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APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal da Saúde de Estância, através da Coordenação de Vigilância
Epidemiológica (VIEP) e da Coordenação de Imunização apresenta o Plano Municipal de Vacinação
Contra a COVID19, como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença no município
de Estância. Em 20 de março de 2020 foi declarada a transmissão comunitária da Doença pelo
Coronavírus 2019(COVID-19) em todo o território nacional. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus
descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa
desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao
subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus a infectar seres humanos.
Estância confirmou o seu primeiro caso de COVID-19 em 17 de Abril de 2020. Desde o primeiro
caso até 14 de Janeiro de 2021 já foram notificados 3758 casos positivos e 98 óbitos por COVID-19.
Atualmente a prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 está baseada na proteção principalmente das
populações identificadas como mais vulneráveis a complicações e com maior risco de óbito, ao
distanciamento social, uso de máscara e higienização frequente de mãos e ambientes. Várias vacinas
para COVID-19 têm sido testadas e algumas se encontram na fase final de avaliação e próximas a sua
liberação por órgãos de regulação. O Ministério da Saúde apresentou no dia 1º de dezembro as
definições preliminares da estratégia que vai pautar a vacinação da população brasileira contra a
Covid-19. Apesar de ainda não haver definição de quais vacinas estarão disponíveis, a Secretaria
Municipal da Saúde de Estância tem organizado o seu planejamento baseado nos pilares do Plano
Nacional e Estadual da Imunização contra Covid-19 e na sua estrutura populacional, de insumos e
logística. Assim, algumas definições contidas neste plano estão condicionadas às características e
disponibilidade das vacinas que forem autorizadas pela ANVISA e MS, e poderão ser ajustadas, como,
por exemplo, grupos prioritários, população- alvo, treinamento e estratégias para vacinação. Esta ação
envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com recursos da União,
das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS).
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1. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada sobre vários
casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Em 5 de janeiro emite o
primeiro comunicado sobre Pneumonia de causa desconhecida na China, naquele momento com44
casos registrados. Durante a pesquisa sobre o agente causador, foi constatado um novo
sequenciamento do genoma do Coronavírus que foi denominado temporariamente de "2019-nCoV”.
Os Coronavírus são uma grande família viral, conhecida há muito tempo responsável por
doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus
podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio
(MERS), identificada em 2012. Na Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV) o
espectro clínico não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade,
mortalidade, infectividade e transmissibilidade.
A transmissão ocorre principalmente pelo contato com partículas eliminadas por pessoas
infectadas ou mãos e objetos contaminados por secreções, elevando sua transmissão em ambiente
domiciliar, creches, escolas e em ambientes fechados ou semifechados, dependendo não apenas da
infectividade das cepas, mas também do número e intensidade dos contatos entre pessoas de
diferentes faixas etárias.
O Plano Municipal está fundamentado no Plano de Vacinação desenvolvido pelo Programa
Nacional de Imunizações em cooperação com o comitê de especialistas da Câmara Técnica Estadual
e Equipe Técnica Municipal , foi baseado em princípios similares aos estabelecidos pela OMS, bem
como nas considerações sobre a viabilização operacional das ações de vacinação. Optou-se pela
seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos
indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação
do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Definir as ações e estratégias para a vacinação contra a COVID-19 no município de Estância.
2.2. Objetivos Específicos
w Planejar a operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no município de Estância;
w Elencar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela
doença, conforme Ministério da saúde;
w Descrever a organização da rede de frio e a logística para o recebimento das vacinas;
w Orientar sobre as medidas para vacinação segura e eventos adversos pós vacinação;
w Orientar os profissionais da Saúde sobre o planejamento e estratégias de vacinação contra
COVID-19 em nosso município;
w Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo
SARS-CoV-2;
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3. ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA COVID‐19
O Plano de Vacinação desenvolvido pelo PNI em cooperação com o comitê de especialistas da
Câmara Técnica, foi baseado em princípios similares aos estabelecidos pela OMS, bem como nas
considerações sobre a viabilização operacional das ações de vacinação. Dessa forma, para efetivação
da campanha houve a priorização dos trabalhadores da saúde se encontram entre os grupos mais
expostos ao vírus, os grupos de maior risco de agravamento e óbito e a situação epidemiológica, sendo
elencado abaixo a distribuição desses grupos em fases para vacinação:

FASES

POPULAÇÃO ALVO
w Trabalhadores da saúde

1ª

w Pessoas com 60+ institucionalizado
w Indígenas aldeados
2ª

w
w
w
w
w

3ª

w Pessoas com comorbidades

4ª

w
w
w
w

Pessoas 80 e mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69
Pessoas de 60 a 64 anos
Professores
Profissionais das forças de segurança e salvamentos
Pessoas privadas de liberdades
Funcionários do sistema prisional

OBS: Existe a possibilidade de alteração nas fases considerando o quantitativo disponibilizado de
imunobiológicos.
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3.1. Previsão da População Prioritária
Considerando um recorte da população Estanciana, a tabela abaixo apresenta a estimativa
populacional e descrição por grupos prioritários para vacinação:
GRUPO PRIORITÁRIO

QUANTITATIVO

TRABALHADOR DA SAÚDE

1359

PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS

1093

PESSOAS DE 75 A 79 ANOS

908

PESSOAS DE 70 A 74 ANOS

1400

PESSOAS DE 65 A 69 ANOS

1908

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3223

ÍNDIGENAS

0

FORÇAS

DE

SEGURANÇA

E 242

SALVAMENTO
FUNCIONÁRIO

DO

SISTEMA

DE 14

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
PRIVADOS DE LIBERDADE

233

TOTAL:

10380

FONTE: Plano de vacina Estadual

3.2. META E ESQUEMA DE VACINAÇÃO
A meta é vacinar, pelo menos, 95% de cada um dos grupos prioritários contra COVID-19. O esquema
de vacinação será divulgado assim que for conhecida qual vacina será utilizada, podendo ter esquemas
diferentes se mais de uma vacina for disponível.
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4. LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
A rede de frio do município está adequando a estrutura organizacional e melhor logística para
distribuição de imunobiológicos em todas as Unidade de Saúde de Estância, a fim de facilitar a
execução da vacinação. A rede de frios de Estância é composta por 02 freezers convencionais para
congelamento de bobinas reutilizáveis e 10 geladeiras para armazenamento de vacinas. Para o
recebimento da vacina em questão, será providenciado 4 câmaras frias de 1200 l e 11 de 280 l, visto
que recebemos mensalmente novos imunos agregados as vacinas de rotina mensal e campanhas de
vacinação já existentes no calendário nacional.

