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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida de
São Francisco do Brejão, vem através deste, apresentar o Plano Municipal de
Imunização contra COVID-19 ´que é um instrumento de resposta ao
enfrentamento da doença, mediante ações de vacinação nos três níveis de
gestão.
O Plano Municipal de Imunização contra COVID-19 de São Francisco
do Brejão, foi elaborado em conformidade com o Plano Estadual de Imunização
contra a COVID-19, que tem por objetivo instrumentalizar e orientar ações de
Gestão, Atenção Primária à Saúde e Vigilância Epidemiológica no combate à
COVID-19 através da imunização da população alvo que será contemplada
com o imuno. O Plano, contempla os três níveis de resposta e as respectivas
ações necessárias de acordo com o perfil epidemiológico local, e visa orientar
os profissionais de saúde e a gestão quanto às medidas para a
operacionalização da vacinação contra COVID-19 no município.
As

informações

contidas

neste

Plano,

serão

atualizadas

em

consonância com os Planos Nacional e Estadual e conforme o surgimento de

novas evidencias científicas, conhecimentos acerca das vacinas, cenário
epidemiológico da COVID-19.

1. INTRODUÇÃO
“Vacinar é preciso pra continuar existindo”.
É com a frase de Fabiana Guajajara, primeira indígena a ser vacinada
no Maranhãoque iniciamos nossa conversa.
Reconhecemos todo o esforço do Governo do Maranhão para atender
os municípios com a Vacina COVID-19, montando uma estratégia nunca antes
utilizada pelo sistema de saúde, fazendo com que a vacina chegue aos lugares
mais distantes do estado afim de que, possa conter a transmissão do vírus que
assola a população e que já promoveu grandes perdas de vidas humanas. E é
com o mesmo compromisso com que o Governo do Estado, através da
Secretaria de Estado da Saúde se apresenta que, o município de São
Francisco do Brejão, utilizará de toda a sua estrutura física e humana para
atender o público-alvo dessa Campanha em sua totalidade.
A vida humana é o bem mais precioso que temos e para conserva-la
não podemos medir esforços, contamos com uma população de 11.941
habitantes, segundo a estimativa IBGE 2020, destes, até o momento já foram
acometidos pela COVID-19 3,24% sendo que dos que foram infectados pela
COVID-19, 0,77% foram a óbito. Esperamos com a adoção de medidas

preventivas que incluem a vacinação dos grupos prioritários, conseguir a
erradicação do vírus no território municipal.

2. OBJETIVO GERAL
Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da
vacinação contra a COVID-19 em São Francisco do Brejão.
2.1.

Objetivos específicos

 Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação contra
a COVID-19;
 Otimizar os recursos existentes (profissionais de saúde, potencialidades
do

território,

insumos

disponíveis dentre outros) por meio de

planejamento e programação oportunos para operacionalização da
vacina no município.

3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
3.1 COVID-19 em São Francisco do Brejão
O último Boletim CORONAVIRUS São Francisco do Brejão, divulgou
dados atualizados em 24 de novembro de 2020, o mesmo passou as seguintes
informações: Monitorados: 882, Confirmados: 385, Descartados: 557,
Curados: 382, Óbitos: 03.
No Boletim não constam informações dos pacientes como: faixa etária,
sexo e comorbidades.
Levando em consideração que a população estimada 2020 de São
Francisco do Brejão é de 11.941 e que os casos confirmados até 11 de janeiro
de 2021 é de 387 pacientes, apenas 3,24% da população foi infectada até o
momento.

