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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. Trata-se 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. ( BRASIL,2020 )
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm
a forma leve ou moderada da doença, porém aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença severa necessitando de suporte de oxigênio. Tem-se ainda que 5%
da população que é afetada com a forma grave da doença e pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas como trombose,
complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. Para conseguir atingir
o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas
farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de uma vacina segura e
eficaz contra a covid-19. ( BRASIL, 2020 ).
Nesta fase da pandemia, o município de São Sebastião do Oeste possui um quantitativo de 133 casos confirmados, 03 óbitos e 122 casos recuperados. Desses casos
confirmados, apenas 08 pessoas necessitaram de internação. (SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, 2021).
No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de
controle de doenças. E em 1973 foi instituído pelo Ministério da Saúde o Programa
Nacional de Imunizações (PNI), com a função de organizar toda a potlítica nacional
de vacinação da população brasileira. Além disso, tem como missão o controle, a
erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. O PNI é considerado uma
das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas.
(MINAS GERAIS, 2020)
Dessa forma, inciou-se o plano operativo para realização da vacinação contra COVID-19 no Estado de Minas Gerais e consequentemente nos muncípios mineiros, entendendo que 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. Este plano será dividido em três fases relacionadas a seguir: Pré-Campanha,
Campanha e Pós-Campanha. Serão quatro eixos iniciais como 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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2. OBJETIVOS DO PLANO:
•Organizar as ações e estratégias do municipio de São Sebastião do Oeste
para a vacinação COVID-19, abordando as fases de Pré-Campanha, Campanha e Pós-Campanha;
• Descrever a estrutura da Rede de Frios Municipal determinando as necessidades presentes e futuras para realização desta Campanha;
• Estabelecer resposta coordenada entre os diversos eixos que irão atuar diretamente na ação de vacinação: Vigilância em Saúde, Assistência/Atenção
Primária à Saúde, Gestão, Comunicação e Segurança Pública;
• Conter a disseminação do Sars-CoV-2, especialmente nos grupos elegíveis
para vacinação, atingindo altas e homogêneas coberturas vacinais;
• Divulgar as estratégias de Comunicação Social relativas à divulgação da
vacina, combate a fake news e adesão da população.
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3. PLANO DE VACINAÇÃO PRELIMINAR CONTRA COVID-19 NO
BRASIL
Os grupos prioritários devem ser vacinados em 4 fases:
1ª-Trabalhadores da saúde/Pessoas acima de 75 anos/Pessoas acima de 60
institucionalizadas e população indígenas.
2ª-Pessoas de 60 a 74 anos
3ª -Indivíduos com comorbidades com maiores chances de agravamento (renais crônicos, cardiopatas)
4ª-Professores, força de segurança, funcionários e população do sistema prisional
Estrutura final do plano dependerá das vacinas disponibilizadas , licenciadas e
situação epidemiológica .
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4. RESPONSABILIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA DO PLANO
A revisão periódica deste Plano de Contingência é responsabilidade da Gestão
Municipal, da Coordenação do Programa de Imunização Municipal, Coordenação da Vigilância em Saúde e Coordenação da Atenção Primária.

