programação oportunas
para operacionalização da vacinação no município.

•

Estabelecer as medidas para a vacinação segura e garantir o registro de
todo vacinado, assim como para os eventos adversos pós-vacinação.

3. META
A meta é vacinar, pelo menos, 95% de cada um dos grupos prioritários
contra COVID-19.

4. ESTRATÉGIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
4.1.
•

Vacina contra COVID-19
De acordo com a OMS, existem 173 vacinas para COVID-19 candidatas
em fase pré-clínica de pesquisa e 63 vacinas candidatas em fase de
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pesquisa clínica. As características das vacinas a serem utilizadas na
estratégia de vacinação contra a covid-19 no Brasil serão apresentadas
e devidamente atualizadas sempre que necessário, a partir do registro
(licenciamento) pela ANVISA.
•

A estratégia municipal de imunização contra covid-19 será realizada em
etapas, respeitando a ordem de vacinação dos grupos definidos pelo
Programa Nacional Imunização, sendo que serão priorizados os
grupos de maior risco para o desenvolvimento de formas graves da
doença e riscos de óbitos e grupos com elevado grau de vulnerabilidade
social e econômica.

4.2 Meta / Grupo Prioritário por Fase
A meta é vacinar, pelo menos, 95%, do público-alvo contra a COVID-19
em duas doses, com intervalo a ser definido pelo fabricante da vacina, de
acordo com as fases a seguir (tais fases estão condicionadas ao repasse de
doses pelo Ministério da Saúde):

1ª Fase da Vacinação contra a COVID-19 público-alvo:
•

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em
espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, seja
eles hospitais, clínicas, ambulatórios e outros locais atuantes. O
município foi solicitado a priorizar aqueles profissionais que atuem no
atendimento de pacientes com Síndrome Gripal, seja em urgência,
enfermarias ou unidades de tratamento intensivo, inclusive funcionários
que não atuem diretamente na assistência, mas frequentem tais
ambientes como auxiliares de serviços gerais, copeiros, administrativos,
entre outros.

•

Pessoas com 60 anos que vivem em instituições de longa permanência
(município não possui essas instituições);

•

Indígenas aldeados (município não possui essa população).

2ª Fase da Vacinação contra COVID-19 público-alvo:
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•

Profissionais de Segurança Pública na Ativa: Servidores das polícias
federal, militar e civil.

•

Idosos a partir de 80 anos: deverão receber a vacina COVID-19 em
conformidade com as fases predefinidas.

•

Idosos de 60 a 79 anos de idade: deverão receber a vacina COVID-19
em conformidade com as fases predefinidas.

•

Povos e comunidades tradicionais quilombola (município não possui
essa população).

3ª Fase da Vacinação contra COVID-19 público-alvo:
•

Indivíduos que possuem comorbidade: de acordo com a faixa etária
indicada pela ANVISA (Diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica
grave – de difícil controle e/ou com lesão de órgão-alvo); doença
pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doença cardiovasculares e
cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia
falciforme; imunossuprimidos; obesidade grave (IMC≥40).

Os indivíduos pertencentes ao este grupo terão que apresentar o
atestado médico especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá
ser apresentada no ato da vacinação.

4ª Fase da Vacinação contra COVID-19 público-alvo:
•

Trabalhadores da educação: todos os professores e funcionários das
escolas públicas e privadas, nessa estratégia será solicitado documento
que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou
apresentação de declaração emitida pela escola.

•

Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica): nessa estratégia
será solicitado documento que comprove a vinculação ativa com força
em que atua.

•

Funcionários do sistema de privação de liberdade: agente de custódia e
demais funcionários.
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•

População privada de liberdade: população acima de 18 anos em
estabelecimentos de privação de liberdade.

•

Pessoas com deficiência permanente severa: para fins de inclusão na
população alvo para a vacinação, serão considerados indivíduos com
deficiência permanente severa aqueles que apresentam uma ou mais
das seguintes limitações: limitações motoras; indivíduos com grande
dificuldade ou incapacidade de ouvir, indivíduos com grande dificuldade
de enxergar; individuo com alguma deficiência intelectual permanente
que limite as atividades habituais.