4. COMPETENCIA MUNICIPAL
Compete ao município a elaboração e implementação do Pano
Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 contemplando
os itens abaixo relacionados:
 Cadastrar no CNES a Rede de Frio Municipal e as salas de vacina,
conforme Portaria N. 1.883, de 4 de novembro de 2018, o que será
importante para o obrigatório rastreamento das vacinas;
 Instituir um grupo condutor de trabalho com envolvimento das áreas
técnicas da saúde e demais setores para o fortalecimento das ações de
vacinação;
 Garantir a integração das áreas técnicas da atenção primária a saúde e
vigilância em saúde para fortalecer as ações com vistas a atingir
coberturas suficientes para promover o controle da COVID 19 nos
grupos vacinados;
 Organizar espaço para armazenagem/conservação, fluxo de distribuição
e locais de administração das vacinas;

 Realizar o levantamento dos profissionais de saúde capacitados para a
administração das vacinas de forma segura e promover capacitação, se
necessário, para ampliação de equipe;
 Alimentar, monitorar, avaliar os sistemas de informação dos dados
relativos ao imunobiológico e usuários por sala de vacina;
 Avaliar a segurança da vacina nos grupos vacinados observando a
ocorrência de eventos adversos e tomando as providências cabíveis.
Definir profissional e Unidade de Referência para atendimento e nos
casos que evoluírem para óbitos encaminhar para o Serviço de
Verificação de Óbito – SVO, nos municípios onde houver cobertura
deste serviço, com o objetivo de coletar amostra para confirmação e/ou
descarte;
 Avaliar diariamente o desempenho da execução da campanha de
vacinação no município, monitorando o número de doses aplicadas, o
comparecimento para a segunda dose e a cobertura de doses aplicadas
nos grupos vacinados;
 Atuar em cooperação com os outros entes federativos, Estado e União,
no âmbito de sua competência para a execução do plano.
5. GRUPOS PRIORITÁRIOS
I PÚBLICO ALVO:
O quadro abaixo demonstra o quantitativo de pessoas a receberem a
Vacina COVID-19 conforme estimativa do Ministério da Saúde.
QUADRO 01 – Grupos Prioritários
Grupo Prioritário

Quant. Fonte Informação
Estimativa SES

Pessoas acima de 80 anos

198

Estimativa SES

Pessoas de 75 a 79 anos

163

Estimativa SES

Pessoas de 70 a 74 anos

241

Estimativa SES

Pessoas de 65 a 69 anos

320

Estimativa SES

Pessoas de 60 a 64 ano

340

Estimativa SES

DAD

149

ORBI

Trabalhadores da Saúde

Pessoas com Diabetes Mellitus
Pessoas com hipertensão arterial grave

Pessoas com Doença pulmonar obstrutiva crônica
Pessoas com doença renal

08

Pacientes acompanhados

01

SEMUS

Pessoas com doenças cardio e cerebrovasculares
Pessoas com transplante de órgão sólido
Pessoas com anemia falciforme
Pessoas com câncer
Pessoas com obesidade grave (IMC≥40)
*Pessoas com deficiência permanente grave
*Pessoas com síndrome de down (acima 18 anos)
*Gestantes
*Puérperas
Trabalhadores da Educação Pública

277

Trabalhadores da Educação Privada
Pessoas com deficiência permanente severa
Força de segurança e salvamento (PM)
Trabalhadores do transporte coletivo (vam)

04

SEMUS

Trabalhadores do transporte coletivo (taxi)

11

SEMUS

Os grupos incluídos foram: Pessoas com deficiência permanente grave, Síndrome de
down acima de 18 anos, gestantes e puérperas.
Os demais grupos prioritários citados no Anexo II do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacina COVID-19, não existem no município.
Os dados SES são de acordo com planilha “Estimativa populacional para a
Campanha de Vacinação COVID-19” disponibilizada pela SES.

Quanto à imunização dos grupos prioritários indicados no Plano
Municipal de Vacinação COVID, seguem a recomendação dos níveis estadual
e federal.
Grupo prioritário

Comorbidades

Categoria do grupo prioritário
Anemia Falciforme
Câncer
Diabetes Mellitus
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Doença Renal
Doenças Cardiovasculares e

Faixa Etária

Pessoas de 60 nos ou mais
Institucionalizadas
Forças Armadas (membros
ativos)

