SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Plano Municipal de para
Vacinação contra COVID19.

SIRIRI, SE.
2021

SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Plano de Contingência para Vacinação de COVID-19

Prefeito Municipal de Chapada do Norte, Minas Gerais.
JOSE ROSA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde de Chapada do Norte
CAMYLA MOCELIN MOURA OLIVEIRA
Coordenadora da Atenção Primária a Saúde
TATIANE DE OLIVEIRA CARVALHO LUZ
Coordenadora Vigilância em Saúde/Epidemiologia
ROBERTA SILVA SANTOS
Referência Técnica Municipal de Imunização
ANA PAULA MARTINS SILVA OLIVEIRA
Referência Técnica Vigilância Sanitária
ROBERTA SILVA SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
SOLENE PAIXÃO SOUZA SANTOS

SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Plano de Contingência para Vacinação de COVID-19

Ficha Técnica
Responsáveis pela elaboração:
Ana Paula Martins Silva Oliveira
Roberta Silva Santos
Tatiane de Oliveira Carvalho Luz

SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Plano de Vacinação para COVID-19

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 05
OBJETIVOS........................................................................................................................................ 08
POPULAÇÃO ALVO ........................................................................................................................... 09
META DE VACINAÇÃO...................................................................................................................... 10
ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE SERÁ DISPONIBILIZADA NA CAMPANHA ................................ 10
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ............................................................................................................ 14
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO MUNICIPAL ........................................................................................... 15
RESPONSABILIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA DO PLANO .............................................................. 16
FASES DE RESPOSTA- Primeira Fase pré-campanha ....................................................................... 16
SEGUNDA FASE CAMPANHA ........................................................................................................... 19
TERCEIRA FASE PÓS CAMPANHA .................................................................................................... 22
PLANILHA DE PONTOS OFICIAIS E CONTATOS ................................................................................ 24
INVENTÁRIO RECURSOS HUMANOS E NECESSIDADES ................................................................... 25
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ................................................................................................................ 26
REFERÊNCIAS.................................................................................................................................... 27
ANEXOS ............................................................................................................................................ 29

SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INTRODUÇÃO
Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre casos de
pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei. As
autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro
de 2020. Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da
Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um
mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus,
após reunião com especialistas. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e
conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188 também
estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como

mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional,
ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do
COE- nCoV.
Sergipe confirmou o seu primeiro de COVID-19 em 14 de março de 2020 em
pessoa que veio de viagem da Espanha. Desde o primeiro caso até 08 de dezembro de 2020
já foram notificados 95.493 casos e 2.341 óbitos por COVID-19. O
O primeiro caso de Siriri foi detectado no dia 11 de Maio de 2020. Nesta fase da
pandemia, o munícipio de Siriri possui um quantitativo de 493 casos confirmados, 09
óbitos, 619 casos descartados, 13 aguardando resultado, 27 monitorados em isolamento
domiciliar, 470 casos curados e 01 caso internado (dados do Boletim Epidemiológico de
15/01/2021).
O município também dispõe de um centro de enfrentamento à Covid com
funcionamento diário das 8-16 horas com profissionais médicos, enfermeiro, técnicos de
enfermagem para atendimento exclusivo de síndromes gripais.
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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. Foram tratados durante o
encontro pontos como grupos prioritários, eixos estratégicos do plano operacional,
expectativas de prazos, investimento na rede de frios para armazenamento das doses,
processos de aquisição de agulhas e seringas para atendimento da demanda e as fases da
imunização em massa.
Adotamos neste momento um plano operacional para realização da vacinação
contra COVID-19 no município, entendendo que novamente a vacina será a forma mais
eficaz de contenção desta pandemia, que trouxe inúmeras consequências do ponto de vista
de saúde pública, social, político e econômico para o país como um todo.
As vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças no Brasil, desde o
início do século XIX. O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de
Imunizações (PNI) no ano de 1973, com a função de organizar toda a política nacional de
vacinação da população brasileira. Ainda tem como missão o controle, a erradicação e a
eliminação de doenças imunopreveníveis.
Pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas o PNI é
considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil.
No dia 17/01/2021 foi autorizada pela ANVISA o uso emergencial de vacinas contra a

