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APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio, setor de Vigilância Epidemiológica/
Imunização e Atenção básica em consonância com a Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina, vem apresentar o plano estratégico para operacionalização das ações para vacinação
contra a COVID-19 no Município de Sombrio, como medida adicional na resposta ao
enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional.
São de responsabilidade do Ministério da Saúde (MS), a aquisição de todas as
vacinas contra a COVID-19 com reconhecidas eficácia e segurança, especialmente, as que já
estão sendo testadas no Brasil.
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) responsável pela política nacional de
imunizações é também responsável pela logística e aquisição de insumos, sistema de
informações e a definição das estratégias de monitoramento e avaliação da campanha.
O município tem a responsabilidade de receber, armazenar as vacinas, alimentar
dados solicitados, capacitar profissionais da saúde que sejam habilitados na aplicação de
medicamentos, criar estratégias e táticas de vacinação para a população local prioritária por
fases e assim atingir as metas estabelecidas pelo MS através das ações do plano de estratégias
de vacinação para Covid 19.
No município de Sombrio, seguindo o plano do MS e do estado de Santa Catarina,
a vacinação inicia primeiro para grupos considerados prioritários (quadro01), por estarem mais
expostos ao covid19 ou serem mais vulneráveis à doença, conforme a orientação do ministério
da saúde em consonância com o estado de Santa Catarina e 22ª Regional de Saúde.
Ressaltamos que para incorporação da nova vacina no Calendário Nacional de
Vacinação se fez necessário a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
quer por processo de submissão regular ou emergencial, bem como a recomendação de
incorporação desta tecnologia pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
As vacinações nos municípios Catarinenses de acordo com o MS devem ocorrer em
quatro etapas obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo
Ministério da Saúde ao estado de Santa Catarina para regionais locais e assim aos municípios.
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Este plano de ação que acontecerá em consonância com o MS e o estado de Santa
Catarina e 22ª Regional de Saúde, onde os municípios serão os executores da campanha junto à
população.
Para o alcance da meta de vacinar toda a população elencada como prioritária pelo
Ministério da Saúde, o município de Sombrio, está reforçando infraestrutura para
armazenamento das vacinas, compra de insumos e materiais necessários para a campanha desta
vacinação, alocando profissionais de saúde para capacitação local e assim atender de acordo
com as ações que competem ao município para o alcance das metas iniciais que serão de vacinar
em 4 fases os grupos prioritários
Destacamos que as informações contidas neste plano serão atualizadas conforme
o surgimento de novas evidências científicas, conhecimentos acerca das vacinas, cenário
epidemiológico da COVID-19, em conformidade com as fases previamente definidas e aquisição
dos imunizantes após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Desta forma o município de Sombrio, através deste plano de campanha de
vacinação COVID 19 em consonância com a nota técnica de 19 de janeiro de 2021 do estado de
Santa Catarina, junto a Gestão Municipal, Epidemiologia/Imunização, Comissão da campanha
de Vacinação COVID 19 de Sombrio e Secretaria de Saúde, elaborou estratégias e ações para
que se ampliem a capacidade de vacinados pela COVID-19 a nível municipal. Diante disso a
necessidade de recursos humanos capacitados, insumos, equipamentos necessários, logística e
distribuição, locais de vacinação extra muro, divulgação, mobilização social, monitoramento,
registros de doses aplicadas e de eventos adversos que possam surgir após aplicação da vacina
estão descritos neste planejamento, mas podem sofrer alterações a cada atualização do
ministério da Saúde, Estado de Santa Catarina ou Regional de Saúde no qual pertence este
município.
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OBJETIVOS DO PLANO

Objetivo geral
Estabelecer ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a
COVID-19 no município de Sombrio -Santa Catarina, afim de diminuir morbimortalidade causada
pelo novo Coronavírus.

Objetivos específicos
1. Elaborar o plano de operacionalização de ações para vacinação contra o covid19 para o
município de sombrio em consonância com o plano do MS e do estado de Santa
Catarina;
2. Criar uma comissão para a campanha de vacinação contra o covid19;
3. Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunas
para operacionalização da vacinação no município;
4. Aumentar a capacidade de armazenamento da Central de estoque de vacinas com uma
reforma e aquisição de uma câmara frigorífica especial para esta vacina;
5. Aumentar a capacidade de insumos e equipamentos para garantir a inclusão desta nova
vacina de campanha como seringas, agulhas diversos tamanhos, bobinas reutilizáveis
para caixas térmicas, caixas térmicas; termômetros de momento, máxima e mínima
digital com cabo extensor, adesivos para vacinação algodão, álcool 70%, caixas coletoras
de material perfuro cortante e EPIs;
6. Levantamento de dados dos profissionais a serem capacitados;
7. Capacitar a coordenação de imunização, equipes de vacinadores e outros profissionais
de saúde habilitados na aplicação de medicamentos sendo esses realocados para esta
campanha de vacinação;
8. Levantamento dos dados da população prioritária que serão vacinados por fases
conforme MS (quadro 1)
9. Elaborar estratégias que permitam chegar o mais próximo possível das pessoas a serem
vacinadas;
10. Elaborar e Realizar ações no município de Sombrio em conjunto com as equipes de
saúde e comunidade oportunizando a vacinação conforme cronograma de vacinação
dos municípios após liberação da vacina Covid 19;
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11. Criar o cronograma com datas e locais de vacinação após liberação da vacina covid 19;
12. Apresentar a população-alvo aos prioritários para vacinação covid 19, o cronograma
com datas, locais e horários de vacinação;
13. Divulgar os documentos necessários na hora da vacinação;
14. Receber, Armazenar e transportar as vacinas covid 19, e outros insumos de acordo com
as normas vigentes do MS;
15. Consolidar e transferir dados ao MS de acordo com as datas estabelecidas do Estado de
Santa Catarina;
16. Monitorar eventos adversos após vacinação;
17. Avaliar as doses aplicadas de vacinas por bairros inseridas no sistema de informação do
PNI;
18. Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos;
19. Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade
de atendimento à população;
20. Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;
21. Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.

1. PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES DO PLANO
Algumas definições contidas neste plano estão condicionadas às características e
disponibilidade das vacinas que forem autorizadas pela ANVISA e MS e distribuídas pelo estado
de santa Catarina ao município, e poderão ser ajustadas, como, por exemplo, grupos prioritários,
população- alvo, datas, treinamentos e estratégias para vacinação.

2. META DE VACINAÇÃO
Buscando o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos
pela covid19, o Ministério da saúde traz que é fundamental alcançar altas e homogêneas
coberturas vacinais. Para tanto, todos os esforços devem estar voltados para vacinar
toda a população alvo. Portanto, o PNI estabeleceu como meta, vacinar pelo menos 90%
da população alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena parcela
da população apresente contraindicações à vacinação (BRASIL, 2020).
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3. ANÁLISE DO CENÁRIO DE VACINAS CONTRA A COVID 19

A vacina ideal para a COVID 19, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
deve ter basicamente as seguintes características:


Ter um perfil de segurança entre os múltiplos grupos populacionais (crianças, idosos,
gestantes, imunodeprimidos);



Não ter contraindicações;



Ter eventos adversos mínimos, sendo leves e transitórios;



Induzir imunidade protetora, idealmente após uma dose;



Gerar imunidade rapidamente, idealmente após 2 semanas;



Ter ao menos 70% de eficácia;



Prover proteção duradoura envolvendo as respostas imunológicas humoral e celular,
por pelo menos 1 ano;



Caso sejam necessárias doses de reforço, que sejam preferencialmente com frequência
superior a um ano;



Ser estável à temperatura ambiente para evitar a necessidade de rede de frio e
transporte especializado e com isso facilitar sua distribuição e disponibilidade;



Ter o potencial para ser administrada com outras vacinas.