Forças de Segurança e
Salvamento

Povos e Comunidades
Tradicionais
Povos Indígenas
Trabalhadores da Educação

Trabalhadores de Saúde

Cerebrovasculares
Hipertensão de difícil controle ou com
complicações/lesão de órgão alvo
Indivíduos Transplantados de Órgão Sólido
Obesidade Grave (Imc≥40)
Síndrome de Down
Deficiente permanente grave
Gestante
Puérpera
Pessoas de 60 a 64 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 80 anos ou mais
Pessoas de 60 nos ou mais Institucionalizadas
Marinha do Brasil - MB
Exército Brasileiro - EB
Força Aérea Brasileira - FAB
Bombeiro Civil
Bombeiro Militar
Guarda Municipal
Policial Rodoviário Federal
Policial Civil
Policial Federal
Policial Militar
Quilombola
Ribeirinha
Povos indígenas em terras indígenas
Ensino Básico
Ensino Superior
Auxiliar de Veterinário
Biólogo
Biomédico
Cozinheiro e Auxiliares
Cuidador de Idosos
Doula/Parteira
Enfermeiro(a)
Farmacêutico
Fisioterapeutas
Fonoaudiólogo
Funcionário do Sistema Funerário que tenham
contato com cadáveres potencialmente
contaminados
Médico
Médico Veterinário

Trabalhadores de Transporte

Pessoas com Deficiência
Pessoas em Situação de Rua
Trabalhadores Portuários
Funcionário do Sistema de
Privação de Liberdade
População Privada de
Liberdade

Motorista de Ambulância
Nutricionista
Odontologista
Pessoal da Limpeza
Profissionais de Educação Física
Psicólogo
Recepcionista
Segurança
Assistentes Sociais
Técnico de Enfermagem
Técnico de Veterinário
Terapeuta Ocupacional
Outros
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Odontologia
Aéreo
Caminhoneiro
Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de
Longo Curso
Ferroviário
Metroviário
Aquaviário
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas
Pessoas com Deficiências Permanente Grave
Pessoas em Situação de Rua
Trabalhadores Portuários
Funcionário do Sistema de Privação de
Liberdade
População Privada de Liberdade

Os pacientes com comorbidades que se encaixam no público-alvo para
a vacinação COVID, deverão comprovar no ato da vacinação declaração
médica que comprove a comorbidades, já o paciente diabético e/ou hipertenso
severo que faz acompanhamento nas UBS`s do município poderão apresentar
sua carteirinha para efeito de comprovação.
Os pacientes renais, estes são transportados pelo município e temos
controle dos mesmos. Estes, deverão apresentar autorização médica dizendo
se estão em condições de receber a dose da vacina.
Os pacientes acima de 60 anos deverão apresentar documento de
identificação com foto comprovando sua idade.

As forças de segurança, no município é representada apenas pela
Policia Militar, deverá ser expedido documento pelo Comando Geral do
município informando nominalmente os profissionais que receberão a vacina.
Os trabalhadores da educação do ensino básico deverão ser
informados nominalmente pela SEDUC e pelo Centro de Ensino Médio por
categoria e por escola afim de que sejam vinculados às UBS mais próximas
dos locais de trabalho.
Os trabalhadores de saúde serão informados em relação nominal por
local de lotação e por profissão. Os profissionais deverão ser vacinados nas
próprias UBS onde trabalham com exceção os lotados no Hospital Municipal
Santa Rosa, Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde que deverão se
apresentar a UBS Centro de Saúde Sebastião Matias conforme cronograma de
vacinação.
Os motoristas de transporte público no município são as vans que
fazem linha para Imperatriz e Açailândia e os taxistas que fazem linha dentro
do território municipal. Os mesmos possuem cadastro na prefeitura que, poderá
fornecer relação nominal para a Secretaria de Saúde.

II CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO POR FASES:
Conforme orientação da SES – Secretaria de Estado da Saúde, os
trabalhadores de saúde serão os primeiros a receberem a dose da vacina,
sendo considerado como segue:

Fases

População-alvo

34% dos Trabalhadores de Saúde: Linha de
frente: Médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, motoristas de transporte de
Fase 1
pacientes, laboratoristas, equipe de limpeza
hospitalar, equipe de nutrição, recepcionistas,
vigilantes, vacinadoras.
66% dos Trabalhadores de Saúde: demais
Continuação trabalhadores: ACS, ACE, Médicos e
Enfermeiros das Equipes de Saúde da Família,
Odontólogos, Técnicos das UBS, Auxiliares de

Estimativa
da
população*

N. estimado de
doses para
esquema
vacinal
completo**

51

107

98

206

Serviços Gerais, Recepcionistas (Auxiliares de
Serviços de Saúde), Equipe NASF, Equipes
administrativas das UBS, Hospital, SEMUS e
profissionais da Vigilância em Saúde.
Fase 2
População acima de 60 anos
Diabetes Mellitus;
Hipertensão arterial grave;
Doença pulmonar obstrutiva crônica;
Doença renal;
Fase 3
Doenças cardio e cerebrovasculares;
Indivíduos transplantados de órgão solido;
Anemia falciforme;
Câncer;
Obesidade grave (IMC≥40)
Continuação Profissionais da Educação Básica

1.262

2.650

Não
estimado
ainda

162

340

No município existem dois consultórios odontológicos particulares, um
laboratório de análises clínicas e um consultório médico particular, ambos não
possuem cadastros no SCNES.
As equipes administrativas fazem atendimento direto ao público e estão
continuamente em contato com pacientes suspeitos e/ou confirmados de
COVID-19. São essas equipes que fazem os agendamentos de consultas,
exames e atendimentos especializados, atendem às demandas de TFD e
contribuem no monitoramento de pacientes positivos e seus contatos.

III - Locais e horários de vacinação
UBS
Centro de Saúde Sebastião Matias

Localidade
Centro

Horário atendimento
Das 8 às 12h e das 14 às
17h

Unidade Básica de Saúde Magnaldo Fernandes

Bairro Novo Horizonte

Das 8 às 12h e das 14 às
17h

Posto de Saúde Abel José da Silva

Vila União

Das 8 às 12h e das 14 às
17h

Posto de Saúde Raimundo Alves de Oliveira

Vila João Palmeira

Das 8 às 12h e das 14 às
17h

Unidade Básica de Saúde Dr. Pinto

Trecho Seco

Das 8 às 12h e das 14 às
17h

Devido a pequena quantidade de doses que vem sendo recebido pelo
município, a Vacinação COVID está sendo realizada no Centro de Saúde
Sebastião Matias, pois, não há como descentralizar nesse momento.

IV – Logística e Recursos Humanos
a) Quantidade de doses:
A previsão de doses a serem disponibilizadas são de 1.557 para D1
acrescida de 5% de perda técnica, a mesma quantidade deverá ser
disponibilizada para D2.
b) Quantidade de profissionais de saúde:
UBS

Profissional

Qtde

Centro de Saúde Sebastião Matias

Técnico de Enfermagem

04

UBS Magnaldo Fernandes

Técnico de Enfermagem

03

Posto de Saúde Abel José da Silva

Técnico de Enfermagem

01

Posto de Saúde Raimundo A. Oliveira

Técnico de Enfermagem

01

UBS Dr. Pinto

Técnico de Enfermagem

02

Para trabalhar a vacinação volante, contamos com mais 23 Agentes
Comunitários de Saúde que atuam como anotadores.
c) Quantidade de seringas e agulhas
Além do fornecimento de seringas agulhadas pela SES, o
município conta com estoque próprio de seringas agulhadas que
atendem à demanda da campanha de Vacinação e demais demandas
do município.
d) Existência de câmara de refrigeração no município:
O município não dispõe de câmaras frias para armazenamento de
vacinas, a Rede de Frio é aparelhada com 04 refrigeradores domésticos
que são suficientes para acondicionar adequadamente as vacinas
recebidas pelo município.
e) Existência de pontos estratégicos de armazenamento:

O Centro de Saúde Sebastião Matias é a UBS onde está
localizada a Rede de Frio do município, o mesmo também possui sala
de vacina, assim como as demais Unidade de Saúde: UBS Magnaldo
Fernandes, Posto de Saúde Abel José da Silva, Posto de Saúde
Raimundo Alves de Oliveira e UBS Dr. Pinto. Não há outros pontos de
armazenamento.
f) Descrição das condições da rede de frio em âmbito municipal:
A Rede de Frio está equipada com central de ar-condicionado, 04
refrigeradores domésticos, termômetro individual para cada refrigerador,
caixas térmicas acompanhadas de termômetros, bobinas de gelox.
f.1) Quanto às salas e/ou pontos de vacinação:
a) Quantidade existente no município, indicando a sua localização,
condições físicas e se necessitam de reparos na sua estrutura física,
informando quais:
UBS

Localidade

Condições Físicas

Centro de Saúde Sebastião Matias

Centro

Boas condições

Unidade Básica de Saúde Magnaldo Fernandes

Bairro Novo Horizonte

Boas condições

Posto de Saúde Abel José da Silva

Vila União

Boas condições

Posto de Saúde Raimundo Alves de Oliveira

Vila João Palmeira

Unidade Básica de Saúde Dr. Pinto

Trecho Seco

Necessita de central de
ar-condicionado
Boas condições

Já está sendo providenciado o aparelho de ar-condicionado para ser
instalado na sala de vacina do Posto de Saúde Raimundo Alves de Oliveira.
b) Informar se as referidas salas e/ou postos possuem conectividade
para encaminhamento das informações sobre a vacinação ou se
adotam alternativas de registro off-line ou com impressos de registros.
Todas as UBS possuem conectividade com a internet sendo possível a
utilização do sistema on-line. Na queda de sinal, foi colocada nos
computadores das referidas salas o mapa que deverá ser preenchido
diariamente com as informações necessárias para preenchimento do
sistema.

f.2) Quanto às câmara frias:
O município não dispõe de Câmara Fria, são utilizados refrigeradores
domésticos nas salas de vacina e Rede de Frio todos bem conservados e
em perfeitas condições de uso.
f.3) Quanto às caixas térmicas e termômetros:
Cada sala de vacina possui caixa térmica e termômetro que a
acompanha.
Já a rede de frio possui 03 caixas térmica devidamente acompanhadas
de termômetros.
f.4) Quanto às bobinas de gelo:
UBS

Qtde
Bobinas

Condições

Centro de Saúde Sebastião Matias

103

Boas condições

UBS Magnaldo Fernandes

15

Boas condições

Posto de Saúde Abel José da Silva

15

Boas condições

Posto de Saúde Raimundo Alves de Oliveira

15

Boas condições

UBS Dr. Pinto

26

Boas condições

f.5) Quanto ao armazenamento das vacinas:
Como já citado anteriormente, o armazenamento das vacinas na rede
municipal de saúde é feito em refrigeradores domésticos em boas
condições de uso. E as salas de vacina e rede de frio estão refrigeradas
com exceção do Posto de Saúde Raimundo Alves de Oliveira que, já está
sendo providenciado o equipamento de ar-condicionado para ser instalado
na sala. Todos os refrigeradores possuem termômetros para monitoramento
da temperatura.
f.6) Quanto ao Programa Nacional de Imunização:
Trabalhamos com os sistemas de informação disponibilizados pelo
Programa Nacional de Imunização conforme descrito no item 7 deste Plano
Municipal de Vacinação COVID.

f.7) Quanto ao Programa Municipal de Imunização:
Todas as técnicas de enfermagem que atuam nas salas de vacina
estão aptas para manusearem o sistema de informação assim como a
responsável pela Rede de Frio e o responsável pela instalação e
atualização do sistema.

6. VIGILÂNCIA DO EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)
Frente a introdução de vacinas por novas tecnologias de produção,
pode haver um aumento no número de notificações de eventos adversos pósvacinação (EAPV). Dessa forma, ratifica-se a importância do município
fortalecer o sistema de vigilância epidemiológica e sanitária com processo de
capacitação e sensibilização dos profissionais para identificação, notificação e
investigação de EAPV com registro obrigatório no e-SUS notifica e no
NOTIVISA em caso de queixas técnicas e problemas com o produto. A
qualificação da assistência médica para assegurar o manejo adequado dos
pacientes é fundamental para evitar óbitos e sequelas.