covid, sendo autorizadas as vacinas CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto
Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac e a vacina e AstraZeneca,
desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os
primeiros aprovados no país no combate à covid-19.
Segundo Informe Técnico do Ministério da Saúde de 18/01/21 o Ministério da
Saúde (MS), por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações
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(CGPNI) e do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), realizará a campanha nacional de vacinação
contra a covid-19, de forma gradual, a iniciar em janeiro de 2021. Em Sergipe a previsão
para início da vacinação é no dia 20/01/2021.
Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se necessária a
definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os grupos de maior risco
para agravamento e óbito deverão ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico que
se vive, com a grande maioria da população ainda altamente suscetível à infecção pelo
vírus, também é prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos
serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.
Nessa perspectiva, este documento trata das diretrizes para a operacionalização da
campanha de vacinação no município de Siriri- Se, abordando a logística do
armazenamento e distribuição das vacinas, o registro das doses administradas e a vigilância
de possíveis eventos adversos pós-vacinação (EAPV), além de comunicação e mobilização
sobre a importância da vacinação.
Este plano será dividido em três fases (Fase Pré-Campanha, Fase de Campanha e
Fase

Pós-Campanha)

e

em

quatro

eixos

iniciais

(Vigilância/Imunização,

Assistência/Atenção Primária à Saúde, Comunicação e Segurança Pública). A reavaliação
acontecerá de forma periódica, permitindo inserção de novos eixos e novas ações,
conforme dinamicidade da pandemia e evolução das estratégias de vacinação.
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OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral:
Definir as ações e estratégias para a vacinação contra a COVID-19 no
município de Siriri-Se.
2.2. Objetivos Específicos:
●

Planejar a operacionalização da Vacina no Município;

●

Estabelecer ações e estratégias para a vacinação COVID-19,
desenvolvendo as fases de Pré-Campanha, Fase de Campanha
e Pós-Campanha;

●

Descrever a estrutura da Central Municipal de Imunização e
pontos de vacina locais, verificando as necessidades presentes
e futuras para realização da vacinação COVID-19;

●

Organizar resposta sistematizada entre os diversos eixos que
irão atuar diretamente na ação de vacinação: Vigilância em
Saúde, Assistência/Atenção Primária à Saúde, Gestão e
Comunicação;

●

Reter a propagação do Sars-CoV-2, atingindo altas coberturas
vacinais;

●

Difundir

as

estratégias

de

Comunicação

Social

correspondente à divulgação da vacina combate a fakenews e
adesão da população.
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POPULAÇÃO ALVO
A população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a covid-19,
mencionadas na introdução deste documento encontra-se logo abaixo na tabela01, porém
as suas limitações e descrições podem ser encontradas no anexo 1 deste documento, foram
priorizadas segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para
agravamento e óbito pela doença.
O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a
disponibilidade das doses de vacina, após liberação para uso emergencial pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Secretaria Estadual de Saúde.
O Município de Siriri iniciará a campanha de vacinação contra a covid-19 com um
total programado 1.584 doses da vacina Sinovac (Butantan), conforme descrito na Tabela
02 do PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19-SERGIPE (Versão
preliminar atualizado em 08/01/2021). Ressalta-se que esta vacina tem indicação de duas
doses para completar o esquema vacinal. Neste cenário, considerando as duas doses para
completar o esquema vacinal (intervalo de 2 a 4 semanas entre elas), priorizando os grupos
que seguem:
Tabela 01. População Alvo

FONTE: PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19-SERGIPE (Versão preliminar atualizado em 08/01/2021).
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META DE VACINAÇÃO
Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos
pela covid19, é fundamental alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais. Para tanto,
todos os esforços devem estar voltados para vacinar toda a população alvo. Portanto, a
meta nacional e da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe estabeleceram, vacinar pelo
menos 90% da população alvo de cada grupo, sendo a meta municipal de 90%.

ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE
SERÁ DISPONIBILIZADA NA
CAMPANHA
A Campanha Nacional de vacinação contra a covid-19 iniciará com a vacina
Sinovac/Butantan (Quadro 1).
5.1. Vacina Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)

A vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan é uma
vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 inativado.

Os estudos de soroconversão da vacina Sinovac/Butantan, demonstraram resultados
de > 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e
> 97% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.

SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com
intervalo de 2 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que precisaram
de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos
graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo.
As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC nas
câmaras frias/refrigeradas. Referente a preparação da caixa térmica, essa deverá obedecer
as recomendações já definidas no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação
disponível no link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf.

