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INTRODUÇÃO
A vacinação ocupa um lugar de destaque entre os principais
instrumentos de política de saúde em nosso país. As estratégias de vacinação
têm

eficiência comprovada e servem de parâmetro para iniciativas

semelhantes em outros países, prevenindo doenças e em alguns casos
erradicando-as, como é o caso da varíola, poliomielite, que não existe no Brasil
desde o início dos anos 90 devido às políticas de prevenção do Sistema Único
de Saúde (PORTO; PONTE, 2003) .
O Programa Nacional de Imunização(PNI) há 40 anos contribui para a
redução da morbimortalidade causada pelas doenças imunopreveníveis,
preconizando a qualidade e a segurança dos insumos ofertados nos
calendários e nas campanhas nacionais de vacinação para a população
brasileira. Com isso, vem desenvolvendo ferramentas para viabilizar as
atividades de vacinação em todo o território nacional.
Diante do quadro atual de aumento de casos positivos de Covid-19 em nosso
município, a vacinação se mostra como um potente método para a redução e
controle da doença.

OBJETIVOS
•

Vacinar a população integrante de grupos prioritários de maior risco de
contaminação;

•

Reduzir a morbimortalidade por Covid-19 no município de Icapuí-CE;

•

Reduzir o índice de transmissibilidade do Covid-19 no município;

•

Fortalecer parceria com a 7ª Coordenadoria Regional de Saúde afim de
garantir estrutura necessária desde o armazenamento, transporte e distribuição
dos imunizantes no município.
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GRUPOS PRIORITÁRIOS
O município de Icapuí-CE seguirá a definição de grupos prioritários baseados em
critérios epidemiológicos do Plano Nacional de Vacinação contra o Covid-19
identificando a população com maior risco de contrair a doença e de apresentar
complicações e/ou óbito, operacionalizando a vacinação em quatro fases obedecendo
critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses no município.

Fases por grupo prioritário
Fase

Grupo prioritário

Estimativa

Trabalhadores da saúde

450

1ª Fase

Idosos acima de 75

1007

2ª Fase

Idosos de 60 a 74 anos

2379

3ª Fase

Pessoas com comorbidades (como portadores diabetes,

4ª Fase

hipertensão arterial, doenças renais crônicas, doenças
cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias ,
transplantados, entre outras);

4142

Professores

300

Forças de segurança

38

METAS
•

Adaptar as salas de vacinação às orientações técnicas do COSEMS/CE e
APRECE;

•

Orientar as equipes para uma vacinação segura (acondicionamento, transporte
e manuseio);

•

Organizar cronograma de vacinação;

•

Divulgação e convocação de grupos prioritários;
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ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO NA OPERACIONALIZAÇÃO
PARA A
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
•

Coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo as
diversas estratégias de vacinação, notificação, investigação de eventos
adversos pós-vacinação e de óbitos temporalmente associados à vacina;

•

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;

•

Garantir o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas
utilizadas, conforme as normas técnicas vigentes;

•

Manter a qualidade e a segurança das vacinas em condições adequadas de
conservação e temperatura desde o transporte, armazenamento e estratégias
(salas de vacinas e atividades extra-muro), atentando para o correto
monitoramento da temperatura e identificando os possíveis desvios de
qualidade dos imunobiológicos;

•

Realizar a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta,
processamento, consolidação e avaliação dos dados das salas de vacina,
obedecendo ao fluxo de envio à base nacional, de acordos com os prazos
definidos;

•

Notificar, investigar e encerrar todos os eventos adversos pós-vacinação
(EAPV) relacionados à vacinação contra Covid-19.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE
RECOMENDAÇÕES
Os serviços de vacinação de rotina deverão obedecer às diretrizes
nacionais sobre distanciamento social, a situação local de carga de doenças
imunopreveníveis no contexto da transmissão local pelo SARS-CoV-2, além de
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outros fatores, como dados demográficos e a disponibilidade de vacinas e
insumos. Com base no entendimento atual das formas de transmissão da
Covid-19 e nas medidas de prevenção recomendadas de distanciamento social,
deve-se considerar a capacidade do sistema de saúde de realizar de forma
efetiva uma campanha de massa segura e com qualidade, no contexto da
pandemia em curso. É preciso tomar medidas rígidas para manter o controle e
prevenção da infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeções e
proteger os trabalhadores da saúde e o público.

• Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas
com frequência;
• Garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada ou desinfetantes
para as mãos, pelos usuários;
• Limitar a 01(um) o número de familiares que acompanham a pessoa que será
vacinada;
• Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da
entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do SARS-CoV-2;
• Evitar aglomerações na sala de espera.

ESTRATÉGIAS:
✓ Utilizar espaços ao ar livre ou ventilados;
✓ Observar a recomendação de distanciamento social dentro da
instalação, sala ou posto de vacinação;

RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES
✓ Realizar a higiene das mãos com frequência;
✓ Evitar o uso do celular durante o atendimento aos usuários;
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✓ Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o
funcionamento da cadeia fria;
✓ Comunicar às instâncias superiores sempre de acordo com o fluxo
prédeterminado pelo PNI;
✓ Se apresentar sintomas como tosse ou febre, não deve comparecer
ao trabalho e deve procurar atenção médica.
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