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      A Secretaria Municipal de Saúde de Orobó,
através da coordenação do Programa Nacional de
Imunizações, coordenação da Atenção Básica e
coordenação da Vigilância em Saúde apresenta o
Plano de Operacionalização para vacinação contra
COVID-19 em âmbito municipal, como medida de
enfrentamento ao novo coronavírus.

         Para a elaboração do plano foram consideradas
as recomendações do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e  
o Plano de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19 no estado de Pernambuco, adequando à
realidade local.

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO
     Considerada a maior pandemia da atualidade, a COVID-19
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) é uma doença
infecciosa identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, em
dezembro de 2019. Trata-se de uma doença que causa infecção
respiratória aguda potencialmente grave, com elevada
transmissão principalmente por contato com gotículas
respiratórias de pessoas contaminadas (BRASIL, 2021).  

    Segundo a Organização Mundial de Saúde a maioria dos
pacientes, cerca de 80%, se recuperam sem necessitar de
tratamento hospitalar, sendo assintomáticos ou com poucos
sintomas e cerca de 17% das pessoas infectadas desenvolvem a
forma grave da doença, apresentando dificuldades para respirar.
Pessoas idosas (pessoas com mais de 60 anos) e pessoas com
comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes, câncer,
doença cardiovascular ou pulmonar, têm mais chances de
desenvolver a doença com maior gravidade (OMS, 2021).

       De acordo com os boletins oficiais, até o dia 18 de janeiro de
2021, 93.611.355 casos de COVID-19 e 2.022.045 mortes foram
confirmadas no mundo (OMS, 2021). No Brasil, até 19 de janeiro
de 2021, foram registrados 8.573.864 casos, 211.491 mortes por
COVID-19, sendo o Nordeste, a segunda região do país com
maior número de casos e mortes, com 2.050.316 casos e 49.994
mortes. Em Pernambuco esses dados são de 243.044 casos  e 
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10.059 óbitos (BRASIL, 2021a). A nível municipal, a cidade de
Orobó apresenta 492 casos confirmados e 10 óbitos.
      
        Em cenário mundial, várias empresas farmacêuticas e países
estão em estudos para desenvolvimento de vacinas seguras e
eficazes contra a COVID-19 (BRASIL, 2020). Estão em
desenvolvimento 240 vacinas, 43 estão em testes clínicos e 10
estão em uso, são elas: Moderna, BioNTech/Pfizer,
Oxford/Astrazeneca, Gamaleya, Petrovax, Sinopharm/Instituto de
Produtos Biológicos de Pequim, Sinopharm/Instituto de Produtos
Biológicos de Wuhan, Sinovac/Instituto Butantan/Bio Farma e
Bharat Biotech (MILKEN INSTITUTE, 2021).  
  
    No Brasil o planejamento da vacinação é orientado pela
Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão responsável pelo
registro e licenciamento de vacinas em âmbito nacional (BRASIL,
2020). Iniciou em 18 de janeiro a distribuição da vacina
desenvolvida pela Biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech em
parceria com o Instituto Butantan, a CoronaVac, aos estados, que
em seguida encaminharão aos municípios.  A distribuição de
vacinas seguirá orientação nacional e estadual, bem como a
disponibilidade de vacinas, iniciando o plano com a CoronaVac
(Sinovac/Butantan).

     Contudo, vale ressaltar que as medidas de proteção como
lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool 70%,
uso de máscara, distanciamento social, cobrir a boca ao tossir e
espirrar, devem permanecer (OMS, 2021).
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Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para
vacinação contra a COVID-19;
Descrever os critérios para disponibilização da vacina;
Definir avaliação e monitoramento da vacinação;
Potencializar os recursos existentes para vacinação no
município por meio de planejamento adequado;
Estabelecer um fluxo logístico para o armazenamento e
distribuição dos imunobiológicos.

Objetivo geral
 

     Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização
da vacina contra a COVID-19 no município de Orobó.