5. FASES DE RESPOSTAS
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As ações previstas em cada uma das três fases da Campanha por eixo de atuação da Secretaria Municipal de Saúde na vacinação contra a COVID-19. A
execução de cada ação requer esforços integrados de diferentes setores, em
consonância com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância em Saúde e a
Atenção Primária de Saúde.
5.1– Primeira fase: Pré-campanha
5.1.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização
• Acompanhamento 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.
• Construção de Planos de Contigência Municipais
• Adequação de recursos humanos conforme inventário e necessidades.
• Prever gastos de campanha (pagamento de pessoal, material de campnha,
gasolina e etc.)
• Melhorar as estruturas físicas das salas de vacinas com instalação de ar
condicionado.
• Realizar processos de compra envolvendo: seringas, agulhas, impressos,
caixas térmicas e etc.
• Capacitar e qualificar os profissionais das Unidades de Atenção Primária à
Saúde.
• Acompanhar as coberturas vacinais para os grupos elegíveis junto à imunização.
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5.1.2 Eixo Segurança
• Reavaliação da segurança da Rede de Frios Municipal.
• Diagnóstico de pontos de vulnerabilidade e elaboração de planejamento envolvendo os órgãos de segurança pública no apoio.
•Parcerias com as forças de segurança local (Polícia Militar) visando a segurança na operacionalização da campanha.
5.1.3 Eixo Assistência/Atenção Primária
A Atenção Primária à Saúde (APS) é o nível da atenção mais estratégico para
a prevenção de doenças e agravos, sendo um dos seus atributos essenciais
o acesso de primeiro contato para os usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). (MINAS GERAIS, 2020)
Assim, na perspectiva do controle, erradicação e eliminação de doenças imunopreveníveis, o que inclui as ações de imunização, é fundamental a participação ativa dos profissionais de saúde que atuam na APS, bem como a de
gestores municipais e estaduais de saúde. A atuação da APS se faz crucial
para interromper a circulação do vírus SarsCoV-2, e as medidas a seguir devem ser adotadas previamente para a efetividade das ações de contenção da
COVID-19 no município. Nesse primeiro momento é necessário que:
• O cadastro da população adscrita de cada Unidade de Atenção Primária à
Saúde seja realizado e ou atualizado bem como o mapeamento da população
de risco em seu território;
• As UAPS devem ser mantidas em funcionamento e com infraestruturas adequadas bem como aos processos de 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 UAPS devem estar organizadas com profissionais em
quantitativo adequado conforme demanda da população adscrita;
• Desenvolver estratégias comunitárias, reconhecendo populações em vulnerabilidade (migrante, itinerante, pessoas em situação de rua, em privação de
liberdade, em quilombolas, indígenas, população rural, entre outros) no território e adjacências, garantindo o planejamento de doses necessárias para o
alcance das metas de cobertura vacinal nessas comunidades;
• 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.
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• Planejar a vacinação domiciliar para grupo prioritário de idosos e pessoas
com dificuldade de locomoção.
5.1.4 Eixo Comunicação Social
Elaboração de um Plano de Comunicação para a divulgação de uma das
maiores ações de vacinação do país, a Vacinação contra a covid-19, por meio
do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Definição de uma estratégia de comunicação eficaz, com uma linguagem de
fácil entendimento, clara e acessível a todos os públicos a serem impactados.
Garantir que as informações sejam transmitidas e compreendidas por todos.
5.2 Segunda fase: Campanha
5.2.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização
• Acompanhamento das coberturas vacinais e atualizações referentes a vacina;
• Registro e Sistemas de informação
• Notificação, investigação e acompanhamento do encerramento dos EAPVs
• Ações necessárias para a realização da fase de campanha, de acordo com
as necessidade e características do município
• Elaborar estratégias de vacinação específica ao grupo alvo evitando aglomerações e prevenindo o contágio da COVID-19
5.2.2 Eixo Segurança
• Escolta de carregamentos de vacina se necessário;
• Adoção de medidas preventivas de segurança;
• Reforço de policiamento em algum local específico de vacinação, conforme
demanda identificada.
5.2.3- Eixo Assistência/Atenção Primária
• Realizar o acompanhamento periódico das coberturas vacinais por grupos
elegíveis junto à Imunização;As salas de vacina da UAPS devem permanecer
abertas durante todo o horário de funcionamento da unidade. Na impossibilidade de a UAPS manter todas as atividades assistenciais, recomenda-se que
a sala de vacina seja o último serviço a ser fechado. Sempre que possível,
ofertar vacinação na UAPS em horários alternativos como almoço, noite e fins
de semana;
• Evitar barreiras de acesso, caso o usuário esteja sem documentos de identificação ou comprovante de residência a vacinação deve ser garantida;
• Aproveitar os momentos de acolhimento, as visitas e atendimentos domiciliares, consultas ou outros procedimentos na UAPS para verificar a situação
vacinal dos usuários e encaminhar à sala de vacinação para atualização do
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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 ferra mentas;
• Realizar busca ativa de usuários dos grupos prioritários da campanha contra
a COVID-19;
• Realizar a vacinação independentemente da estabilidade do sistema de informação, podendo o registro ser realizado posteriormente;
• 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 ou em
sistemas próprios utilizados pelos municípios. 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;
• Realizar a vacinação independentemente da estabilidade do sistema de informação, podendo o registro ser realizado posteriormente;
• 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 ou em sistemas
próprios utilizados pelos municípios.
5.2.4 Eixo Comunicação Social
Após definidos os objetivos de cada fase, é preciso escolher os meios de comunicação a serem trabalhados, bem como sua ordem de prioridade.
• Será feito um planejamento de divulgação para cada uma das fases.
• Entrevistas, elaboração de conteúdos, materiais gráficos.
• Atendimento às demandas de imprensa mediante produção de conteúdo jornalístico para os canais da Prefeitura Municipal, buscando e divulgando informações corretas, precisas e combatendo fake News.
5.3 Terceira fase: Pós-campanha
5. 3.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização
• Realização de Monitoramento Rápido de Coberturas Vacinais (MRC);
• Qualificação dos Sistemas de Informação.
5.3.2 Eixo Segurança
• Balanço e apresentação das atividades realizadas em apoio.
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5.3.3 Eixo Assistência/Atenção Primária
Reforçar junto às Equipes de Atenção Primária: 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 a fim 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.
•