4. SITUAÇÃO DA VACINAS
Existem 52 vacinas covid-19 candidatas em fase de pesquisa clínica e 162
candidatas em fase pré-clínica de pesquisa. No Brasil, o registro e licenciamento de vacinas é
de atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, pautados na Lei nº 6.360/1976
e regulamentos técnicos como a RDC nº 55/2010. O MS já sinalizou (discussão no fórum de
governadores com Ministro da Saúde) a garantia de:
●

300.000.000 de doses da vacina de OXFORD (Astrazeneca)

●

70.000.00 de doses da vacina da Pfizer

●

48.000.000 de doses do Consórcio Facility por encomenda tecnológica.

O Consórcio Covax Facility liderado pela OMS tem várias vacinas em testes,
nenhuma em fase final. A COVAX (empresa dos EUA) pesquisa a UB602 ainda na fase II. Solicitou
à ANVISA autorização para a fase III no Brasil. As demais vacinas em fase III no Brasil
(Aztrazeneca/FIOCRUZ; Janssen; Pfizer; Sinovac/Butantã) até dezembro de 2020, não
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solicitaram à ANVISA autorização para uso emergencial ou o registro. Conforme Nota técnica
do Ministério da Saúde Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 Brasília,
18/01/2021, segue as especificações

4.1 ESPECIFICAÇÕES DAS VACINAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS NA CAMPANHA
A Campanha Nacional de vacinação contra a covid-19 iniciará com a vacina
Sinovac/Butantan, onde foram encaminhados a este município 238 doses correspondente a primeira
dose, conforme nota de fornecimento no anexo 2:
Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021 Sinovac - Butantan Plataforma
Vírus inativado Indicação de uso maior ou igual a 18 anos.
●

Forma Farmacêutica Suspensão injetável Apresentação Frascosampola com 0,5 mL (frasco monodose);

●

Via de administração IM (intramuscular);

●

Esquema vacinal/Intervalos 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo
de 2-4 semanas. Composição por dose 0,5mL contém 600 SU de
antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2;

●

Prazo de validade e conservação 12 meses a partir da data de
fabricação se conservado na temperatura 2°C a 8°C;

●

Validade após abertura do frasco imediatamente após abertura
do frasco Dados sujeitos a alterações.
Fonte: CGPNI/SVS/MS

Para continuação da campanha de vacinação em 24 de janeiro de 2021, o Estado recebeu
47.500 doses da vacina ASTRAZENECA/ FIOCRUZ, também correspondente a primeira dose. Nesta
etapa, ocorreu a pactuação bipartite para ampliar o grupo de trabalhadores de saúde a serem
vacinados. Sendo encaminhado a este município 170 doses no dia 26 de janeiro de 2021, conforme
nota de fornecimento no anexo 3.
Especificações da vacina COVID-19: Astrazeneca/Fiocruz. Brasil, 2021 ASTRAZENECA - FIOCRUZ
Plataforma Vacina COVID-19 (recombinante) Indicação de uso Maior ou igual a 18 anos.




Forma farmacêutica Suspensão injetável Apresentação Frascosampola com 5,0 mL (10 doses) cada;
Via de administração IM (intramuscular);
Esquema vacinal/Intervalos 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de
12 semanas. Composição por dose 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas
virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente
para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2
Spike (S).
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Prazo de validade e conservação Observar as informações de data de
fabricação e validade, se conservado na temperatura; 2°C à 8°C.
Validade após abertura do frasco 6 horas após aberta sob
refrigeração (2ºC a 8ºC). Dados sujeitos a alterações *A indicação da
vacina será para pessoas a partir de 18 anos de idade no país

Fonte: CGPNI/SVS/MS

4.2 VACINA CORONAVAC COVID-19 (SINOVAC/BUTANTAN)
A vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan é uma
vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 inativado. Os estudos de soroconversão da vacina
Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% nos participantes que tomaram as duas
doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos participantes que tomaram as duas doses
da vacina no intervalo de 28 dias.
➔ A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com
intervalo de 2 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que
precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%.
Conservação da Vacina Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário
mantê-las em condições adequadas de conservação, com temperatura controlada, e em
conformidade com as orientações do fabricante e aprovação pela Anvisa.
A exposição acumulada da vacina a temperaturas fora das preconizadas, ou
diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência que não poderá
ser restaurada. As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC nas
câmaras frias/refrigeradas. Referente a preparação da caixa térmica, essa deverá 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
ATENÇÃO: A vacina Sinovac/Butantan contém adjuvante de alumínio, quando expostas
à temperatura abaixo de +2° C, podem ter perda de potência em caráter permanente.

4.3 ESQUEMA DE VACINAÇÃO SINOVAC/ BUTANTAN:
A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, deverá ser
administrada exclusivamente por via intramuscular em esquema de
duas doses, com intervalo determinado conforme segue:
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Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04
semanas. Destaca-se que, em caso de alguma ocorrência que impeça
o indivíduo de retornar no prazo determinado, é possível tomar a 2ª
dose para completar o esquema.
ATENÇÃO A vacina Sinovac/Butantan contém adjuvante de alumínio,
quando expostas à temperatura abaixo de +2° C, podem ter perda de
potência em caráter permanente.
FONTE: GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Informe técnico estadual Santa Catarina,
janeiro de 2021 primeira etapa: VACINA SINOVAC, VACINA ASTRAZENECA. CAMPANHA NACIONAL
DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. Santa Catarina, janeiro de 2021.

4.4 VACINA COVISHIELD COVID-19 (ASTRAZENECA/FIOCRUZ)

A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em
parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais
(pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1),
que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias
humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. Os estudos de soroconversão da vacina
Covishield, demonstraram resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose
e > 99% em 28 dias após a segunda dose.
 A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses
com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais
comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi
similar à eficácia da vacina observada na população geral.
Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê-las em condições
adequadas de conservação, com temperatura controlada, e em conformidade com as
orientações do fabricante e aprovação pela Anvisa. A exposição acumulada da vacina a
temperaturas fora das preconizadas, ou diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera
uma perda de potência que não poderá ser restaurada. As vacinas deverão ser acondicionadas
em temperatura de +2ºC e +8ºC nas câmaras frias/refrigeradas. Referente à preparação da caixa
térmica, essa deverá obedecer às 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
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4.5 ESQUEMA DE VACINAÇÃO ASTRAZENECA/ FIOCRUZ:
A vacina proveniente do laboratório AstraZeneca/ Fiocruz, deverá
ser administrada exclusivamente por via intramuscular em esquema
de duas doses, com intervalo determinado conforme segue:
Vacina AstraZeneca/Fiocruz: intervalo entre as doses, 12 semanas. Destaca-se que, em caso de
alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, é possível tomar a
2ª dose para completar o esquema.

FONTE: GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Informe técnico estadual Santa Catarina,
janeiro de 2021 primeira etapa: VACINA SINOVAC, VACINA ASTRAZENECA. CAMPANHA NACIONAL
DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. Santa Catarina, janeiro de 2021.

5. ETAPAS DA VACINAÇÃO
A campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, traz grupos de priorização
para a população segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para
agravamento e óbito pela doença. Trabalhadores de saúde diante das doses disponíveis para
distribuição inicial e a estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, será necessária uma
ordem de priorização desse estrato populacional.
O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará no munícipio
conforme o protocolo do estado, assim segue quadro 1 adaptado conforme os serviços
existentes no município:

Profissionais que atuam na Emergência COVID-19. Entre eles,
Emergência hospital Dom Joaquim e Centro de Triagem Municipal;
Profissionais que atuam no atendimento clínico hospitalar COVID-19.
Hospital Dom Joaquim
Profissionais do SAMU.
Unidades de Suporte Básico de Sombrio
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Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de
Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência
Inclusiva para jovens e adultos com deficiência).
Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência com mais
de 60 anos (institucionalizadas);
Lar do Idoso São José, Sombrio.
Equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos
elencados para esta etapa.
Todas as Vacinadoras da rede Municipal

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas);
Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão
contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura
desse público será gradativa, conforme disponibilidade da vacina.

