ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA
Rua do Império nº94, Centro
CEP: 65730-000
saudesalma@gmail.com

PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19

INTRODUÇÃO
Na condição pandêmica em que nos encontramos, onde o SARS-CoV-2 tem fácil
disseminação, a vacinação da população se faz necessária. Além de estimular o sistema
imunológico, a vacina confere maior proteção ao grupo suscetível, sendo considerada pela
Organização Mundial de Saúde, o método mais eficaz para enfrentamento do vírus.
A constância dos dados epidemiológicos facilita a avaliação e execução por parte do poder
público municipal na elaboração de uma campanha, que está designada ao público de trabalhadores
da área da saúde (incluindo todos os profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de
idosos, entre outros), pessoas de 60 anos ou mais Institucionalizadas, população idosa (60 anos ou
mais), indígena aldeado em terras demarcadas, comunidades tradicionais ribeirinhas e
quilombolas, população em situação de rua, comorbidades (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 e obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com
deficiência permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do
sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários
de carga e população privada de liberdade.

OBJETIVO GERAL
Realizar CAMPANHA DE VACINAÇÃO no município de Santo Antônio dos Lopes-MA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar áreas e pontos estratégicos.
Realizar capacitação das equipes de estratégia de saúde da família, SEMUS e apoiadores
da campanha.
Elaborar estratégias logísticas de distribuição de insumos e imunobiológicos.
Realizar campanha de vacinação contra COVID-19 e monitorar possíveis eventos adversos
pós vacinação.
Alimentar sistemas de informações governamentais.

FLUXOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19

Reunião da coordenação de imunização municipal com o gestor municipal, secretaria
municipal de saúde (SEMUS) e coordenação da atenção primária a saúde.
Reunião da coordenação de imunização municipal com digitadores, programadores e
central de processamento de dados municipal (SCPA e SIPNI).
Reunião da coordenação de imunização municipal com as equipes de estratégia de saúde
da família (ESF) e colaboradores dos postos de saúde.
Levantamento e mapeamento do público alvo por ESF e áreas de visitas domiciliares/
verificação e adequação das salas de imunização.
Divulgação da programação estratégica municipal por: carros de som; redes e mídias
sociais; rádio municipal; cartazes nos postos de saúde, hospital e SEMUS; panfletos.
Recebimento de seringas da secretaria de estado da saúde.
Recebimento dos imunobiológicos na rede de frios municipal
Distribuição dos imunobiológicos da rede de frios municipal para os postos de vacinação
da sede.
Distribuição dos imunobiológicos da rede de frios municipal para os postos de vacinação
extramuros e regiões interiores do município no dia da vacinação local.
Cadastramento do público alvo.
Imunização do público alvo por estágio preconizado no plano estadual (postos municipais
e extramuros munidos com adrenalina para possíveis reações anafiláticas).
Rastreamento e acompanhamento por até 72 horas da população imunizada em caso de
eventos adversos pós vacinação para COVID-19.
Agrupamento e balanço diário das informações da campanha de imunização
(corresponsabilização).
Alimentação dos sistemas com as informações da campanha.

ÁREAS E PONTOS ESTRATÉGICOS
O município de Santo Antônio dos Lopes dispõe de uma área demográfica de 770,190km²
e uma população de 14.237 habitantes.
ÁREA
SEDE

ZONA RURAL

UBS ELIZONETH FERREIRA

UBS LIVRAMENTO

UBS RAIMUNDO PEREIRA

UBS CENTRO DOS RODRIGUES

BARBOZA
SALA DE IMUNIZAÇÃO DO

UBS PACAS

HOSPITAL MUNICIPAL
IGREJAS

UBS LAGOA NOVA

PRAÇA PRINCIPAL

UBS OLHO D´ÁGUA
UBS SITIO NOVO

LOGÍSTICA
Veículos de propaganda para informações sobre público alvo da campanha, dia e horários
de vacinação a partir do dia programado.
Veículos de apoio para distribuição de insumos e imunobiológicos pela SEMUS.
Veículo de apoio logístico durante os dias da campanha de imunização: apoio rede de frios.
Vacinação à domicilio para idosos de 90 anos ou mais, acamados e seus cuidadores.