Ressalta-se que são consideradas causas de EAPV os erros de
imunização (programáticos) como problemas na cadeia de frio, erros de
preparação da dose ou erros na via de administração, dentre outros.

7. 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,
EAPV e estudos pós-marketing.
Na campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o registro da
movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas deverá ser feito no
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) -

módulo campanha, nos pontos de vacinação da rede pública e privada de
saúde.
O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será
utilizado para o registro da movimentação dos imunobiológicos entre as
centrais de rede de frio nacionais, estaduais, regionais e municipais.
O e-SUS Notifica é utilizado amplamente para o registro de casos de
Síndrome Gripal (SG) e, também, será utilizado para o registro de Eventos
Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Para os registros e monitoramento de
queixas técnicas relacionadas à vacina Covid-19 será aplicado o sistema
informatizado NOTIVISA.
QUADRO 03 – Logística do Sistema de Informação do SUS que serão
utilizados para operacionalização da Vacina COVID-19, no município São
Francisco do Brejão, Maranhão, 2021.
Quantidade de Rede de Frios / Salas de

SIES

SI-PNI

Rede de Frios que utiliza o sistema

1

1

Salas de vacina que utiliza o sistema

0

5

Vacina que:

Salas de vacina que utilizam o módulo de
movimentação de imunobiológico
Salas de vacina que utilizam o sistema para queixas
técnicas
Salas de vacina que utilizam o módulo de registro de
vacinação
Salas de vacina que notificarão os EAPV

e-SUS
Notifica
5

NOTIVISA

5

5
5
5
5

8. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Nos últimos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, a Assessora Técnica, o
Técnico dos Sistemas SIPNI, e-SUS AB e e-SUS Notifica e a vacinadora da
Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Brejão, participaram de
uma Capacitação do Módulo de Campanha do SIPNI para COVID-19, realizada
pela equipe da SES / CONECTA SUS no município de Imperatriz. O
treinamento foi replicado no dia 19 de janeiro de 2021 para os demais

profissionais que serão envolvidos na Campanha de Vacinação conta a
COVID-19, sendo que, a operacionalização do sistema de informação a ser
utilizado foi feita em cada unidade de saúde.
Na capacitação repassamos informações da operacionalização da
campanha, logística de armazenamento, grupos prioritários, administração da
vacina de forma segura, bem como, processos de trabalho considerando a
possibilidade do uso de diversas estratégias para garantir a vacinação.
A

capacitação

foi

direcionada

aos

operadores

de

sistema,

vacinadoresdas 05 salas de vacina do município e às Equipes de Saúde da
Família.
Em caso de perda de conectividade, as salas de vacina utilizarão da
planilha que foi disponibilizada pela SES para preenchimento dos dados e
posterior inserção destes no Sistema de Informação no prazo de até 48h
conforme orienta o Plano Estadual.
As atualizações dos cadastros das Salas de Vacina no CNES já foram
realizadas.
Na primeira etapa recebemos o quantitativo de 51(cinquenta e uma)
doses de vacina, não sendo possível a fragmentação destas para todas as
salas de vacina, portanto, optamos por centralizar essas doses na sala de
vacinas central – Centro de Saúde Sebastião Matias, e, conforme formos
recebendo doses em maior quantidade iremos distribuir para todas as UBS
com salas de vacina ativa.
Havendo necessidade da realização de Dia D, solicitaremos as escolas
da rede municipal de ensino para utilização do Dia D por ser um momento onde
haverá uma concentração maior de pessoas procurando a vacina. Desta forma
estaremos atendendo o público mantendo o distanciamento social.
O município não dispõe de transporte exclusivo para vacinas, porém,
dispomos de veículos tipo passeio, para fazer o transporte dessas vacinas em
caixas térmicas monitoradas por termômetros digitais de forma a garantir a
manutenção da temperatura adequada durante o transporte. A maior distância
a ser percorrida entre a Rede de Frios e sala de vacina é de 20km pela MA125,

as demais salas de vacina são em distância menor, sendo que 02 estão dentro
do perímetro urbano.
QUADRO 04 – Estimativa da população-alvo conforme as Fases para
Vacinação contra a COVID-19