Ainda informamos que todos os grupos estabelecidos como
prioritários pelo Ministério da Saúde conforme quadro 1
serão contemplados conforme o número de doses que vão
sendo recebidas.
No primeiro momento recebemos a vacina Coronavac covid-19 conforme nota de
informe técnico estadual Santa Catarina de janeiro de 2021, com um quantitativo de 225 doses,
em 19 de janeiro de 2021 as 13:30h.
Após houve o recebimento das vacinas ASTRAZENECA/ FIOCRUZ, também correspondente a
primeira dose. Nesta etapa, ocorreu a pactuação bipartite para ampliar o grupo de trabalhadores de
saúde a serem vacinados.
Assim, a Deliberação CIB 03/CIB/2021 aprovou que as Secretarias Municipais de Saúde
devem concluir a vacinação dos trabalhadores de saúde elencados na Deliberação CIB 02/CIB/2021,
com ênfase nos que atuam em unidades hospitalares e de urgência e emergência envolvidos no
atendimento direto à pacientes com Covid-19. Para esta fase, deverão ser incluídas as seguintes
categorias: 1. Profissionais envolvidos no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Móvel Catarinense
(profissionais que atuam nas ambulâncias realizando esse tipo de atendimento); 2. Profissionais que
atuam no atendimento clínico de paciente com suspeita de COVID-19 independentemente do nível
de atenção (Centros de Saúde, Unidades de Triagem, Hospitais, ambulatórios, entre outros.); 3.
Profissionais que atuam na coleta (swab) e no diagnóstico laboratorial da Covid-19. Somente deverão
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ser vacinados funcionários que comprovem vínculo laborativo com a unidade de atuação. Cada
chefia de serviço é responsável pelas informações de quem será vacinado em cada grupo prioritário,
elaborando listas nominais conforme setor de atuação. Esta informação poderá ser solicitada pelos
órgãos de controle a qualquer momento. (ESTADO DE SANTA CATARINA, INFORME TÉCNICO 2ª
VERSÃO)
Diante disso o município solicitou aos laboratórios lista de nomes de profissionais atuantes
na coleta de Covid -19. E também elencou por ordem de prioridade os demais profissionais a serem
vacinados por grupos de 10 pessoas com horário estabelecido para não haver perda de qualquer
dose de vacina pois as mesmas vieram em frascos de 10 doses.
Na data de 09 de fevereiro o município recebeu mais 130 doses conforme a nota de
fornecimento disponíveis no anexo 3 e a partir de 10 de fevereiro de 2021 irá ser realizada a
vacinação de idosos com 90 anos ou mais em seus domicílios, seguindo a nota técnica Nota Técnica
Nº 001 GEVIM/DIVE/SUV/SES e será dado continuidade a vacinação dos profissionais de saúde da
rede privada conforme cronograma no apêndice D, nesta data também recebeu 238 doses (ANEXO
4) para realização da segunda dose da vacina aos profissionais que receberam na primeira etapa.
O município continuará seguindo as etapas de vacinação conforme orientação do estado,
como segue no quadro 2 a seguir fornecido pela Diretoria de Vigilância epidemiológica (DIVE).

Segue abaixo o quadro de população de grupos prioritários aptos a receber a vacina
conforme normas técnicas que serão contemplados em cada fase de vacinação. Devido o
número de doses recebidas a comissão seguiu as orientações e critérios estabelecidos pelo
estado e Regional de Saúde com ordem de exposição ao vírus. Quadro 03: População prioritária
do município de Sombrio para vacinação contra a covid-19, estimativa do número de doses
necessárias em cada fase.
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Fases

População estimada

de vacinação pelo

município de Sombrio

ministério da saúde

População alvo
●

Trabalhadores de Saúde

500

●

Pessoas acima de 75 anos

1032

●

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas

21

●

Pessoas de 60 a 74 anos

2933

●

Pessoas que apresentam alguma Comorbidade

●

Diabetes mellitus;

●

Hipertensão;

●

Doença pulmonar obstrutiva crônica;

●

Doença renal;

●

Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares;

●

Indivíduos transplantados de órgão sólido;

●

Anemia falciforme;

●

Câncer;

●

Obesidade grave (IMC≥40).

●

Professores

414

●

Profissionais das forças de segurança e

37

1ª fase

2ª fase

3ª fase

4ª fase

4015

salvamento e funcionários do sistema
prisional

Fases
de vacinação

Seringas e agulhas

Seringas e agulhas

para dose única da vacina

para 2 doses da vacina

População Estimada

3200
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Seringas: 3.200

Seringas: 6.400

Agulhas:

Agulhas:

1ª fase

25x7-3.200

25x7-6.400

25x6-400

20X5,5-6.400

20X5,5-2.800

25x6 -800

Seringas

Seringas

Agulhas

Agulhas

Seringas

Seringas

Agulhas

Agulhas

Seringas

Seringas

Agulhas

Agulhas

Seringas

Seringas

Agulhas

Agulhas

2ª fase

3ª fase

4ª fase

TOTAL

Quadro 02: Quantitativo aproximado para Seringas e Agulhas a depender das doses de vacinas necessárias
*Com base nas projeções DATASUS/IBGE, IDB/ME e grupos prioritários estabelecidos pelo MS.
** Calculado 10% a mais pelas perdas possíveis.

6. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
O Ministério da Saúde sinalizou que fará a aquisição dos insumos que serão
utilizados para a campanha de vacinação para COVID 19, incluindo as seringas e agulhas, no
entanto, a SES também está fazendo aquisição para garantir que não haja falta de insumos
conforme o planejamento realizado, estão em processo de aquisição 11.137.000 agulhas de
diferentes calibres e tamanhos e 11 milhões de seringas de 3 ml, o processo licitatório terá a
abertura das propostas em 14/12/2020.
Além deste quantitativo o estoque do almoxarifado da Superintendência de
Vigilância em Saúde somado ao saldo de atas de registro de preço vigente totaliza 4.110.000
agulhas de diferentes calibres e tamanhos e 5.840.000 seringas de 3 ml.
Assim totalizam do ministério da saúde e da Superintendência de Vigilância em
Saúde para a imunização na rede estadual 16.840.000 seringas de 3ml e 15.247.000 agulhas de
diferentes calibres e tamanhos. Informações da coordenação do setor de imunização
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E a nível municipal o processo licitatório terá abertura de compra de Seringas de
plástico descartáveis 3,0ML e agulhas de diferentes calibres, caixas térmicas de diversos

tamanhos, termômetros de controle de temperatura interno e externo, gelo rígido (gelox) e
geladeira especial para vacina conforme solicitado pelo setor de imunização.
O município em 18 de janeiro de 2021 conforme relatório Branet, tem em estoque
um quantitativo para iniciar a campanha conforme quadro abaixo:
Quadro 4
Agulha descartável 25 x 6,0 dec/mm

600

Agulha descartável 25 x 7,0 dec/mm

5.300

Agulha descartável 20 x 0,55 dec/mm

9.700

Agulha descartável 26 x 6,0 dec/mm

400

Seringas de plástico descartáveis 1,0 ML
Seringas de plástico descartáveis 3,0ML

3.669

Seringas de plástico descartáveis 5,0 ML

1.580

Algodão rolo

38

Adesivo

3 rolos

Descarpack

4

Fonte: secretaria municipal de saúde Sombrio

O município ainda conta com geladeiras, gelo rígido (gelox), caixas térmicas e
termômetros de temperatura interna e externa, bem como insumos já sendo utilizado em todas
as salas de vacina.

