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APRESENTAÇÃO

De forma a operacionaliza r e definir as diretrizes de vacinação contra Covid-19
no território do município, a prefeitura de São Luiz do Norte, por meio da Secretaria de
Municipal de Saúde, lança o Plano Municipal de Vacinação contra aCovid-19.

Este plano, cabe ressaltar, está em consonância com o Plano Nacional de
Vacinação para a COVID19.

Nesse sentido, a vacinação deve ocorrer em 4 (quatro) etapas obedecendo aos
critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde.

Cada etapa respeita as diretrizes já estabelecidas pela equipe técnica do Ministério
da

Saúde,

priorizando

grupos

e

considerando

epidemiológicas, comorbidades e dados populacionais.

informações

sobre

nuances

OBJETIVOS DO PLANO

OBJETIVO GERAL


Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação
contra a COVID-19 no município de São Luiz do Norte – GO.

OBJETIVOSESPECÍFICOS


Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação;



Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação
oportunas para operacionalização da vacinação em todo território do
município;



Orientar a rede assistencial para planejamento da vacinação contra
COVID-19 no âmbito municipal.

FASES DE VACINAÇÃO

COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO
Nesta campanha, constituem competências da esfera municipal a coordenação no
seu âmbito, alinhada com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações.

A coordenação inclui:


Organizar o fluxo de armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo
estadual e distribuição em todo território do município de São Luiz do Norte.



Realizar a capacitação de todos os profissionais de saúde envolvidos na vacinação
da COVID 19;



Manter a complementação do provimento de seringas e agulhas.



Coordenar e executar as ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a
vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações

debloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos
temporalmente associados à vacinação;


Realizar os registros de movimentação dos estoques das vacinas para a COVID
19;



Alimentar os sistemas de monitoramento e controle dos dados relativos às vacinas
e aos usuários;



Avaliar a eficácia, segurança e impacto da campanha de vacinação no município;



Realizar o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados,
conforme as normas técnicas vigentes.

O Ministério da Saúde sinalizou que fará a aquisição dos insumos que serão utilizados
para campanha de vacinação para COVID 19, incluindo as seringas e agulhas que serão
repassados aos municípios.

DIMENSIONAMENTO DA REDE

A Secretaria Municipal de Saúde possui 1 (uma) sala de vacinas e
insumos que já atuam dentro do programa de imunizações. Este local recebe as
vacinas da central de imunização regional São Patrício I, localizado na cidade
de Ceres – GO, e esta estrutura já existente está sendo preparada para receber
as vacinas e os insumos da campanha de vacinação contra COVID 19.

ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO
Propõe para esta campanha estratégias e táticas para a vacinação, 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
propõe-se que o município organize:
horários específicos para cada grupo de risco já 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 unidades de atenção primária
à saúde, escolas;
vacinação em sistema de drive-thru;
vacinação com hora marcada;
vacinação domiciliar para acamados e pessoas com dificuldade de
locomoção.

CAPACITAÇÃO
Quanto aos cursos de capacitação para os vacinadores, foi deliberado que as
orientações sejam repassadas pelas coordenações de atenção básica e vigilância em saúde
a todos os profissionais responsáveis pela vacinação no município de São Luiz do Norte.

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
O transporte das vacinas no perímetro urbano e rural será feito em caixas térmicas
com bobinas reutilizáveis e ambientadas em temperatura adequada.

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Caberá a secretaria municipal de saúde juntamente com a equipe de comunicação
definir uma estratégia de informação e conscientização da população para o aumento da
confiança na vacinação.
Também a identificação de porta-vozes, articulação com a mídia, uso de redes
sociais, incluindo análise e gerenciamento de boatos, monitoramento de mídias
internacionais, nacionais e locais, entre outros.
Caberá ao Departamento de Vigilância Epidemiológica e a Coordenadoria de
Atenção Primária à Saúde em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde avaliar razões pelas quais as pessoas não estão sendo vacinadas, incluindo
diferentes fontes de informação e acompanhar eventos que possam ocorrer durante a
campanha de vacinação.

MONITORAMENTO
Outro ponto que deve ser seguido em qualquer grande campanha de vacinas,
principalmente com a aplicação de novas tecnologias, é o adequado monitoramento tanto
de cada dose aplicada quanto dos eventos adversos pós-vacinais.
O monitoramento de cada dose aplicada deve ser individualizado, para o controle e evitar
a vacinação inadvertida com possíveis imunobiológicos incompatíveis. O monitoramento
das reações adversas pós-vacinais também é extremamente importante, uma vez que
estamos aplicando novas tecnologias em um grande número de pessoas.
A responsabilidade pelo acompanhamento/ monitoramento de vacinados
supostamente acometidos por eventos adversos associados à vacina devem ser dos

serviços de atenção básica de saúde e nos centros de referência para imunobiológicos
especiais (CRIE).
Em casos graves de eventos adversos e suas complicações, o paciente deverá receber
cuidados especializados em nível hospitalar. Os eventos adversos graves deverão ser
notificados pelos profissionais de saúde dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência
(nível local até o nacional) seguindo o fluxo determinado pelo sistema nacional de
vigilância de eventos adversos pós vacinação

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de vacinação têm
como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e aos usuários,
desde a logística dos insumos até a administração e farmacovigilância.
Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19, o registro da
movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas deverão ser feitos no Sistema
de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) -módulo campanha, nos
pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde (Nota Informativa Nº 1/2021CGPNI/DEIDT/SVS/MS).
Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 o registro da dose
aplicada, será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de
vacinação da rede pública e privada de saúde.

LOCAL DE VACINAÇÃO
A vacinação de Covid – 19, acontecerá no Centro de Saúde 301, localizado a
Avenida Lauzimar de Oliveira s/n, Centro, São Luiz do Norte – GO.

ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

Os entes federados realizarão o trabalho que irá subsidiar a avaliação dos
resultados alcançados, ações assertivas e lições aprendidas durante a
operacionalização da campanha de vacinação da Covid-19.