RECURSOS HUMANOS
A Sala de imunização contém 06 profissionais, sendo eles três técnicas de enfermagem
(vacinadores), duas digitadoras e uma enfermeira coordenadora. Tendo como horário de
funcionamento segunda à sexta, manhã 08:00 às 12:00 e tarde 13:30 às 17:00.
Estarão envolvidos na Campanha de Imunização contra COVID-19, todos os profissionais
acima citados e os que compõe as equipes de Estratégia de Saúde da Família (Enfermeiros,
técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) totalizando 73 pessoas.

SOBRE A QUANTIDADE DE DOSES
O munícipio recebeu um total de 149 doses do imunubiológico e 149 seringas de 3ml com
agulhas, e está seguindo as diretrizes do Informe Técnico da Campanha de Vacinação, priorizando
inicialmente os trabalhadores da urgência e emergência, vacinadores e profissionais do Centro de
Triagem. Após a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente, será realizado também
nos demais trabalhadores, incluindo todas as coordenações, centro de saúde da mulher, CAPS,
laboratório, secretária de saúde e trabalhadores de saúde da rede privada.
A Sala de Imunização também funciona como a Rede de Frios Municipal, possui 3 refrigeradores,
onde são armazenados todos os imunos utilizados na rotina. Possui estrutura física de 3,5m²x4,0m²,
localizada no Hospital Municipal Dr. Zerbine, Rua do Império, centro. Com endereço provisório
na Secretária Municipal de Saúde, Rua do Império, centro. Conta com 16 caixas térmicas (com
termômetro) das marcas INCONTEMR e GARDENLIFE, e 82 bobinas de gelo. Dispomos de 06
Salas de Imunização Virtuais (UBS LAGOA NOVA, UBS LIVRAMENTO, UBS CENTRO DOS
RODRIGUES, UBS OLHO D´ÁGUA, UBS ELIZONETH FERREIRA LIMA-SEDE E UBS
RAIMUNDO PEREIRA BARBOZA-SEDE e 02 físicas (HOSPITAL MUNICIPAL DR
ZERBINE E UBS PACAS) todas com boa estrutura e conectividade. O município acessa e utiliza
o sistema de informação disponibilizado pelo Programa Nacional de Imunização.

GRUPOS PRIORITÁRIOS


Indicação dos denominadores pelo Ministério da Saúde.
Grupo prioritário*

Trabalhadores da Saúde
Pessoas com 80 anos ou mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas
População indígena sob responsabilidade dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI), considerando ainda as especificidades
da ADPF nº 709
Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas
Povos e comunidades tradicionais 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
doença renal
Morbidades**
doenças
cardiovasculares
e
cerebrovasculares
indivíduos transplantados de órgão sólido
anemia falciforme
câncer
obesidade grave (IMC≥40)
Trabalhadores da Educação Pública e Privada
Pessoas com deficiência institucionalizados
Pessoas com deficiência permanente severo
População privada de liberdade
Funcionários do sistema de privação de liberdade
Pessoas em situação de rua
Força de segurança e salvamento
Forças Armadas
Caminhoneiros
Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e metroferroviário
Trabalhadores portuários e aquaviários
Trabalhadores de transporte aéreo
SUJEITO A ALTERAÇÕES

Quantitativo

Fonte da
informação

429
303
298
-

SEMUS
SEMUS
SEMUS
-

-

-

389
424
451
278
901
35
16

SEMUS
SEMUS
SEMUS
SEMUS
SEMUS
SEMUS
SEMUS

68

SEMUS

02
01
10
04
1.211
09
15
-

SEMUS
SEMUS
SEMUS
SEMUS
SEMED
SEMUS

SEMUS

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO POR FASES
Fases
População-alvo
Estimativa
de
população*

Número estimado
de doses de vacina
para esquema
completo**

1ª

Trabalhadores de Saúde;
pessoas de 75 anos ou mais;
pessoas de 60 anos ou mais
institucionalizadas; população
em situação de rua; população
indígena aldeado em terras
demarcadas aldeada, povos e
comunidades tradicionais
ribeirinhas e quilombolas.

401.638

803.276

2ª

Pessoas de 60 a 74 anos

535.021

1.070.042

3ª

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).

813.679

1.627.358

1.750.338

3.500.676

Total de doses fases 1, 2 e 3

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS.

ALTERADO EM 28/01/2021
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA
ILUDYMILLA PHAÔLA AZEVEDO SILVA ARAÚJO
ENF: COORD. DE IMUNIZAÇÃO