7. DIMENSIONAMENTO DA REDE
O Município de Sombrio possui um local adequado de armazenamento para
estoque de imunobiológicos e insumos que já atuam dentro do programa de imunização
municipal.
Este local de armazenamento recebe as vacinas do nível regional de imunização
que faz a distribuição para os municípios AMESC, sendo este recebimento de imunobiológicos
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através de pedidos mensais, e, após receber o município registra a nota fiscal dos
imunobiológicos recebidos através de sistema próprio BRANET VACINAS estoque de vacinas e
após liberar as salas de vacinas do município dos bairros Parque das avenidas, Guarita, São Luiz,
São José e Januária.
Este polo de distribuição está localizado no município de Araranguá. O fluxo é organizado
do nível federal para o local conforme figura abaixo:

1

2

MINISTERIO DA SAUDE
BRASILIA

CENTRAL
ESTADUAL
FLORIANÓPOLIS

3
22ª REGIONAL DE
SAÚDE ARARANGUÁ

4

5

MUNICÍPIOS
SALA CENTRAL DE
ESTOQUE DE
VACINAS

SALAS DE
VACINAÇÃO
SOMBRIO

Esta estrutura já existente está sendo preparada para receber as vacinas e os insumos
da campanha de vacinação contra COVID 19.

A central de estoque de vacinas do município de Sombrio através da
coordenação de imunização fará o armazenamento, controle e distribuição das vacinas e
insumos desta campanha através do sistema próprio branet e sistema estadual de vacinas do MS.
A distribuição será realizada para as salas de vacinas após recebimento,
armazenamento e cadastro das vacinas recebidas através de notas fiscais liberadas pela regional de
saúde, assim como são realizadas com todas as vacinas recebidas no município. Após solicitação dos
bairros será liberada para salas locais e aplicação.

CENTRAL DE ESTOQUE DE VACINA
MUNICIPAL DE SOMBRIO
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Sala
vacinas
são José

Salas
vacinas
Januária

Sala vacinas
parque das
avenidas

Salas
vacinas
guarita

Salas
vacinas
são Luiz

POPULAÇÃO

8.1 SALAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO
Para a vacinação da população de Sombrio a rede já existente de estoque de
imunobiológicos e salas de vacinação fará a coordenação da execução a nível local juntamente
com a equipe já existente de profissionais já capacitados e uma comissão que foi formada para
organização municipal para a vacinação do covid-19.
O município de Sombrio possui 05 salas cadastradas de vacinação e profissionais
capacitados, mas para esta campanha serão ampliados os números de profissionais capacitados
conforme necessidade, melhorias de estruturas e aumento de insumos.
Com objetivo de estabelecer estratégias que permitam chegar o mais próximo
possível das pessoas a serem vacinadas evitando a aglomeração e vacinando a todos com
segurança.

9. ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO
O MS no cenário atual de transmissão comunitária da covid-19 em todo território
nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à
transmissão do vírus.
Nesse sentido, enfatiza a importância das Secretarias Municipais de Saúde e a rede
de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) /Estratégia Saúde da Família (ESF) estabelecerem
parcerias locais com instituições públicas a fim de descentralizar a vacinação para além das
Unidades da APS.
Possíveis parceiros poderão acionados pelo município entre eles serviços de
assistência social, a rede de ensino, polícia militar e civil, os centros de convivência, entre outros.
E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

No âmbito da APS temos a orientação do estado de realizar estratégias que podem ser adotadas
isoladamente ou de forma combinada pelos serviços.
Diante disso durante o momento da campanha, vários formatos de organização do
processo de trabalho das equipes podem ser admitidos com intuito de vacinar o maior número
de pessoas entre o público alvo estabelecido neste plano e, ao mesmo tempo, evitar
aglomerações.
O município de Sombrio 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 após liberação da vacina. Sendo assim faz-se necessário dimensionar o
recebimento quantitativo de vacinas, e assim ir incluindo a demanda estimada nos horários
estendidos.
O município propõe:
●

Horários estendido de segunda a sexta na unidade de saúde parque das avenidas até as
21h;

●

Buscar parcerias com cursos de graduação da área da saúde Enfermagem, e residência
de Farmacologia, Biomedicina e Odontologia da Universidade do Extremo Sul
Catarinense UNESC com o objetivo de ter equipes de apoio adicional às estratégias de
vacinação;

●

Organizar os serviços de modo que não prejudique o fluxo e a resolutividade dos
setores, pois a vacinação ocorrerá principalmente durante a semana e incluindo a
vacinação de rotina;

●

Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de identificação/cadastro do
usuário, para identificar pessoas com sinais e sintomas de doença respiratória e
síndrome gripal, as quais não deverão ser vacinadas. As mesmas devem ser
redirecionadas para o atendimento no Centro de Triagem do município;

●

Reserva de um local específico na unidade de saúde para administração das vacinas da
campanha, quando possível;

●

Realizar vacinação extramuros de acordo com as especificidades dos grupos elencados
para vacinação;

●

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;
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●

Vacinação em drive-thru para idosos;

●

Vacinação em drive-thru para professores e profissionais saúde na unidade básica de
saúde do Parque das Avenidas;

●

Vacinação com hora marcada para acamados, domiciliados e com dificuldades de
locomoção (serão vacinados pelas equipes de abrangência);

●

Vacinação domiciliar zona rural e pessoas com difícil acesso e locomoção;

●

Vacinação em horário especial para as comunidades Rurais de: Garuva e bairros
próximos, a acontecer no salão comunitário de responsabilidade enfermeira Daiane e
equipe de Boa esperança;

●

Vacinação em horário especial para as comunidades Rurais de: Sanga Negra e bairros
próximos, a acontecer no salão comunitário de responsabilidade enfermeira Marcela e
equipe de Guarita

9.1. RECURSOS HUMANOS
O Município de Sombrio contará com seu quantitativo de funcionários conforme
quadro abaixo:
Nome Completo

Função

Unidade de
atuação

MERI ELI SPECK
FRANCINE PEREIRA FÁVERO
EDEVANIS DE OLIVEIRA
JULIANA BRISTOTI POSSAMAI
DAISY DE MELO ALVES
LOUISE ROSSO
ANA PAULA RABELO
MÔNIA MARLUZZA
ANDREIA SIMÃO
CLAUDIA BITTENCOURT
WILLEN DAMINELE
ÉLIDA
SINARA
ALINE CUNHA
ALINE INACIO
GABRIELA F. FERREIRA
DANIELA GOMES DAROS
CARLOS ALBERTO
MICHELE DA SILVA RAUPP
MARCELA CAETANO
PRISCILA SANTOS
CARINE CARDOSO
LUANA DA ROSA
LUCIANE ZANELATO

VACINADORA
VACINADORA
VACINADORA
VACIANDORA
VACINADORA
VACINADORA
VACINADORA
VACIANDORA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRO
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
TÉC.DE SAÚDE BUCAL
CIRURGIÃO DENTISTA
TÉC. DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFEREMIRA

ESF SÃO JOSÉ
ESF GUARITA
ESF JANUÁRIA
ESF BOA ESPERANÇA
ESF SÃO LUIZ
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
ESF PARQUE
CAPS I
ESF SÃO LUIZ
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ESF SÃO JOSÉ
ESF SÃO JOSE
ESF SÃO JOSE
ESF SÃO JOSÉ
ESF GUARITA
ESF NOVA BRASILIA

CENTRO DE COVID

Registro
Profissional
COREN-SC
COREN-SC
COREN –SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN -SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN -SC
COREN-SC
CRO-SC
CRO-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC

LUCILENE CARDOSO DE
OLIVEIRA
ADRIANA SALVADOR NUNES
DAIANE ZOCCE DAROS
BRUNA CARDOSO
CARLA MARIANI SCHEFFER
BIANCA RAMOS MATOS
GRAZIELE DALMOLIN
KARINE S. DAROS MATOS
GUNTER
MÁRCIA
RENATA
KASSIA JUSTO COELHO
JULIANA DOS SANTOS LOPES
LEONARDO
RAQUEL TISKOSKI
GABRIEL
TÚLIO MARGUTE
GISELE MOURER

