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REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO 

 

 

Dados da Prefeitura Municipal de Anadia/AL 

Nome: Prefeitura Municipal de Anadia - AL 

Nome do Gestor: José Celino Ribeiro de Lima 

Porte do Município: Pequeno Porte 

Endereço da Prefeitura: Av. Moreira Lima, 13 

Bairro: Centro 

CEP: 57.660.000 

 

 

Dados do Órgão Gestor da Saúde no Município 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde-SMS 

Nome da Gestora da Saúde: Sonia Tenório de Mascarenhas 

Endereço: Avenida Dr. Fernandes Lima 

Bairro: Centro  

E-mail: secretariamunicipaldesaude.anadia@hotmail.com 

 

 Coordenação de Vigilância em Saúde 

Maria Larissa Fonseca Barbosa 

 

 Coordenação do Centro de Triagem de Síndromes Gripais COVID-19 

Mayara Nakiria Tavares da Rocha Calheiros 

 

 Supervisão de Monitoramento do Centro de Triagem 

Bernadete Aparecida Gomes Tenório de Oliveira 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Anadia, por meio das Coordenações de 

Imunização e Vigilância em Saúde, realizará a campanha municipal de vacinação contra a 

covid-19, de forma gradual, a iniciar em janeiro de 2021. Na ocasião, o início da vacinação se 

dará pelos trabalhadores da saúde e pessoas idosas em conformidade com os cenários de 

disponibilidade da vacina.  

Importante destacar que as informações contidas neste plano serão atualizadas 

conforme o surgimento de novas evidências científicas, novos conhecimentos acerca das 

vacinas, além do recebimento de maiores informações oriundas do Ministério da Saúde 

quanto à dinâmica relativa à aquisição dos imunizantes após aprovação pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e à logística de distribuição dos imunobiológicos, 

principalmente no que se refere à quantidade e periodicidade. 

Este plano apresenta as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a 

estruturação e operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid-19. 

Para a elaboração deste plano, a SMS baseou-se no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 
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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). Trata-se de uma infecção respiratória aguda potencialmente 

grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por 

meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com 

covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, uma em 

cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves da doença. 

Pessoas idosas e/ou com morbidades, a exemplo de pessoas com problemas cardíacos e 

pulmonares, diabetes ou câncer, dentre outros, têm maior risco de evoluírem para formas 

graves da doença. É sabido que as medidas não farmacológicas para conter a transmissão do 

novo coronavírus, que apesar de terem sido fundamentais até o presente momento tem 

elevado custo social e econômico, tornando-se imprescindível dispor de uma vacina contra a 

doença. 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19, foram definidos grupos alvo da campanha, a saber: idosos (60 anos ou mais), indígenas 

vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais 

ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas com determinadas 

morbidades. 

O Ministério da Saúde iniciará a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 

com um total de 6 milhões de doses da vacina Sinovac (Butantan). Ressalta-se que esta vacina 

tem indicação de duas doses para completar o esquema vacinal. 

Nessa perspectiva, este plano trata das diretrizes para a operacionalização da 

campanha de vacinação, 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. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do 

funcionamento dos serviços essenciais. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e 

capacidade de atendimento à população, (cabe esclarecer que todos os 

trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a 

ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade 

de vacinas); 

 

o Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e 

óbitos; 

 

o Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção; 

 

o Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. 

 

o Estabelecer e divulgar as estratégias de comunicação necessárias à execução da 

campanha, envolvendo divulgação de aspectos relacionados à segurança da 

vacina. 

 

o Potencializar recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunas, com vistas à operacionalização da vacinação no município 

 

    O Plano Municipal de Vacinação é a efetivação do planejamento integrado para o 

enfrentamento da COVID-19, através da cobertura vacinal da população de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Governo de Alagoas. 
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3. VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 

      (Conforme Ministério da Saúde e Secretaria do Estado) 

 

Estimativa populacional para a Campanha Nacional de vacinação contra Covid - 19 

 

PUBLICO ALVO 

 

META 

 

Trabalhadores da Saúde 

 

324 

 

Pessoas de 80 anos ou mais 

 

329 

 

Pessoas de 75 a 79 anos 

 

274 

 

Pessoas de 70 a 74 anos 

 

 

376 

 

Pessoas de 65 a 69 anos 

 

 

500 

 

Pessoas de 60 a 64 anos 

 

660 

 

Povos e comunidades tradicionais e 

quilombolas 

 

398 

 

Portadores de comorbidades  

 

1.283 

 

Pessoas com deficiência  

 

656 

 

Trabalhadores de educação do ensino 

médio 

 

197 
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4. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO 

As primeiras doses da vacina serão administradas nos profissionais do Centro de Triagem 

de Síndrome Gripal, profissionais da Unidade de Emergência (hospital) e profissionais das 

Equipes de Saúde da Família (ESF). 