Objetivos específicos

OBJETIVOS
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OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA

    O processo de vacinação municipal será acompanhado pela
coordenação municipal do Programa Nacional de Imunização. As
Unidades Básicas de Saúde, como principal porta de entrada ao
Sistema Único de Saúde, serão o serviço de referência para a
vacinação contra a COVID-19. Estarão ativas 10 salas de
imunização, sendo destinadas 10 unidades ou mais de atividades
volantes para a execução da campanha. Para alcançar populações
de difícil acesso, como acamados e pessoas com deficiência
permanente severa, será realizado planejamento junto a equipe
de enfermagem com auxílio dos agentes comunitários de saúde
para vacinação em visitas domiciliares. 

     O plano municipal de vacinação será previamente apresentado
aos profissionais de saúde que estarão na linha de frente da
vacinação, para conhecimento sobre as estratégias de
operacionalização da vacinação.
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     O plano de vacinação é dividido em quatro fases, para atender
os grupos prioritários, conforme quadro 1. A primeira fase terá
início dia 19 de janeiro. A CoronaVac é administrada em duas
doses, com intervalo de 02 a 04 semanas.

Grupos prioritários por fase de vacinação
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Quadro 1. Cronograma de vacinação

Fase  Início 1ª Dose Início 2ª Dose

1ª 19/01 02/02

     Orobó apresenta 1361 pessoas com 75 anos ou mais, 287
profissionais de saúde e 33 pessoas de 60 anos ou mais
institucionalizadas, totalizando 1681 para a primeira fase da
vacina. 

      Como as doses de vacinas são limitadas nesta primeira etapa
a vacinação será realizada com equipes volantes, nos próprios
serviços de saúde priorizados para vacinação (serviços de saúde
envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos
suspeitos e confirmados de COVID-19) e Instituições de Longa
Permanência para Idosos. O grupo será ampliado a medida que o
município for recebendo novas doses.
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Quadro 2. Grupos prioritários por fase de vacinação e estimativa da quantidade de
doses necessárias.

Fase Público - alvo
Trabalhadores da Saúde 

Pessoas de 80 anos e mais
Pessoas de 75 a 79 anos

Pessoas de 60 anos ou mais
institucionalizadas

1ª

2ª

3ª

4ª

Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos

Comorbidades (Diabetes mellitus;
hipertensão arterial grave, doença

pulmonar obstrutiva crônica; doença renal;
doenças cardiovasculares e

cerebrovasculares; indivíduos
transplantados de órgãos sólidos; anemia

falciforme; câncer; obesidade grave
(IMC≥40)

 
Pessoas com Deficiência Permanente

Severa
Trabalhadores de Educação

Força de Segurança e Salvamento
Caminhoneiro

Trabalhadores Transporte Coletivo
Rodoviário e Metroferroviário de

passageiros
Pessoas em Situação de Rua

Fonte: Plano de Operacionalização para vacinação contra COVID -19 no estado de
Pernambuco, SES/PE, 2021.
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Critérios para disponibilização da vacina e local
de vacinação

Quadro 3. Critérios para disponibilização da vacina e local de vacinação
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Público-alvo  Definição Local 

Trabalhadores
da saúde

Aqueles que atuam em espaços
e estabelecimentos de

assistência e vigilância à saúde.
Profissionais que atuam em

cuidados domiciliares como os
cuidadores de idosos e

doulas/parteiras, bem como
funcionários do sistema

funerário que tenham contato
com cadáveres potencialmente

contaminados.
Estudantes da área da saúde

que estiverem prestando
atendimento na linha de frente

da assistência a COVID-19.

A vacinação será realizada
nos serviços de atuação.

Pessoas de 60
anos e mais

Receberão a vacina COVID-19
em conformidade com as fases

pré-definidas.

Nas áreas de abrangência de
Estratégia de Saúde da

Família será realizada ação
de casa a casa;

 
Nas instituições de longa

permanência, os
profissionais da saúde

realizarão a vacinação in
loco.

continua
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Público-alvo  Definição Local 

Grupo com
comorbidades

Para indivíduos com
comorbidade já descritas, de

acordo com a faixa etária
indicada pela Anvisa.

Será necessário apresentar
a prescrição médica

especificando o motivo da
indicação da vacina, que

deverá ser apresentada no
ato da vacinação.A

vacinação será realizada na
Unidade Básica de Saúde de
cada localidade e em visitas
domiciliares em casos que

necessite.