TÉCNICA DE
ENFERMAGEM
TÉC. DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRA
TÉC. DE ENFERMAGEM
TÉC. DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRA
THD
TÉC. ENFERMAGEM
FARMÁCEUTICO
FARMACEUTICO
FARMACEUTICA
DENTISTA
TÉC. ENFERMAGEM
ODONTÓLOGO
ODONTÓLOGO
ODONTÓLOGO
ODONTÓLOGO
TÉC. DE ENFERMAGEM

FERNANDA

ENFERMEIRA

ESF SÃO LUIZ

COREN SC

ESF PARQUE
ESF BOA ESPERANÇA
ESF CENTRAL
ESF PARQUE
ESF JANUÁRIA
ESF
ESF JANUÁRIA
SMS
SMS
SMS
ESF JANUÁRIA
ESF GUARITA
ESF CENTRAL
ESF BOA ESPERANÇA
ESF NOVA BRASILIA
UBS

COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
COREN-SC
CRO
COREN SC
CRF-SC
CRF-SC
CRF-SC
CRO -SC
COREN- SC
CRO-SC
CRO-SC
CRO-SC
CRO-SC
COREN-SC

ESF SÃO LUIZ

COREN-SC

9.2 CAPACITAÇÃO
A capacitação para a enfermeira responsável Andrea Simão e as vacinadoras da
UBS, ocorreu em 15 de janeiro de 2021 virtualmente através da 22º Regional de Saúde no
período da tarde. Para as demais vacinadoras do município e as enfermeiras e demais
profissionais que irão executar os procedimentos de vacinação será em 18/01/21 à tarde na
Unidade Básica de Saúde com a responsável pela imunização, logo para as enfermeiras
acontecerá online e formalmente para sanar as dificuldades individuais de cada profissional em
19/01/2021 às 9h ou conforme necessidades também na UBS.

10. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
Ficará à disposição do setor de imunização um carro para realizar a logística e
distribuição para as salas de vacina, bem como o trabalho da equipe.
A Unidade de Boa esperança e Guarita ficaram com o uso do carro por 3 dias (conforme
sistematizado).
As demais unidades de saúde ficarão com o carro por 1 dia para vacinação domiciliar ou
se necessário de mais um período comunicar antecipadamente para organização.
OBS Todas as enfermeiras da rede municipal que usarão o carro para vacinação estão aptas para
dirigir o carro da saúde, sendo este de porte pequeno, deverá ser pego na garagem às 7:30h e
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entregar no final do expediente, comunicando antecipadamente a Coordenação Aline se
precisar de abastecer.
Fica de responsabilidade do Motorista Dilton Paulo Gargia fazer a logística das
vacinas da 22ª e trazer até a central de distribuição, após a inserção sistema, conferência de
vacinas (lote, validade conforme nota de recebimento).

11. COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O município disponibilizará em suas redes sociais folders digitais para sensibilização
dos usuários para vacinação;
Todos os profissionais ACS colocarão em seus grupos de trabalho (com pacientes)
bem como disponibilizarão as informações necessárias ao acesso de todos;
As rádios também em parceria com o município ajudarão na divulgação em massa
dos horários e a importância da vacinação;
Todos os profissionais da Rede municipal terão acesso a este documento;
Todos os sombrienses terão acesso no site da prefeitura a este documento;
Acontecerá Live no ato de recebimento para sanar dúvidas de toda a população de
como acontecerá a logística da vacina dentro do município;
Todos os profissionais da rede estarão envolvidos orientando os seus usuários de
saúde da logística;
Os profissionais da rede de saúde estarão nas rádios para ajudar na mobilização
social.

12.COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
COVID 19
Neste documento apontamos algumas estratégias que deverão compor o
planejamento municipal para organização da vacinação contra COVID 19 que envolverá as
equipes de atenção primária à saúde. Estas ações foram alinhadas com o Plano Estadual e
Nacional desta campanha de vacinação contra COVID 19.


Coordenação de imunização geral da campanha

●

Gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento

●

Transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;
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●

Gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a
consolidação

●

Execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a vacinação de rotina, as
estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio)

●

Descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as
normas técnicas vigentes;

●

Notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à
vacinação;

●

Transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos
âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades
notificadoras.

●

Avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes;

●

Coordenação dos programas de saúde e atenção básica e planejamento;

13. Para proteção dos usuários e Profissionais:
NA UNIDADE DE SAÚDE E LOCAIS DE VACINAÇÃO
1. Fixar cartazes para comunicação à população sobre as medidas de prevenção e controle
(etiqueta respiratória), sinais e sintomas de síndrome gripal e outras informações sobre
a covid-19; 14
2.

Organizar os serviços conforme protocolos locais de prevenção da covid-19 e/ou
manuais do Ministério da Saúde para a porta de entrada dos atendimentos na UBS e
para os locais de vacinação;

3.

Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispense com álcool em gel
na concentração de 70%, para facilitar a higienização das mãos dos profissionais e da
população que buscar a vacinação em locais de destaque,

4.

Sempre que possível utilizar sistema de agendamento para evitar acúmulo de pessoas
na fila de espera;

5.

Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (no mínimo um metro).
Sugere-se, para tanto, a marcação de distanciamento físico no chão para orientar a
distância entre as pessoas na fila;

6.

Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros com
solução de água sanitária e a desinfecção superfícies com álcool a 70%;
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7.

Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde do Município para
organização do fluxo de rastreamento e monitoramento dos casos suspeitos de covid 19.

8. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores de saúde envolvidos na Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19, tem como objetivo a proteção destes
trabalhadores, bem como a segurança dos indivíduos que serão atendidos pela
vacinação.

9. Nesse sentido, seguem abaixo as orientações: EPIs recomendados durante a rotina
de vacinação
Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, prevendo-se
quantitativo suficiente para troca a cada 2-3 horas ou quando estiver úmida;
Proteção ocular: Proteção facial (face Shields) ou óculos de proteção;
Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado diariamente;
EPIs com possibilidade de uso eventual (somente para situações específicas)
Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo na
unidade somente para indicações específicas: vacinadores com lesões abertas nas
mãos ou raras 15 situações que envolvam contato com fluidos corporais do
paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, associadas à
adequada higienização das mãos.
Para acesso aos cartazes sobre a Covid-19 ou outras informações, acesse o site:
https://aps.saude.gov.br/noticia/7236
Para maiores informações entre em contato com o 136.

14. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA VACINAÇÃO
O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito do PNI deve estar
em conformidade com as definições estabelecidas na Resolução nº 18, de 23 de março de 2018,
que dispõe sobre a classificação de riscos de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e
os níveis de biossegurança a serem aplicados nas atividades e projetos com OGM e seus
derivados em contenção. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de
2018, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde e a Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento
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e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). Diante disso, para um adequado
gerenciamento de resíduos voltado para a vacinação contra a Covid-19, orienta-se o descarte
dos frascos em caixa descartável para a vacina Sinovac/Butantan. Os serviços responsáveis pelo
gerenciamento de resíduos devem se organizar para um maior processamento de resíduos,
mediante tamanha dimensão da campanha.
ATENÇÃO: Máscaras N95: Não tem indicação para a rotina de vacinação. Seriam
de uso muito restrito, indicadas somente para as equipes volantes quando da vacinação em
ambientes fechados e de alto risco, como nos estabelecimentos prisionais, somente na
impossibilidade / inexistência de área com ventilação.