QUADRO 1- Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021

5.2. Esquema de Vacinação
A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, deverá ser administrada
exclusivamente por via intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo
determinado conforme segue:
❖ Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04 semanas.
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Destaca-se que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar
no prazo determinado, é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema.
5.3. Estratégia de vacinação dos grupos prioritários na primeira etapa

Neste primeiro momento, recomenda-se a vacinação de profissionais da saúde da
linha de frente de combate ao Covid-19, conforme já descrito no Anexo1. Porém, cabe a
coordenação de Imunização Municipal, orientar cada coordenador de serviço de saúde
quanto ao perfil profissional apto a receber a vacina neste primeiro momento, ressaltando
que todos serão vacinados, de acordo com a disponibilidade de dose ofertadas pela
Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe.
A organização da vacinação dos demais grupos será discutida com os envolvidos na
vacinação para melhor atender cada grupo.
5.4. Procedimento para a administração das vacinas

A administração da vacina será pela via intramuscular (IM), no músculo deltóide,
observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório. Contudo poderá ser realizado no
vasto lateral da coxa caso haja algum impedimento ou especificidade. Outra área
alternativa para a administração será a ventroglútea, devendo ser utilizada por profissionais
capacitados. Serão utilizadas para aplicação seringas e agulhas com as seguintes
especificações:
❖ seringas de plástico descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml);
❖ agulhas descartáveis de para uso intramuscular: 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0
dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
❖ Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o paciente para
constatação acerca de alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis
sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da
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aplicação da vacina.
❖ No caso de indivíduo com histórico de Síndrome Vasovagal, colocá-lo em
observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da
vacina.
❖ Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após
uma

administração

intramuscular

em

indivíduos

recebendo

terapia

anticoagulante ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de
coagulação (como hemofilia). Orienta-se pressionar o algodão no local da
aplicação por mais tempo. Caso ocorra sangramento encaminhar para
atendimento médico.
❖ Ao final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses
ainda disponíveis em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas,
direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos
priorizados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
covid-19.
❖Em hipótese alguma será permitida a transferência de vacinas por recusa
em indivíduos fora do grupo de prioridades, sendo esse fato passível de
punição e advertência do profissional que o fizer, sendo o mesmo, caso
aconteça, excluído da escala para trabalho para vacinação.

5.5. Administração simultânea com outras vacinas

Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento não se
recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta
forma, preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as
diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Segundo a PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021 Institui a
obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a Covid-19 nos sistemas de
informação do Ministério da Saúde.
O registro da dose aplicada da vacina será nominal/individualizado. Essa modalidade
de registro garante o reconhecimento do cidadão vacinado pelo número do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de possibilitar o
acompanhamento

das

pessoas

vacinadas,

evitar

duplicidade

de

vacinação,

e

identificar/monitorar a investigação de possíveis EAPV. Os registros das doses aplicadas
deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo
SI-PNI - online) ou em um sistema próprio que interopere com ele, por meio da Rede
Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Caso não haja conectividade com a internet, os
registros das doses aplicadas poderão ser feitos no e-SUS AB, por meio da Coleta de
Dados Simplificada - modalidade CDS.
No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão no sistema de
informação, deverão constar as seguintes informações mínimas:
I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cartão
Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, sexo, data de nascimento e nome
da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
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X - CNES do serviço de vacinação.
No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, as seguintes
informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra a COVID-19:
I - dados do vacinado (nome completo, documento de identificação e data de
nascimento);
II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Em anexo segue planilha com dados supracitados que facilitarão e
padronizarão os dados.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO MUNICIPAL
Considerando um recorte da população siririense, a tabela 2 apresenta a estimativa
da população descrita por grupos prioritários para vacinação enviada pela SES, totalizando
1.584 pessoas.
Trabalhador

Pessoas

Pessoas

Pessoas

Pessoas

Pessoas

Pessoas

de Saúde

de

de 75 a

de 70 a

de 65 a

de 60 a

com

Segurança

79 anos

74 anos

69 anos

64 anos

Deficiência

Salvamento

80

anos ou

Indígenas

Forças

mais

140

154

121

195

240

293

426

0

15

de

Funcionário

Privados

e

do Sistema

Liberdade

de

de Privação

os regimes penais

de

e

Liberdade

segurança

0

0

(todos

medidas

de
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RESPONSABILIDADE DE REVISÃO
PERIÓDICA DO PLANO
A responsabilidade de revisão periódica deste Plano de Contingência é da
Coordenação Municipal de Vigilância em Saúde, Coordenação de Atenção Básica,
Coordenação Municipal de Imunização e Secretaria Municipal de Saúde de Siriri.