5.3.4 Eixo Comunicação Social
Avaliar as principais informações internas e externas referentes ao assunto,
divulgando dados e informações oficiais para a imprensa, gestores municipais,
profissionais da saúde e população. Avaliação dos resultados para próximas
definições. Analisar se o Plano de Comunicação atingiu os objetivos definidos.
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6 INVENTÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
Atualmente a equipe da Central do Programa de Imunizações é composta por
1 enfermeira coordenadora da APS e uma enfermeira coordenadora da Vigilãncia em Saúde.
A Equipe de enfermagem na Atenção Primária é composta por 03 enfermeiras,
09 técnicas de enfermagem. Como apoio para a campanha a equipe conta
com 17 Agentes comunitários de Saúde.
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APÊNDICE
PLANO DE AÇÃO

Plano de Ação para Vacinação contra a COVID-19
Fase: Pré-Campanha
Eixo: Vigilância em Saúde/Imunização
Ação

Capacitação dos
profissionais

- Realização de
Educação Permanente das Equipes da APS
Climatização das Instalação de ar
salas de vacinas. condicionado nas
salas de vacinas.
Veículo exclusivo Disponibilização
para a campanha. de veículo exclusivo para
transporte dos
imunobiológicos e equipe de
vacinação extramuros.
Previsão de vaci- Previsão doses
na
necessárias para
cobertura de cada
grupo prioritário.

Responsável

Prazo

Coordenação
da Vigilância em
Saúde e APS

Janeiro/2021

Secretaria Munici- Janeiro/2021
pal de Saúde
Secretaria Munici- Janeiro/2021
pal de Saúde

Coordenação
da Vigilância em
Saúde e APS

Imediato
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Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Pré-Campanha
Eixo: Segurança
Ação
Segurança

Responsável

Prazo

- Diagnostico de Secretaria Municipal Janeiro/2021
pontos de vulnerabi- de Saúde
lidade;
- Parceria com as
forças de segurança
do município para o
desenvolvimento da
campanha

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Pré-Campanha
Eixo: Comunicação Social
Ação
Divulgação