15.FARMACOVIGILÂNCIA
Frente à introdução de novas vacinas ou em situações de pandemia, a exemplo da
atual, para a qual se está produzindo vacinas de forma acelerada, usando novas tecnologias de
produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, é de se esperar a ocorrência de
elevado número de notificações de eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Para o manejo
apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar com um sistema de vigilância
sensível para avaliar a segurança do produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da
população relacionadas às vacinas. Estas atividades requerem notificação e investigação rápida
e adequada do evento ocorrido.
Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: detecção,
notificação e busca ativa de novos eventos; investigação (exames clínicos, exames laboratoriais
etc.) e classificação final de causalidade. Usualmente recomenda-se a notificação de todos EAPV
graves para as vacinas de uso rotineiro no PNI bem como surtos de eventos adversos leves. No
entanto, considerando a introdução das vacinas COVID-19 e a necessidade de se estabelecer o
perfil de segurança das mesmas, orienta-se que, TODOS os eventos, não graves ou graves,
compatíveis com as definições de casos, estabelecidas nos documentos abaixo, bem como os
erros de imunização e problemas com a rede de frio, deverão ser notificados no e-SUS notifica.
Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação 4ª Edição, 2020
disponível

em

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacin
acao_4ed.pdf.
O Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação para a estratégia
de vacinação contra o vírus SARS-CoV2 (Covid19), Ministério da Saúde, 2020 (acesso disponível
E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

em
https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19
.pdf
Atenção especial e busca ativa devem ser dadas à notificação de eventos adversos
graves, raros e inusitados, óbitos súbitos inesperados, erros de imunização (programáticos),
além dos Eventos Adversos de Interesse Especial (EAIE), que estão devidamente descritos no
Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação para a
estratégia de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 (Covid19).
É imprescindível o cuidado na identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o
EAPV, como número de lote e fabricante, todas as vacinadoras do município são treinadas e
capacitadas para esta notificação e avaliação. O município de Sombrio estabelece que as
vacinadoras e enfermeiras que realizarão vacinas nesta campanha serão responsáveis pela
informação correta, e em caso de dúvidas de evento adverso contatar a enfermeira Andréia ou
vacinadora Ana responsáveis pelo EAPV junto ao Dr Mauricio Torquato dos Santos CRM 26458
Médico da rede municipal.

16. REALIZAR MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO:

Enfermeira Carine e

Valdineia

Para tomada de decisão do gestor em tempo oportuno o monitoramento, a supervisão
e avaliação serão realizadas junto em tempo oportuno durante as execuções das ações
planejadas, ocorrendo de maneira transversal em todo o processo de vacinação.
O monitoramento está dividido em três blocos, a saber:
1. Avaliação e identificação da estrutura existente na rede;
2. Processos;
3. Indicadores de intervenção.
Para o monitoramento, avaliação e identificação da estrutura existente na rede foram
definidos:
1. Informações necessárias para construção de indicadores para monitoramento Dados
necessários Internações hospitalares SRAG* Por habitante intramunicipal.
2.

Por setor censitário ou outra forma de agregação.

3. Mortalidade por grupos de causas* N° óbito SRAG, por causas, por municípios.
4. População-alvo a ser vacinada N° pessoas por grupo-alvo, por tipo, por instância de
gestão.
E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

5. Casos confirmados N° Casos confirmados por faixa etária e por município.
6. Capacidade de armazenamento das vacinas nas instâncias de gestão Capacidade de
armazenamento.
7. Necessidade de vacinas N° de doses de vacinas.
8. Necessidade de seringas N° de doses de vacinas, por tipo, disponíveis.
9.

RH necessários (capacitados e disponíveis) N° RH capacitado por município.

10. Salas de vacina N° sala de vacinação existente por município.
11. Equipes fixas e móveis (vacinação intra e extramuros) N° de equipes fixas e móveis
existentes pelo município Vigilância de Eventos Adversos pós vacinação N° de pessoas
existentes e capacitadas por instância.
12. N° de serviços de referência para entendimento por instância.
13. Sala de vacina com equipamentos de informática (Computadores) disponíveis N° de
sala de vacinação com equipamento de informática (computadores) por município.
Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS.

16.1 Indicadores de intervenção Indicadores
❖ Recursos financeiros - Recursos orçamentário e financeiro repassados para estados e
municípios.
❖ Cobertura Vacinal - Cobertura vacinal por instâncias de gestão e grupos prioritários.
❖ Doses aplicadas por tipo de vacina N° doses aplicadas (tipo de vacina/ grupo-alvo / faixa
etária; por fases da vacinação. Por natureza do serviço (Público / Privado). Por município.
❖ Monitoramento do avanço da campanha por fases/etapas Metas estabelecidas de alcance
da vacinação por período/fases da campanha.
❖ Doses perdidas Perdas técnicas e físicas por instância de gestão.
❖ Estoque de vacina N° de doses disponíveis por instância de gestão.
❖ Taxa de abandono de vacinas N° de primeiras e de segunda dose por instância de gestão.
❖ Notificação de EAPV N° casos EA PV. Pop-alvo. Por faixa etária. Critério de gravidade Investigado/encerrado com decisão de nexo causal por instância de gestão.
❖ Boletins informativos N° boletins informativos produzidos e publicados.
Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS
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COMISSÃO DA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID 19 SOMBRIO /SC
PREFEITO (A) PRESIDENTE - GISLAINE CUNHA
VICE PREFEITO VICE PRESIDENTE JERIEL ISOPPO
REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOMBRIO
CLEITON DA ROSA DABOIT
SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SOMBRIO
SECRETÁRIA INTERINO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALDINEIA PEDRO CARDOSO

COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SOMBRIO – ALINE INÁCIO
RESPONSÁVEL POR ATUALIZAR AS EQUIPES DE ESF COM INFORMAÇÕES EM HORA ATUAL,
RESPONSÁVEL POR ARTICULAR JUNTO ÀS ENFERMEIRAS PARA VIABILIZAR HORÁRIO DE TRABALHO
ESTENDIDO OU OUTROS, RESPONSÁVEL PELO LANCHE E ALMOÇO DAS EQUIPES
MONITORAMENTO SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
ENFERMEIRA CARINE CARDOSO E VALDINEIA PEDRO CARDOSO.

MONITORAMENTO INDICADORES E REGISTRO DE DOSES NO SISTEMA
ENFERMEIRAS CARINE CARDOSO E ANDREA SIMÃO, VALDINÉIA PEDRO, TI- FELIPE

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E IMUNIZAÇÃO DE SOMBRIO
ENFERMEIRA ANDRÉA SIMON MARTINS

FISCAL FARMACÊUTICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOMBRIO
CLAUDINEI DE BITENCOURT
RESPONSÁVEL POR AJUDAR NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS AMBIENTES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, E FINANCEIRO
REMI
COMPRAS DE MATERIAIS E INSUMOS
MARIELES TAVARES
RESPONSÁVEIS PELO EAPV
DRº MAURICIO TORQUATO DOS SANTOS
ANA RAVELO
ANDREA SIMÃO
VACINADORAS E ENFERMEIRAS DAS ESF
RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
FABRICIO ESPINDULA
E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

APÊNDICE A
ESTRATÉGIAS E TÁTICAS PARA A VACINAÇÃO, DE ACORDO COM AS FASES, OS
GRUPOS PRIORITÁRIOS E O CRONOGRAMA:

Logística das primeiras 238 doses recebidas em 19/01/2021
DATA

AÇÃO

RESPONSÁVEL
Enf. Andreia

19/01/2021 buscar

Busca das vacinas na Regional pelo

Vacina Regional

motorista Dilton Paulo Garcia e enf. Andreia
Simão com Escolta Polícia militar

19/01/2021

Ato simbólico e vacinação das vacinadoras

Andreia e

vacinadoras,

presentes

Gislaine Jeriel, Camara de
vereadores

19/01/2021

Vacinação dos profissionais da Emergência

Enf. Andreia e vacinadoras

Hospital Dom Joaquim
20/01/2021

Vacinação dos profissionais do SAMU

Enf, Andreia e vacinadoras

Sombrio
20/01/2021

Vacinação

dos

profissionais

e

idosos

Enf. Andreia e vacinadoras

institucionalizados do Lar do idoso São José
21/01/2021

Vacinação dos profissionais do Centro de

Enf. Andreia e Vacinadoras

Triagem
Vacinação dos profissionais de saúde da
21/01/2021

Enf. Andreia e Vacinadoras

rede (Enfermeiros, médicos, odontólogos,
técnicos de enfermagem e odontologia,
farmacêuticos, fisioterapeutas da SMS)