FASES DE RESPOSTA
PRIMEIRA FASE PRÉ CAMPANHA
- Eixo Vigilância em Saúde
●

Acompanhamento e monitoramento das discussões acerca das
pesquisas e estudos clínicos realizados sobre as vacinas
COVID-19, com atualização constante dos profissionais de
saúde e preparação da rede.

●

Estruturação da Central Municipal de Vacinação e pontos de Vacinas
Locais:

- Aquisição de Câmara Fria para sede e geladeiras para povoados.
- Ampliação da câmara fria e salas de vacina com instalação de ar-

condicionados.
●

Realização de processos de compra envolvendo: epis,
geladeiras, impressos, caixas térmicas, termômetros, gelox e
materiais médico hospitalares (algodão, álcool) ...

●

Realização de capacitação para os vacinadores e demais
funcionários das Unidades Básicas de Saúde.
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●

Logística:Aquisição

de

1

veículo

(exclusivo

para

Imunização), para retirada de insumos na Regional de Saúde e
vacinação extramuros;
●

Recursos humanos (motorista) exclusivos para Imunização;

●

Recomendar a estratégia de vacinação em espaços abertos,
como, academia da saúde, centro de idosos, escolas para
evitar aglomerações nas salas de vacina, com liberação de
recurso para compra de tendas, mesas, cadeiras, caixas
térmicas, materiais de divulgação;

●

Recomendar a estratégia de vacinação “casa a casa”
exclusivamente para os pacientes acamados e com dificuldade
de deambular. Com tudo, ficou acordado em reunião com os
Agentes Comunitário de Saúde no ultimo dia 21 de janeiro do
corrido ano, realizar essa estratégia também com o grupo de
70 a 80 anos já que também a dificuldade em deslocamento.

● Capacitação dos profissionais de saúde para avaliação e encerramento dos casos

de
Eventos Adversos Pós- Vacinação – EAPV.

Eixo Segurança
●Reavaliação da segurança Central Municipal de Vacinação e pontos de
Vacinas Locais;
● Diagnóstico de pontos de vulnerabilidade e elaboração de planejamento
envolvendo os órgãos de segurança pública no apoio.
Eixo Assistência/Atenção Primária
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A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações. É o contato preferencial dos
usuários com os sistemas de saúde.
A atuação da APS se faz crucial para conter a circulação do vírus Sars- CoV-2, e as
medidas a seguir devem ser adotadas previamente para a efetividade das ações de
contenção da COVID-19 no município:
●

Acompanhamento e monitoramento das discussões acerca das
pesquisas e estudos clínicos realizados sobre as vacinas
COVID-19, com atualização constante dos profissionais de
saúde e preparação da rede.

●

Atualizar Secretaria Municipal de Saúde, bem como a
coordenação municipal da APS quanto à vacinação contra a
COVID-19;

●

Acompanhar as coberturas vacinais por grupos elegíveis para
vacinação junto à Imunização, devendo ser aplicadas as
vacinas em atraso para que as equipes e unidades se
encontrem mais organizadas e disponíveis para as ações
referentes a campanha de vacinação contra a COVID-19;

●

Reforçar junto as Unidades Básicas de Saúde que:

●

O cadastro da população adscrita de cada Unidade de Atenção
Primária à Saúde seja realizado, bem como o mapeamento da
população de risco em seu território;

●

As UBS´s devem ser mantidas em funcionamento e com
infra-estruturas adequadas ao quantitativo de população
adscrita e suas especificidades, bem como aos processos de
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trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários;
●

As equipes de APS devem estar completas, e seus
profissionais de saúde devem cumprir a carga horária
estabelecida na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB);

●

As salas de vacina das UBS´s devem estar organizadas com
profissionais em quantitativo adequado conforme demanda da
população adscrita;

●

Insumos, materiais, impressos e equipamentos necessários
devem ser providos para que as salas de vacina operem de
maneira adequada;

●

Os profissionais de saúde envolvidos com a Imunização
devem ser qualificados quanto aos procedimentos de
manuseio,

conservação,

triagem,

preparo,administração,

registro e descarte dos resíduos nas UAPS;
●

A demanda de vacinas para a imunização da população contra
COVID-19

deve

ser

estimada,

atentando-se

para

o

quantitativo de doses necessárias para cada grupo prioritário
da campanha. Deve-se primar pelo o uso consciente, bem
como ter disponíveis as vacinas no tempo certo, em
quantidade e qualidade desejáveis.