Trabalhadores
educacionais

Todos os professores e
funcionários das escolas

públicas e privadas.

Será solicitado documento
que comprove a vinculação
ativa do profissional com a
escola ou apresentação de

declaração emitida pela
escola. A vacinação ocorrerá

nos respectivos setores
educacionais.

continuação

Pessoas com
deficiência

permanente
severa

Deficiência auto declarada

Será realizado o
cadastramento da

população, agendamento
da vacinação e adoção de

estratégias casa a casa.

Forças de
Segurança e
Salvamento

Policiais federais, militares e
civis; bombeiros militares e civis

e, membros ativos das Forças
Armadas (Marinha, Exército e

Aeronáutica)

A vacinação ocorrerá nas
respectivas unidades de

atuação.
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Público-alvo  Definição Local 

Caminhoneiros

Motorista de transporte
rodoviário de cargas definido
no art. 1o, II da Lei no 13.103,

de 2 de março de 2015, que se
trata da regulamentação da

profissão de motorista.Deve ser
vacinado independente do

município e unidade de
federação de residência.

Solicita-se a apresentação
de documento

comprobatório da atuação.A
vacinação será realizada em

Drive Thru.

Trabalhadores
de Transporte

Coletivo
Rodoviário

Motoristas e cobradores de
transporte coletivorodoviário

de passageiros e trabalhadores
do transporte metroferroviário

depassageiros.

Solicita-se a apresentação
de documento

comprobatório da
atuação.A vacinação será
realizada em Drive Thru. 

conclusão

Pessoas em
Situação de

Rua

Grupo populacional
heterogêneo que possui em

comum a pobreza extrema, os
vínculos familiares

interrompidos ou fragilizados e
a inexistência de

moradiaconvencional regular, e
que utiliza os logradouros

públicos e as áreas degradadas
como espaço de moradia e de
sustento, de forma temporária
ou permanente, bem como as
unidades de acolhimento para
pernoite temporário ou como

moradia provisória.

Busca ativa junto
aoscentros de referência

especializados para
atendimento da população

em situação de rua, no
âmbito da proteção social
especial do Sistema Único

de Assistência Social.
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META DE VACINAÇÃO
 
    A meta é vacinar, no mínimo, 90% da população de cada
grupo prioritário. Os dados serão avaliados por cobertura
vacinal ou por doses aplicadas de acordo com o grupo,
conforme quadro a seguir:
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Quadro 4. Avaliação dos dados
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Fonte: Plano de Operacionalização para vacinação contra COVID -19 no estado de
Pernambuco, SES/PE, 2021.
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REGISTRO DAS DOSES APLICADAS

        O registro de dose aplicada será realizado de forma nominal
e individualizada no Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações (SI-PNI) nos pontos de vacinação. Em
casos que não seja possível o registro direto no SI-PNI, como em
vacinação de busca ativa e extra muro, será realizado registro
em formulário impresso modelo SI-PNI (ANEXO 1), contendo as
informações essenciais e posteriormente inserido no sistema de
informação no retorno à unidade ou em tempo hábil.

VIGILÂNCIA DOS EVENTOS
ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)
       As notificações dos Eventos Adversos Pós- Vacinação (EAPV)
serão realizadas de forma imediata no E-SUS Notifica. 
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Construção de material informativo para população - geral e
grupos específicos (impresso e em mídias sociais);
Monitorar informações equivocadas, para sanar dúvidas da
população;
Realizar divulgação em meios de comunicação (rádio, redes
sociais, blogs…); 
Elaborar e divulgar boletins periódicos sobre metas vacinais
entre os grupos de risco;
Atualizar o portal da SES-PE sobre as ações realizadas.

COMUNICAÇÃO

      A comunicação é uma ferramenta fundamental para informar
a população sobre as estratégias adotadas e assim garantir
informação a maioria da população dentro do tempo necessário.
Assim serão adotadas as seguintes estratégias de comunicação:
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ANEXO 

     Anexo 1. Formulário de registro das doses aplicadas
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