22/01/2021

Vacinação dos profissionais de saúde da
rede (Enfermeiros, médicos, odontólogos,
técnicos de enfermagem e odontologia,
farmacêuticos, fisioterapeutas da SMS,
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Enf. Andreia e Vacinadoras

psicólogos,

educador

massoterapeuta, assistente social)

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

físico,

APÊNDICE B
EQUIPES FINAIS DE SEMANA PARQUE
DATA

NOME COMPLETO

HORÁRIO
ENTRADA E SAÍDA

RESPONSÁVEL

EQUIPES PARQUE DAS AVENIDAS DAS 17 ÀS 21H SEGUNDA A SEXTA
DATA

LOCAL

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

HORÁRIO

APÊNDIDE C
ACAMADOS SEM ESF E COM ESF (CARRO -FICA ESTABELECIDO QUE
A ENFERMEIRA PODERÁ RETIRAR O CARRO NA GARAGEM E
ENTREGAR NO FINAL DO DIA.
OBS. COMUNICAR A ENFERMEIRA ALINE SE IDENTIFICAR A
NECESSIDADE DE REABASTECER ANTES DE DEVOLVER O CARRO
PARA A PRÓXIMA COLEGA

ZONA RURAL- BOA ESPERANÇA

ACAMADOS/DOMICILIADOS POPULAÇÃO - 35 PACIENTES
Vacinação no domicílio ANTES DO DIA D da campanha.
Equipe extra Muro
Para contemplar o número de pacientes, vacinar a BOA ESPERANÇA em UM dia, (manhã
e tarde). Para tanto, precisaremos do carro disponível neste dia.
A vacinação domiciliar ficará sendo responsabilidade da equipe da Boa Esperança
(Técnica Juliana / Enfermeira Daiane + Agentes comunitários - micro áreas contempladas).

DATA

LOCAL

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

HORÁRIO

ZONA RURAL- GARUVA
POPULAÇÃO ÁREA RURAL - 63 PACIENTES
Vacinação no domicílio ANTES DO DIA D da campanha
RETIRO DA UNIÃO/PARTE DA SANGA NEGRA/MORRO DO CIPÓ/GARUVA/LINHA
FLORESTA)
Equipe extra muro
Para contemplar o número de pacientes desta primeira fase, planejamos vacinar em
dois dias, (manhã e tarde), visto que há uma grande distância entre as residências.
Para tanto, precisaremos do carro disponível nos dois dias. A vacinação domiciliar será
responsabilidade da equipe da Boa Esperança: Vacinadora Juliana / Dentista Gabriel/
Enfermeira Daiane + Agentes comunitárias.

DATA

LOCAL

ZONA RURAL GUARITA DOMICILIAR

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

HORÁRIO

PLANEJAMENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 Guarita e bairros próximos
Para contemplar o número de pacientes desta primeira fase, planejamos vacinar em dois
dias, (manhã e tarde), visto que há uma grande distância entre as residências.
Para tanto, precisaremos do carro disponível nos dois dias.
✔ 1ª FASE 107 PACIENTES: SANGA NEGRA E MARACANÃ
✔ SANTA FÉ CAMPO D’AGUA E GUARITA
✔ ACAMADOS/ DOMICILIADOS 30 PACIENTES.
PARA CONTEMPLAR O NÚMERO DE PACIENTES, VACINAR A GUARITA EM UM DIA, (MANHÃ E
TARDE). Para tanto, precisaremos do carro disponível neste dia.

Equipe extra muro
A vacinação domiciliar será responsabilidade da equipe da Guarita: Vacinadora Francine
/ Dentista Leonardo/ Enfermeira Marcela + Agentes comunitários.

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESF JANUÁRIA
E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

DATA

LOCAL

HORÁRIO

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

ESF NOVA BRASILIA
DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESF SÃO JOSÉ

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

ESF CENTRAL
DATA

LOCAL

HORÁRIO

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

ESF SÃO LUIZ I
DATA

LOCAL

HORÁRIO

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

ESF SÃO LUIZ II
DATA

LOCAL

HORÁRIO

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

ESF PARQUE
DATA

LOCAL

HORÁRIO

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

RESPONSÁVEL ENFERMEIRA

APÊNDICE D

Preparação - Vacina Covid-19
OBS: Datas a Definir
CONTATOS: Enfermeira responsável Imunização Sombrio
ANDREA F- 99026763
Enfermeira Planejamento
Carine F – 9966654047
Enfermeira Coordenação AB
Aline Inácio F – 996654047
1. Elaborar uma declaração de negativa à vacina, para o paciente que se negar a fazer,
para fim de proteção dos profissionais e município.
2. Informar sobre capacitação para todas as equipes, a iniciar para enfermeira e
vacinadoras, ver local e data, após técnicas de enfermagem e outros profissionais que
poderão estar aplicando.

Local da ação
data a definir

TAREFA

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

AÇÃO

RESULTADO

Ação Garuva
responsável Daiane e Carine,
Andrea

Ação Sanga negra
Responsável Marcela, Aline e

Salão
paroquial

Organizar
equipe,
organizar Local,
contato com enf.
Daiane,
comunicar a
comunidade

Elencar equipe,
definir horário e
data, organizar
almoço, organizar
ambiente seguro
(cadeiras, álcool,
etc.)

Vacinar o número máximo de
pessoas na faixa etária

Salão
paroquial

Organizar
equipe,
organizar Local,
contato com enf.
Daiane,
comunicar a
comunidade

Elencar equipe,
definir horário e
data, organizar
almoço, organizar
ambiente seguro
(cadeiras, álcool,
etc.)

Vacinar o número máximo de
pessoas na faixa etária

Salas de
vacina e
unidades de
saúde Nova
Brasília e Boa
esperança

Organizar
equipe,
organizar Local,
contato com enf.
Daiane,
comunicar a
comunidade

Elencar equipe,
definir horário e
data, organizar
almoço, organizar
ambiente seguro
(cadeiras, álcool,
etc.

Vacinar o número máximo de
pessoas na faixa etária

Secretária de
educação
CAIC

Identificar os
efetivos e ACT
em exercício.

Elencar equipe,
definir horário e
data, organizar
almoço, organizar
ambiente seguro
(cadeiras, álcool,
etc.

Vacinar os professores da rede
municipal.

As enfermeiras
das ESF
organizarem com
os ACSs para
vacinação nas MA.

Vacinar todos os pacientes o
mais próximo de suas
residenciais.

Andrea

Dia D
responsável Andreia e
enfermeiras

Educação
Andreia e Grasi, Carine

Ver data e hora,
comunicar os
professores
Vacina domiciliar
enfermeiras ESF , Andrea

Para
acamados e
pacientes com
dificuldades
de locomoção
ou de ir até a
sala de vacina

Cronograma das
ESF,
Carro para todas
com dias
diferenciados,
garantir doses
dos acamados
antecipado no 1º
lote.
Disponibilizar EPI
macacão para
todos e PFF2

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

Verificar insumos
antecipadamente,
Pedir quantitativo
de doses
acamados e
domiciliados
Vacinadora
continua na ESF
vacinando

Horário até 21h UBS, Andrea e
Aline Inácio

UBS

Definir equipes,
definir escalas,
lanche,
Comunicação,
EPI

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com

Definir com enf.
Andrea

Garantir que todos possam ser
atendidos e oportunizar fácil
acesso ao serviço independente
de horário que o usuário
trabalha.