5. FARMACOVIGILÂNCIA
Frente à introdução das novas vacinas de forma acerelada, usando
novas tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de
indivíduos, pode haver um aumento no número de notificações de Eventos
Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Assim, torna-se premente o fortalecimento
dos sistemas de vigilância epidemiológicas e sanitária, em especial no manejo,
identificação, notificação e investigação do EAPV por profissionais de saúde.

5.1 Precauções e contraindicações à administração da vacina
As precauções e contraindicações temporárias da vacina COVID-19
serão aquelas definidas em Nota Técnicas emitida pela ANVISA, Ministério da
Saúde, Secretária Estatual de Saúde e informações pelo PNI.
Em geral, como todas as vacinas, diante de doenças agudas, febris,
moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a
resolução do quadro com intuito de não se atribuir à vacina as manifestações
da doença.
Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de
segurança na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com
anticorpos detectáveis pelo SARS-CoV-2.
É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (período de
incubação) ou assintomático tenha um efeito prejudicial sobre a doença.
Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com
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infecção

confirmada

para

evitar

confusão

com

outros

diagnósticos

diferenciados.

6. SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Para campanha nacional de vacinação contra COVID-19 o registro das
doses aplicadas, será nominal/individualizado. Os registros serão lançados no
site: si-pni.saude.gov.br - Sistema de Informações do Programa Nacional de
Imunização (SI-PNI) módulo COVID.
Além do site, as informações são também enviadas via WhatsApp no
grupo dos coordenadores das regionais diariamente.
No município as informações serão lançadas diariamente através de
boletim de quantitativos de doses recebidas e administradas por público-alvo,
no site da prefeitura de chaves e redes socias para conhecimento populacional.
E os indivíduos que queiram acompanhar sua vacinação só abaixar o
aplicativo conecte SUS.

7. GESTÃO ESTRATÉGICA
No país, o Ministério de Saúde coordena as ações de resposta às
emergências em saúde pública, incluindo a mobilização de recursos, aquisição
de imunobiológicos, apoio na aquisição de insumos e articulações das
informações entre as três esferas de gestão do SUS.
Destaca-se que, diante do cenário da COVID-19, o município de
Chaves, irá seguir as diretrizes nacionais e, portanto, as vacinas serão
fornecidas pelo MS, conforme o Plano Estadual de Imunização.
Destaca-se a importância e necessidade de uma estratégica de
comunicação da vacinação, da organização de capacitações de recursos
humanos, dentre outro. A vacinação contra a COVID-19 exige diferentes
estratégias, devido à possibilidade de ofertar diferentes vacinas, para diferentes
faixas etárias/grupos.

8. LOGISTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS
Para o efetivo controle de estoque de imunobiológicos, utiliza-se o
Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES), cujo objetivo geral é
9
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agilizar, facilitar e aprimorar o abastecimento de insumos estratégicos, por meio
da

gestão

eficiente

dos

processos

de

recebimentos,

distribuição

e

acompanhamentos dos estoques providos pelo Núcleo de Vigilância em Saúde
e Núcleo de Vigilância Epidemiológica/Imunização.
A Rede de Frio será responsável por operacionalizar toda a logística de
vacinação contra a COVID-19, para tal será enviada a todas as salas de
vacinas do município.
Atualmente o Serviço de Imunização /rede de frio de Chaves conta com
06 câmaras de vacina, localizada no prédio do Hospital Municipal de Chaves.
Com relação à vacina o município seguira o cronograma de distribuição
do MS e esse quantitativo será distribuído em salas de vacinas estratégicas
conforme meta populacional a ser vacinada. Sobre as seringas e insumos
necessários para a vacinação, a Secretária Municipal de Saúde iniciou
processos de aquisição de insumos, tais como: seringas agulhadas, máscara
cirúrgicas, caixa coletoras de perfuro cortante, algodão e álcool gel/liquido 70%.