Responsável

Prazo

Divulgar de forma Assessoria de Co- Janeiro/2021
clara e objetiva sobre municação do mua Campanha de vaci- nicípio, SMS e APS
nação;
- Utilizar meios de
comunicação
de
grande acesso como
(Instagran, Facebook
e Whatsapp);
- Desmitificar notícias falsas sobre a
vacina;
- Sensibilizar ACSs
e ACEs para orientação durante as visitas domiciliares;
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Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Campanha
Eixo: Vigilância em Saúde/Imunização
Ação
Cobertura vacinal

Registro

Registro

Eventos Adversos

Aglomeração

- Acompanhar as
coberturas vacinais
e atualizações referentes à campanha
de vacina;
- Monitorar o registro
das vacinas no sistema de informação

Responsável

Prazo

Coordenação da Vig- No decorrer da camilância em Saúde e panha
APS

Coordenação da Vig- No decorrer da camilância em Saúde e panha
APS

- Monitorar o registro Coordenação da Vig- No decorrer da camdas vacinas no siste- ilância em Saúde e panha
ma de informação
APS
- Identificar, investigar e acompanhar
o encerramento dos
EAPV;
- Realizar vacinação
extramuro para prevenir o contágio da
COVID-19;

Coordenação da Vig- No decorrer da camilância em Saúde e panha
APS
Vigilância em Saúde No decorrer da came APS
panha
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Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Campanha
Eixo: Assistência/Atenção Primária de Saúde
Ação
Funcionamento
Salas de vacina

das - Manter as salas abertas durante todo o
expediente da Unidade;
- Disponibilizar vacinação em horários
alternativos;
- Disponibilizar insumos necessários
para
operacionalização da campanha;
- Administrar vacinas
que estejam atrasadas;
Registro
Registrar todas as
doses
administradas;
- Administrar a vacina
Equipes de APS.
Durante a campanha
22
independente da estabilidade do sistema de informação,
podendo o registro
ser realizado posteriormente;
Barreiras de acesso - Administrar a vacina mesmo que o
usuário esteja sem
documentos de identificação ou comprovante de residencia;
Barreiras de acesso - Realizar busca ativa de faltosos que
pertençam aos grupos prioritários;

Responsável

Prazo

Coordenação da Vig- Durante a campanha
ilância em Saúde e
APS.

Equipes de APS.

Durante a campanha

Equipes de APS.

Durante a campanha

Equipes de APS.

Durante a campanha
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Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Campanha
Eixo: Segurança
Ação
Transporte

Responsável

Prazo

- Escolta de carrega- Secretaria Municipal Durante a Campanha
mento dos imunobi- de Saúde e Policia
ologicos;
Militar (se necessário)
- Distribuir os imunobiologicos diariamente para as UAPS

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Campanha
Eixo: Comunicação Social
Ação
Divulgação

Responsável

Prazo

- Utilizar meios de di- Assessoria de Co- Durante a Campanha
vulgação como (car- municação e Equiro de som, faixas, pes de APS
mídias sociais) para
que todos tenham
conhecimento
da
campanha;
Utilizar meios de
comunicação
de
grande acesso como
(Instagran, Facebook
e Whatsapp).

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Pós-Campanha
Eixo: Vigilância em Saúde/Imunização
Ação
Cobertura vacinal

Responsável

Prazo

- Acompanhar as co- Vigilância em Saúde Após a campanha
berturas vacinais;
e APS
- Realizar Monitoramento rápido de cobertura vacinal;
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Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19
Fase: Campanha
Eixo: Assistência/Atenção Primária de Saúde
Ação
Responsável
Cobertura Vacinal

Eventos Adversos

Prazo

- Utilizar meios de di- Atenção Primária de Após a campanha
vulgação como (car- Saúde e Equipes de
ro de som, faixas, APS.
mídias sociais) para
que todos tenham
conhecimento
da
campanha;
Utilizar meios de
comunicação
de
grande acesso como
(Instagran, Facebook
e Whatsapp).
- Identificar, investigar Equipes de APS
Após a campanha
e acompanhar o encerramento dos EAPV;

REFERÊNCIAS
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