Segunda fase: Campanha
Eixo Vigilância em Saúde/ Coordenação de Imunização



Divulgação das informações sobre a vacina conforme
recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI);
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●

Elaboração

de Informe Epidemiológico semanal

doses

recebidas,

distribuídas,

de

administradas

e

cobertura vacinal;
●

Cronograma de envio de vacinas para as Unidades Básicas de Saúde
(UBS´s);

●

Registro e Sistemas de Informação ( E-SUS AB/ SIPNI WEB) conforme
orientação do Ministério da Saúde;

●

Acompanhamento periódico de coberturas vacinais por
grupos elegíveis para vacinação;

●

Acompanhamento, monitoramento e investigação de eventos
adversos pós- vacinação;

●

Estabelecimento de parcerias interinstitucionais:
- Sindicatos;
- Associações não governamentais;
- Lideranças comunitárias;
- Policia Militar.
● Composição de equipes de vacinação extramuro: 1 equipe de
vacinação extramuro.

●

Atualização de documentos referentes à vacina;

Eixo Segurança
●

Adoção de medidas preventivas de segurança;
● Reforço de policiamento em algum local específico de
vacinação, conforme demanda apresentada
Eixo Assistência/Atenção Primária


Realizar o acompanhamento periódico das coberturas vacinais
por grupos elegíveis junto à Imunização;



Reforçar junto á Secretaria Municipal de Saúde que:

- As salas de vacina da UBS´s devem permanecer abertas
durante todo o horário de funcionamento da unidade. Na
impossibilidade de a UBS manter todas as atividades
assistenciais, recomenda-se que a sala de vacina seja o último
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serviço a ser fechado. Sempre que possível, ofertar vacinação na
UBS em horários alternativos como almoço, noite e fins de
semana de acordo com planejamento prévio;
 Evitar barreiras de acesso, caso o usuário esteja sem
documentos de identificação ou comprovante de residência a
vacinação deve ser garantida, sendo o mesmo comprovado
via ACS;


Aproveitar os momentos de acolhimento, as visitas e
atendimentos

domiciliares,

consultas

ou

outros

procedimentos na UAPS para verificar a situação vacinal dos
usuários e orientar/encaminhar à sala de vacinação para
atualização do esquema vacinal, caso necessário, incluindo a
vacina contra a COVID-19;
 Monitorar a cobertura vacinal, identificando as pessoas que
estão com pendências na situação vacinal, por meio da
verificação dos Cartões Espelho ou outras ferramentas;
 Realizar busca ativa de usuários dos grupos prioritários da
campanha contra a COVID-19;
 Desenvolver

estratégias

comunitárias,

reconhecendo

populações em vulnerabilidade (migrante, itinerante, pessoas
em situação de rua, em privação de liberdade, em
quilombolas, indígenas, entre outros) no território e
adjacências, garantindo o planejamento de doses necessárias
para o alcance das metas de cobertura vacinal nessas
comunidades;
 Realizar a vacinação independentemente da estabilidade do
sistema de informação, podendo o registro informatizado ser
realizado posteriormente, sendo no momento de instabilidade
utilizado o formulário manual;
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 Garantir o registro adequado da vacinação. O registro de
todas as doses de vacinas aplicadas na APS deve ser realizado
tanto no cartão ou caderneta de vacinação do usuário quanto
nos sistemas da estratégia e-SUS APS;
 Orientar a população sobre a atualização do calendário
vacinal, promovendo ações coletivas de educação em saúde
com a comunidade, de modo a estimular a promoção da saúde
e prevenção de doenças por meio da vacinação;
 Desmistificar qualquer informação inverídica (fakenews)
sobre imunização, enfatizando a segurança e benefícios, via
profissionais do NASF;
 Garantir a estabilidade e os cuidados com imunobiológicos,
mantendo o armazenamento de forma adequada bem como o
funcionamento da sala de vacina. Deve-se monitorar e
controlar continuamente as condições das geladeiras de modo
a preservar a qualidade, a disponibilidade e restringir as
perdas das vacinas. O fornecimento deve ser regular, e o
fluxo de distribuição, organizado a fim de evitar e prevenir
faltas de vacinas nas unidades;
 Garantir pessoal treinado e habilitado para vacinar durante
todo o tempo de funcionamento da UBS. Atentar para as
atualizações das diretrizes sobre vacinação e identificar as
necessidades de qualificação das equipes.