Fases

População-alvo

34% dos Trabalhadores de Saúde: Linha de
frente
Continuação 66% dos Trabalhadores de Saúde: demais
trabalhadores
Fase 2
População acima de 60 anos
Diabetes Mellitus;
Hipertensão arterial grave;
Doença pulmonar obstrutiva crônica;
Doença renal;
Fase 3
Doenças cardio e cerebrovasculares;
Indivíduos transplantados de órgão solido;
Anemia falciforme;
Câncer;
Obesidade grave (IMC≥40)
Continuação Profissionais da Educação Básica
Fase 1

51

N. estimado de
doses para
esquema
vacinal
completo**
107

98

206

1.262

2.650

Estimativa
da
população*

Não
estimado
ainda

162

340

* Estimativa em revisão.
** Considerando o esquema de duas doses acrescidos de 5% de perda operacional de doses.

QUADRO 05 – Mapeamento logístico da Rede de Frios Municipal de São
Francisco do Brejão, Maranhão, 2021
CNES Rede de Frios

7271158

CNES Sala de vacina Centro de Saúde Sebastião Matias

2461870

CNES Sala de vacina UBS Magnaldo Fernandes

2461854

CNES Sala de vacina Abel José da Silva

2461862

CNES Sala de vacina Raimundo Alves Oliveira

5472067

CNES Sala de vacina UBS Dr. Pinto

2461846

Capacidade de armazenamento (M³/L) de 2 a 8º C
Capacidade de armazenamento (M³/L) de -20º C

0 (zero)

Deficiência na capacidade de armazenamento (Sim ou Não)

Não*

Capacidade logística até a unidade vinculada (transporte) – (Sim ou Não)

Sim

Tipo de modalidade (aéreo, terrestre, aquático)

Terrestre

Cadastro no SIES (Sim ou Não)

Sim

Previsão de segurança

Transporte – escolta (sim ou não)

Sim

Armazenamento – (sim ou não)

Não

* Caso seja necessário geladeira exclusiva para a vacina COVID-19, teremos deficiência no
armazenamento.

A

capacidade

tecnológica

disponível

nas

salas de

vacina

–

informatização e conectividade determinará o tempo médio para registro do
vacinado no Sistema de Informação. Existem cenários diferentes nas salas de
vacina, de acordo com as condições tecnológicas:
 Cenário 1 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet
e condições de usar QR CODE (Preparar equipamentos e Recursos
Humanos);
 Cenário 2 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet
e condições de fazer digitação online;
 Cenário 3 - Estabelecimento de Saúde SEM conectividade ou com
dificuldades de acesso à internet (utilizar as fichas CDS do sistema eSUS AB, que é um módulo off-line); e
 Cenário 4 - Estabelecimento de saúde SEM conectividade e sem
computador (utilizar planilha e registrar na SMS).

QUADRO 06 – Capacidade tecnológica das salas de vacina

Serviço de Saúde

Quantidade de pontos de vacinação no
município
Cenário
1

Centro de Saúde Sebastião Matias

Cenário
2
1

Cenário
3

Cenário
4

Capacidade logística
até os pontos de
vacinação (transporte)
(sim ou não)