A vacinação ocorrerá no Centro de Triagem de Síndrome Gripal conforme liberação de 

lotes pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU). 

Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da covid-19 em todo território 

nacional, faz-se necessário vacinar o maior número de pessoas entre o público alvo 

estabelecido neste plano e, ao mesmo tempo, evitar aglomerações, nesse sentido a Secretaria 

Municipal de Saúde e a rede de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS)/Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) contará com equipe volante de imunização que realizará vacinação 

em domicílio para os idosos com dificuldade de locomoção. 

 

5. SOBRE A VACINA 

-Vacina Coronavac COVID- 19 (Sinovac/Butantan) 

 A vacina deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular em esquema 

de duas doses, com intervalo de 21 dias.  

 

Vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz). 

 A vacina deverá ser administrada com intervalo de 12 semanas. 

 

6. ESTRUTURA DE VACINAÇÃO 

 

 Garantir condições adequadas de conservação e temperatura das vacinas, desde o 

transporte, armazenamento e estratégias (sala de vacina) atentando para o correto 

monitoramento da temperatura e identificando os possíveis desvios de qualidade dos 

imunobiológicos; em conformidade com as orientações do fabricante e aprovação pela 

Anvisa, as vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2°C e +8°C; 
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 Preparação de caixas térmicas que deveram 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. 

 

 Realizar 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; 

 

 Realizar a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, processamento, 

consolidação e avaliação dos dados da sala de vacina, obedecendo ao fluxo de envio à 

base nacional, de acordos com os prazos definidos. 

 

7. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMUNIZAÇÃO 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS  

 

CARGO  

 

Mozeny Gonzaga da Silva                                                                 

 

Coordenação Municipal de 

Imunização                                                                        

 

Maria Larissa Fonseca Barbosa                                                                    

 

Vacinadora/ Enfermeira                                                                                              

 

 

Jose Cicero Cavalcante Ribeiro  

 

 

Operador do sistema PNI  

 

Os profissionais que irão compor a equipe de imunização contra a covid-19 no 

município de Anadia serão capacitados nos dias 19 e 25 de janeiro de 2021, com afinco de 

qualificar e fortalecer a metodologia de trabalho culminando na segurança tanto dos 

vacinadores quanto de quem será vacinado. 
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8. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

  A campanha publicitária seguirá um planejamento de acordo com a evolução de cada 

etapa da vacinação. Começando com mensagens de antecipação e preparação, passando em 

seguida para a próxima fase de informação à população com clareza: como, quando, onde e 

para quem será a primeira etapa e demais etapas, na plataforma do instagram e facebook 

(@prefeituradeanadia), rádio comunitária e carro de som. 

 

9. OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA 

❖ Intensificar as capacitações dos recursos humanos, preparando-os para implementação da 

vacinação de maneira a compreenderem a estratégia proposta, o motivo dos grupos 

selecionados, sobre a vacina a ser aplicada e a importância de aplicar somente nos grupos 

priorizados naquele momento.; 

 ❖ Mobilização e participação ampla de todos os segmentos da sociedade, em especial dos 

ligados diretamente aos grupos prioritários. 

 ❖ Articulação com as instituições com potencial de apoio à campanha de vacinação - Rede 

de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, setor da educação, empresas 

públicas e privadas, entre outros.  

❖ Orientação quanto ao cronograma de execução das diferentes fases da vacinação de forma 

constante, segundo disponibilidade da vacina em cada fase de execução por população 

prioritária considerando o plano municipal de vacinação e monitoramento para tomada de 

decisões oportunas. Tendo em vista as orientações do Ministério da Saúde.  

❖ Organizar o serviço de vacinação para evitar aglomerações e contato dos grupos de forma a 

otimizar a disposição e circulação dos profissionais e indivíduos que serão vacinados nas 

unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação.  
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❖ Alimentação do sistema de informação de modo a monitorar o avanço da vacinação em 

cada etapa e nos grupos prioritários, conforme orientado pela Secretaria Estadual de Saúde e 

COSEMS, permitindo avaliar o alcance da população alvo da vacinação e, monitoramento da 

cobertura vacinal e, quando necessária, a adoção de medidas de correção, revisão de ação 

específica, inclusive de comunicação e/ou mobilização. 

❖ O registro do vacinado será feito no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunização (SI-PNI), o formulário contém as dez variáveis mínimas priorizadas, a saber: 

CNES-Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; data de nascimento; sexo; grupo 

prioritário; data da vacinação; nome da vacina/fabricante; tipo da dose; e lote/validade da 

vacina. 

 

 

“É importante prosseguir com os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social 

mesmo com a vacinação”. 
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