9. LOGÍSTICA PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
O Município de Chaves conta com cinco unidades ESF, sendo uma na
zona urbana e 04 na zona rural.
As vacinas contra COVID-19 e insumos serão distribuídos, conforme o
levantamento de dados de cada localidade (área) apresentado pelo agente
comunitário de saúde.
As localidades onde possui posto ou unidades de saúde (Sede,Viçosa,
Arauá, Ganhoão, Cururu, Ubussutuba,) os enfermeiros e técnicos de
enfermagem serão responsáveis pela realização da vacinação contra COVID19 junto aos ACS tanto no polo como ao entorno. Serão disponibilizados
combustível para se realizar o trabalho junto a população. E as localidades de
difícil acesso e que são descobertas por agentes comunitários de saúde e não
possuem posto ou unidade de saúde, serão disponibilizadas equipes de
deslocamento composta de 2 técnicos de enfermagem para realizar a
vacinação contra COVID-19.
A campanha de vacinação seguirá de 2 etapa: 1ª dose e 2ª dose da
vacina contra COVID-19, dependendo do aprazamento/intervalo de tempo de
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cada laboratório: SINOVAC – 2 dose com intervalo de uma dose para outra de
28 dias; ASTRAZENECA – 2 dose com intervalo de uma dose para outra de 90
dias.

10. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS SALAS
Normalmente o horário é de segunda a sexta das 08:00 às 11:00 e das
14:00 as 17:00, sendo que, para a campanha de vacinação contra a COVID-19,
com o objetivo de evitar aglomeração e garantir acesso a todos do público-alvo
e quem trabalha em horário comercial, será disponibilizada a vacinação nos
pontos estratégicos das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta.

11. EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
A Vigilância em Saúde através da Secretária Municipal de Saúde
garantirá equipe capacitada em quantitativo suficiente, visando cobrir
atendimento ágil evitando filas e aglomerações. Também deverá fornecer aos
funcionários o uso de EPIs necessários para o desempenho da atividade.

12. PLANO DE CONTINGÊNCIA
Os equipamentos de refrigeração podem deixar de funcionar por vários
motivos, bem como poder haver falta de abastecimento elétrico por parte da
concessionária de energia. Assim, para evitar a perda dos imunobiológicos, é
necessário dispor de recursos estratégicos que orientem medidas de
prevenção e controle do risco associado à ocorrência desses tipos de eventos.
Neste sentido, cada unidade de saúde que possui uma sala de
vacinação, dispõe de uma estratégica para sua realidade local, onde adotam
todas as medidas de segurança para evitar a perda das vacinas.
Nos casos de ausência de energia, a sala de vacinação segue o
protocolo de remoção da vacina. Esse protocolo pode ser acionado pelo
trabalhador da sala de vacina, pelo responsável técnico (enfermeiro), quando
ocorrer fora do horário de funcionamento da unidade.
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13. COMUNICAÇÃO
A Campanha de Combate ao coronavírus tem como objetivo: informar,
educar, orientar, mobilizar, prevenir e alertar a população da gravidade que é a
doença, e gerando a conscientização da importância que é a vacinação. A
comunicação é uma importante ferramenta para atingir em tempo hábil
milhares de pessoas de diversas classes socias e econômicas, de modo a ser
claro, objetivo e fácil de entendimento. Com o intuito de esclarecer todo o
processo de vacinação desde da distribuição da vacina até a aplicação do
usuário, com a desmistificação de crenças negativas e as Fake News, propõese a elaboração de um cronograma de comunicação sobre: tipo de vacina
aplicada, o público-alvo, as unidades de saúde em que a vacina será aplicada,
as fases da vacinação com os respectivos prazos e balanço diário do
quantitativo de doses aplicadas.
Este plano poderá ser alterado de acordo com as normas técnicas.

14. PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
A Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Município de Chaves
teve o início no dia 20 de janeiro de 2021.
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