4.1. TRANSPORTE DOS INSUMOS
As vacinas utilizadas pelo município são distribuídas pelo Estado que possuem distribuição exclusiva
pelo Ministério da Saúde/PNI e seu recebimento ocorre através de malha aérea. O transporte das
vacinas ao chegar no aeroporto até a Central Estadual é realizado pela empresa VTCLOG em acordo
com o Programa Nacional de Imunização. O transporte para Estância é realizado por via terrestre,
recebemos os imunobiológicos no município por meio dos caminhões refrigerados sob a
responsabilidade da coordenação estadual de imunização. Será utilizada essa mesma logística para
recebimento da vacina contra a COVID19. Ao chegar em nosso município realizaremos a conferência
e cadastro dos lotes no sistema SCPA, em seguida iniciaremos a distribuição para as Unidades de
Saúde, conforme cronograma. As vacinas serão enviadas em caixas térmicas com termômetro e com
todas as recomendações do Ministério da Saúde.
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5. AQUISIÇÃO DE INSUMOS e MATERIAIS EM GERAL QUE UTILIZAREMOS
NA VACINAÇÃO
O Ministério da Saúde sinalizou que fará a aquisição dos insumos que serão utilizados para campanha
de vacinação contra a COVID 19, incluindo as seringas e agulhas. No momento, a SMS não possui
estoque de seringas agulhadas específicas para vacinação contra a COVID 19, visto que a mesma é
enviada pelo Estado e em fase de licitação temos 8 mil unidades de seringas agulhadas para garantir
que não haja falta de insumos. O processo licitatório teve abertura das propostas em 15 de Janeiro de
2021. Além disso, necessitaremos de outros insumos, tais como:
- 30 caixas térmicas de 26 l com termômetro;
- 4 Câmaras Frias de 1200 l
- 11 Câmaras Frias de 280 l
- EPI´s : Gorro, Jaleco descartável, máscara cirúrgica simples, luvas, face shield, avental impermeável;
- Álcool 70 líquido;
- Toldos;
- Mesas plásticas;
- Cadeiras plásticas;
- Banner;
- Carro de som;
- Panfletos;
- Carro;
- Computadores;
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- Resma de folha;
- Água;
- Impressora;
- Tonner;
- Canetas;
- Lanches/ Refeições
- Camisas;
- Faixas;
- Descarpak
- Algodão;
- Borrifadores;
- Papel Toalha;
- Cartão de vacinação adulto;
- Lavatório;

6. SALAS DE VACINAÇÃO NA APS DE SERGIPE
A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial ao Sistema Único de Saúde e
atua como coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na Rede de
Atenção a Saúde (RAS), sendo ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo
com as necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de
saúde. O município de Estância possui 19 equipes de Saúde da família, 14 Unidades de Saúde com
10 salas de vacina. Utilizaremos todas as salas de vacina de nosso município de segunda a sexta das
07:00 h às 13:00 h; 2 salas de vacinação funcionarão aos sábados das 07:00 h às 13:00 h e uma sala
funcionará aos domingos de 07:00h as 13:00 h, conforme mencionaremos logo abaixo:
¾ Unidades de Saúde que funcionarão para vacinação da vacina contra COVID-19 com
respectivos horários:
UNIDADE DE SAÚDE

AUXILIAR DE

HORÁRIO DE

ENFERMAGEM

FUNCIONAMENTO

(DIGITADORA E
VACINADORA)
w USF Júlio dos Santos

w Aux. Darineide e
Joana

07:00 h as 13:00 h
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w USF

Raimundo

Good Gislaine e Wilma

07:00 h as 13:00 h

w USF Quirino Lopes

Jacilene e Luana

07:00 h as 13:00 h

w USF Jorge Amado

Edicélia e Marielide

07:00 h as 13:00 h

Lima

w USF

Irmã

Madalena NeryRose e Cleide

07:00 h as 13:00 h

( CSU )
w USF Leonor Barreto

Geane e ?

SEG – SEXTA: 07:00 h
as 13:00 h
SÁBADO: 07:00 h as
13:00 h

w USF Paulo Amaral

Francisca

w USF Wilma Mascarenhas Tânia e Luzivânia

07:00 h as 13:00 h
07:00 h as 13:00 h

( Alecrim )

APENAS Digitações no Setor de Imunização SMS.
w SMS

Graciane, Damiana e mais 07:00 h as 13:00 h
uma profissional que será
contratada.

w SMS (Equipe 14 )

Mônica e Maurícia

07:00 h as 13:00 h

w Equipe 15

Neide

07:00 h as 13:00 h

w Equipe

17

(Valter Franciscleide

07:00 h as 13:00 h

Cardoso) (Muculamduba /
Curimã/ Rio Fundo):
w Equipe

18

(Povoado Sinalange

07:00 h as 13:00 h

Pastinho)
w Recanto Verde (Suporte do Eliane

07:00 h as 13:00 h

Paulo Amaral 13)
w Clóvis Franco

03 profissionais que serão Seg a Sexta: 07:00 as
contratados

19:00h
Sábado

e

Domingo:

07:00h as 13:00h
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w Volante

03 profissionais que serão A definir
contratados

w Drive thru - Forródromo

03 profissionais que serão A definir
contratados

7. ORIENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA
A vacinação contra a covid-19 pode exigir diferentes estratégias, devido à possibilidade da
oferta de diferentes vacinas. O Município de Estância irá capacitar os profissionais que
atuarão na vacinação contra COVID-19 com o objetivo de qualificá-los. A Coordenação de
Vigilância Epidemiológica, juntamente com a coordenação de Imunização e Educação
Permanente e apoio do Estado irão promover a qualificação profissional através de
capacitações voltadas para os processos de trabalho considerando a possibilidade do uso de
diversas estratégias para garantia da vacinação. Também serão realizados reuniões da equipe
técnica com o Secretário da Saúde e o prefeito, a fim de decidirmos as melhores estratégias
para a vacinação de forma efetiva.

7.1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE:
Os serviços de vacinação de rotina deverão adequar os serviços de vacinação de acordo com
o cenário de transmissão local da COVID-19, obedecer as diretrizes nacionais sobre regras
sanitárias e distanciamento social, adotar medidas para manter o controle e prevenção da
infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeções e proteger os trabalhadores da
saúde e o público. Dentre as medidas a serem adotadas recomenda-se: realizar a triagem de
pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação para
evitar a propagação do SARSCoV-2, preferencialmente realizar a administração das vacinas
em áreas ventiladas e ou desinfetadas com frequência, manter a observação do vacinado no
local da aplicação por, pelo menos 30 minutos de acordo com a realidade local, após a tomada
da vacina, garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada das mão pelos
profissionais de saúde e higienização com álcool gel / álcool a 70º para os usuários.
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7.2. Estratégias para Vacinação
Esta Campanha exigirá estratégias específicas de acordo com as fases, os grupos prioritários
e o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde. Com base nas orientações da
Organização Pan-americana de Saúde o município de Estância atuará da seguinte forma:
• Horários específicos para cada grupo de risco previamente identificado;
• Vacinação institucional;
• Vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários como nos locais de trabalho dos
profissionais de saúde, instituições de longa permanência;
• Vacinação móvel, levando a vacina para os povoados, escolas;
• Vacinação em drive-thru - FORRÓDROMO
• Vacinação domiciliar dos idosos;

8. MONITORAMENTO
Fator fundamental em qualquer campanha de vacina é o adequado monitoramento tanto de
cada dose aplicada quanto dos eventos adversos pós-vacinais, e especialmente nesta com a
aplicação de novas tecnologias. O monitoramento de cada dose aplicada deve ser
individualizado, para o controle. Bem como o monitoramento das reações adversas pósvacinais com notificação em sistema próprio, e avaliados pela Equipe de Saúde da Família e
Equipe Especializada se necessário. As vacinas têm demonstrado nos estudos um perfil de
segurança excelente e são bem toleradas. Entretanto, eventos adversos pós-vacinação (EAPV)
podem ocorrer, sendo a grande maioria deles não graves e autolimitados e, muito raramente,
podem ser graves, necessitando de assistência de saúde. De acordo com as manifestações
clínica podem ser locais ou sistêmicas. Toda suspeita de efeito adverso deve ser notificada e
investigada oportunamente. Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 o
registro da dose aplicada, será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no
Novo SI-PNI específico para vacinação COVID em todos os pontos de vacinação da rede
pública de saúde.

9. COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), juntamente à Secretaria de comunicação (SECOM)
definirão as estratégias de informação e conscientização da população e aumento da confiança
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na vacinação. Haverá articulação com a mídia e parceiros estratégicos (sociedade civil, líderes
comunitários, ONGs) para que contribuam com um diálogo positivo sobre a vacinação e a
vacina contra a COVID-19, bem como divulgar as fases da campanha com o objetivo de
minimizar as aglomerações.
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