Terceira fase: Pós-campanha
Eixo Vigilância em Saúde/Imunização
●

Realização de Monitoramento Rápido de Coberturas Vacinais (MRC);
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●

Qualificação dos Sistemas de Informação.

Eixo Segurança
●

Análise e apresentação das atividades realizadas em apoio.

Eixo Assistência/Atenção Primária


Reforçar junto a Secretaria de Saúde e UBS´s:

 a necessidade da vacinação de rotina conforme as indicações

do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo a vacinação contra a
COVID-19;
 a garantia do controle da cobertura vacinal da população e da

realização de busca ativa afim de identificar e encaminhar para
vacinação as pessoas não vacinadas;
 a importância de se mobilizar e estimular os ACS e ACE

quanto à vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, criando e
estabelecendo uma maneira (ou mecanismo) de acompanhar e
monitorar os eventos adversos, para que possam ser avaliados
juntamente com as equipes vigilância em saúde;
 a relevância de se avaliar o desempenho obtido das ações de

vacinação realizadas, e utilizar os resultados dessa avaliação para
redirecionar as ações no sentido de alcançar as metas mínimas de
cobertura preconizadas.
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PLANILHA DE PONTOS FOCAIS E
CONTATOS
Nome

Setor

Função

Contato por e-mail

Contato por
telefone

Secretaria de
Saúde

Secretária
Municipal de
Saúde

camylamocelin@hotmail.com

(79)99992-0227

Coordenadora
APS

tatyodonto@hotmail.com

(79)99949-9964

Roberta

Clinica de
Saúde da
Família
Sagrada
Família
Secretaria de

Referência

siriri.vigilanciaemsaude@gmail.com (79)99966-0969

Silva

Saúde

Técnica

Camyla
Mocelin
Moura
Oliveira
Tatiane de
Oliveira
Carvalho
Luz

Santos

Vigilância
em
Saúde/Epide
miologia

Ana

Clinica de

Paula

Saúde da

Martins

Família

Oliveira

Sagrada
Família

Coordenadora
de Imunização

paulamartins_se@yahoo.com.br

(79)99971-6606

SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INVENTÁRIO DE RECURSOS
HUMANOS E NECESSIDADES
Atualmente o município de Siriri conta com:
- 1 referência municipal de imunização;
- 4 enfermeiros que atuam nas UBS´s nas equipes de saúde da família;
-1 Enfermeiro RT que atua no acolhimento da Sede;
- 04 auxiliares de enfermagem que atuam nas equipes de saúde da família;
- 08 técnicos de enfermagem ambulatoriais que atuam nas UBS dos Povoados;
- 08 técnicos de enfermagem ambulatoriais que atuam na Sede (Sagrada
Família);
- 1 técnico de enfermagem exclusivo para vacina de rotina (Atua na Clínica de
Saúde da Família Sagrada Família).
- 3 carros com motorista sendo que são 04 equipes de saúde da família.
A necessidade de ampliação da equipe está descrita abaixo:
- 2 técnicos de enfermagem exclusivos para sala de vacina de campanha;
- 1 motorista (carro exclusivo para vacinas domiciliares);
- 1 ACS para área de Castanhal que encontra-se descoberta;
- 2 auxiliares administrativos.
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS
Responsabilidades da esfera municipal
A vacinação, ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica, vem ao
longo do tempo perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de ações
da atenção primária em saúde. As campanhas, as intensificações, as operações de
bloqueio e as atividades extramuros são operacionalizadas pela equipe da atenção
primária, com apoio dos níveis distrital, regional, estadual e federal, sendo fundamental
o fortalecimento da esfera municipal.
Competências da esfera municipal:
- a coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a
vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de
bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente
associados à vacinação;
- a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas
vigentes;
- o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as
normas técnicas vigentes;
- a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a
consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades
notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e
ﬂuxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das
informações às unidades notificadoras.
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