APÊNDICE E

DATAS
19/01/2021
TERÇA
Vacinadores
Andréa/Mônia/willen

20/01/2021
QUARTA
FERIADO
Vacinadores
Andréa/ana/
Mônia/willen

21/01/2021
QUINTA
Vacinadoras
Andréa/Ana/Mônia

22/01/2021
SEXTA
Vacinadoras
Ana/Mônia

PERIODOS
VESPERTINO

TRABALHADORES SAUDE SUS
17h PROFISSIONAIS
INICIOU VACINADORAS QUE ESTAVAM NA UNIDADE

NOTURNO

VESPERTINO

NOTURNO
18h 30min

18:30 PROFISSIONAIS
PROFISSIONAIS HOSPITAL DOM JOAQUIM
15h PROFISSIONAIS
SAMU SOMBRIO
16h PROFISSIONAIS
LAR DE ISOSOS INSTITUCIONALIZADOS SÃO JOSE
SOMBRIO
18:30 PROFISSIONAIS
CONTINUAÇÃO PROFISSIONAIS HOSPITAL DOM
JOAQUIM

MATUTINO
9h
10h
VESPERTINO
14h

8:30 PROFISSIONAIS
CENTRO TRIAGEM COVID SOMBRIO
E OUTRAS VACINADORAS
14:30 PROFISSIONAIS
MOTORISTAS AMBULANCIA

VESPERTINO
14h

14h PROFISSIONAIS
OUTROS PROFISSIONAIS SAUDE REDE SUS UNIDADES
SAUDE
Continuação dias anteriores (FALTARAM DIA AGENDADO)

25/01/2021
SEGUNDA
Vacinadoras
Ana/Mônia

26/01/2021
TERÇA
VACINADORA FRAN

MATUTINO E Demanda espontânea
 PROFISSIONAIS DA SAUDE SUS
VESPERTINO


E OUTROS GRUPOS DE TRABALHADORES DA SAUDE
HOSPITAL DOM JOAQUIM
 CUIDADORES E OUTROS TRABALHADORES DA SAUDE
LAR IDOSO
 VIGILANCIA SANITARIA SMS
 MOTORISTAS SMS SOMBRIO

MATUTINO E Continuação do dia 25/01/2021 (FALTARAM DIA AGENDADO)
VESPERTINO Demanda espontânea




PROFISSIONAIS DA SAUDE SUS
GRUPOS DE TRABALHADORES DA SAUDE HOSPITAL DOM
JOAQUIM

E-mail para contato: redesaudesombrio@gmail.com



MOTORISTAS SMS
 AGENTES DA DENGUE

CRONOGRAMA VACINAÇÃO PROXIMOS GRUPOS
LOCAL PARA VACINAÇÃO: UBS PARQUE DAS AVENIDAS SOMBRIO-SC

DATA

PERIODO

TRABALHADORES SAUDE SUS
Continuação do dia 25/01/2021 (FALTARAM DIA AGENDADO)

MATUTINO

27/01/2021
QUARTA

VESPERTINO

VACINADORA
EDEVANES

28/01/2021
QUINTA

MATUTINO

VACINADORA
DAISY

VESPERTINO

Demanda espontânea
TRABALHADORES DA SAUDE DO HOSPITAL DOM JOAQUIM-05
MOTORISTAS SMS-01

15h PROFISSIONAIS
CAPS 05
SAE 01
SMS/FARMACIA /TFD-08
16h PROFISSIONAIS
PARQUE 02
SMS SETOR ADMINISTRAÇÃO AIH-04
19 h PROFISSIONAIS
BOMBEIROS-06
AGENTES SAÚDE JANUARIA-05
8:30 PROFISSIONAIS
ESF CENTRAL-08
9:30 PROFISSIONAIS
ESF NOVA BRASILIA -06
10:30 PROFISSIONAIS
ESF JANUARIA-05
13:30 PROFISSIONAIS
ESF SÃO LUIZ I-09
SMS FISIO E ESTAGIARIA -02
14:30 PROFISSIONAIS
ESF SÃO LUIZ II-09
15:30 PROFISSIONAIS
ESF SÃO JOSÉ-10
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29/01/2021
SEXTA

MATUTINO

VACINADORA
ANA

VESPERTINO

DATA
29/01/2021
SEXTA

PERIODO

8:30 PROFISSIONAIS
ESF BOA ESPERANÇA-09
9:30 PROFISSIONAIS
ESF GUARITA-10
14:30 PROFISSIONAIS
BOMBEIROS -08

TRABALHADORES SAUDE REDE PRIVADA
15:30 PROFISSIONAIS coletam covid laboratórios
Laboratórios Vita Analise e Zanatta

VACINADORA
ANA

16h PROFISSIONAIS
Laboratórios santo Antônio/biomédico/são Joao
16:30 PROFISSIONAIS
Laboratórios de bem e Madalena
13h PROFISSIONAIS Continuação do dia 29/01/2021

01/02/2021
SEGUNDA

(FALTARAM no DIA AGENDADO)

MATUTINO

PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA

VACINADORA
ANA

PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA

05/02/2021
SEXTA

VESPERTINO

VACINADORA
ANA

08/02/2021
SEGUNDA

VESPERTINO

14 h- PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA
15h- PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA
16h- PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA
17h- PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA
14 h-PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA
PROFISSIONAIS SAUDE REDE PRIVADA

VACINADORA
ANA
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APÊNDICE F

CRONOGRAMA VACINAÇÃO IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS E
CONTINUAÇÃO PROFISSIONAIS DE SAUDE REDE PRIVADA
LOCAL PARA VACINAÇÃO IDOSOS: DOMICILIAR
LOCAL VACINAÇÃO PROFISSIONAIS: UBS PARQUE
SINOVAC/BUTATANTAN FRASCOS COM 10 DOSES
LOTE: 210015 VALIDADE:

DATA
1ª DOSE

PERIODO

10/02/2021

MANHA

QUARTA
30 DOSES

TARDE

11/02/2021
QUINTA
20 DOSES
12/02/2021
SEXTA

IDOSOS ACIMA 90 ANOS PROFISSSIONAIS SAUDE
REDE PRIVADA
7:40 h (1 DR ARTUR/1 THD /1 AGENTE SAUDE/01
ASILO)
8:30 ESF SÃO LUIS I E II- 12 IDOSOS
13:30h- ESF JANUARIA-02 IDOSOS
14:30h ESF NOVA BRASILIA-05 IDOSOS
15 h ESF BOA ESPERANÇA- 05 IDOSOS
8h h ESF CENTRAL- 10 IDOSOS

MANHA
TARDE

13:30 ESF PARQUE E UBS PARQUE-10 IDOSOS

MANHA

14 h- ESF GUARITA- 09 IDOSOS
15:30 h- ESF SÃO JOSÉ-09 IDOSOS
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DATA
2ª
DOSE

APÊNDICE G

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação
População-alvo Definição Recomendações Pessoas com 60 anos ou mais
institucionalizadas. Pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições de longa
permanência para idosos (ILPI), como casa de repouso, asilo e abrigo.
Será solicitado documento que comprove a residência. Orienta-se a
vacinação no local contemplando todos os residentes (mesmo com idade inferior a 60
anos)

e

todos

os

trabalhadores

desses

locais.

Pessoas

com

Deficiência

Institucionalizadas: Pessoas com deficiência que vivem em residência inclusiva (RI), que
é uma unidade ofertada pelo Serviço de Acolhimento Institucional, para jovens e adultos
com deficiência. Deficiência autodeclarada e documento que comprove a residência.
Orienta-se a vacinação no local, contemplando todos os trabalhadores locais.
Trabalhadores da Saúde Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que
atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles
hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira,
compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros,
nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos,
farmacêuticos,

odontólogos,

fonoaudiólogos,

psicólogos,

assistentes

sociais,

profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e
auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal
da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja,
aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços
direto de assistência à saúde das pessoas.
A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da
área técnica em saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles
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. Para o planejamento da ação, torna-se
oportuno a identificação dos serviços e o levantamento do quantitativo dos
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trabalhadores da saúde envolvidos na resposta à pandemia nos diferentes níveis de
complexidade da rede de saúde.
O envolvimento de associações profissionais, sociedades científicas, da
direção dos serviços de saúde e dos gestores, na mobilização dos trabalhadores,
poderão ser importantes suporte para os organizadores, seja para o levantamento, seja
para definir a melhor forma de operacionalizar a vacinação. Nessa estratégia será
solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de
saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.
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