Tipo de
modalidade

Sim

Previsão de segurança

Terrestre

Transporte
(sim ou não)
Sim

Armazenamento
(sim ou não)
Não

UBS Magnaldo Fernandes

1

Sim

Terrestre

Sim

Não

Posto de Saúde Abel José da Silva

1

Sim

Terrestre

Sim

Não

Posto de Saúde Raimundo A. Oliveira

1

Sim

Terrestre

Sim

Não

UBS Dr. Pinto

1

Sim

Terrestre

Sim

Não

O município não possui serviço de saúde em localidades de difícil acesso. Em campanhas de vacinação são realizadas
vacinação volante na zona rural do município com data previamente avisada pelos ACS aos moradores. Para essa modalidade de
vacinação, dispomos de transporte terrestre e acredito que o policiamento local não irá acompanhar a vacinação nessa área rural
principalmente porque se leva em média 06 a 08 dias para cobrir toda a zona rural, com a equipe se deslocando pela manhã para a
rota determina e retornando à tarde.

QUADRO 07 – Mapeamento dos pontos de vacinação de difícil acesso

Serviço de Saúde

Necessidade de
equipe
complementar
para realização de
serviço de
vacinação
Sim

Capacidade logística
até os pontos de
vacinação (transporte)
(sim ou não)

Tipo de
modalidade

Sim

Terrestre

Não

Não

Caneleiro

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Capemba D’Àgua

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Assentamento São Benedito

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Lagoa do Pote

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Centro do Robertão

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Vila Leal

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Centro do Zezinho

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Lindaura

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Brejinho

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Planto Pequiá

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Derradeira Aguada

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Vila Pitica

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Placa 40 / MA 125 /Balinha

Sim

Sim

Terrestre

Não

Não

Pontos de vacinação de
difícil acesso
Pé da Serra

Previsão de segurança
Transporte
(sim ou
não)

Armazenamento
(sim ou não)

Serra do Cravim

UBS Magnaldo Fernandes

UBS Dr. Pinto

8.1Fluxo de distribuição de vacinas
Central
Regional
da rede de
Frio

Van Refrigerada

Rede de
Frio
Municipal

Terrestre

Salas de
Vacina

Terrestre

Extramuros

9. COMUNICAÇÃO
Para garantir o alcance do público-alvo da Campanha de Vacinação
COVID-19, será necessário a utilização de todos os meios de comunicação.
Iremos trabalhar com a mídia visual e auditiva onde utilizaremos carro de som
para divulgação na sede e nos povoados com maior concentração de famílias,
será veiculada também, mídia em rádio local, serão criados flay informativos a
serem divulgados por meio das redes sociais. Contaremos ainda com a
orientação através dos Agentes Comunitários de Saúde para atingirmos até
mesmo os pacientes nas áreas de mais difícil acesso do município.
No decorrer da campanha estaremos divulgando os resultados através
dos canais oficiais do município nas redes sociais e estaremos utilizando da
imprensa local para repassar todas as informações de interesse da população.

10. CONCLUSÃO
Enquanto durar a campanha de vacinação, serão realizadas ações de
avaliação e monitoramento da vacinação.
Não formamos oficialmente Gabinete Municipal de Crise para sanar,
em tempo oportuno, todas as possíveis situações críticas, quando do
processamento da imunização da COVID-19, no entanto, já temos uma equipe
desempenhando essa função, garantindo o bom funcionamento da campanha.
Ainda não expedimos ato normativo específico disciplinando desde a
saída da vacina COVID da Rede de Frio até as salas de vacina permanentes e
como funcionará os postos volantes e o retorno das vacinas não utilizadas no
dia para a Rede de Frio / Sala de vacina, estaremos reunindo com a equipe e
elaborando tal ato que será anexado ao Plano de Vacinação COVID.
A Equipe da Secretaria de Saúde reuniu-se para discutir o Plano
Municipal de Vacinação COVID-19 na tarde do dia 19 de janeiro de 2021.
Posteriormente houve a correção e ajustes necessários.
Este Plano poderá ser atualizado a qualquer momento levando em
consideração as alterações feitas pelo MS e SES e ajustes necessários a nível
municipal para melhor cobertura vacinal.
Devido a pressa com que este foi elaborado, ainda não levamos ao
conhecimento do CMS, essa ação será realizada posteriormente.

São Francisco do Brejão – MA, 26 de abril de 2021.
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Portaria N. 005/2021

