Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19
Município de Sud Mennucci – SP
Secretaria de Saúde

Covid 19
È uma doença viral aguda, causada pelo SARS – COV – 2 , com elevada
transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou por
meio de objetos e superfícies contaminadas.

Objetivos da vacinação


Contribuir para a redução de morbimortalidade pela Covid-19,

assim como transmissão da doença.


Vacinar grupos prioritários com maior risco de desenvolver

complicação e óbitos pela doença


Vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem

como de transmissão


Manutenção dos serviços essenciais, principalmente os de saúde.

Devemos considerar


Proteger a integridade do sistema de saúde e infraestrutura para

continuidade dos serviços essenciais, vacinando os profissionais de
saúde em todos os níveis de atenção


Reduzir a transmissão da infecção na comunidade e gerar

imunidade de rebanho


A ampliação da vacinação a outros grupos prioritários será feita

de acordo com a disponibilidade da vacina

Comunicação


Orientação para a população sobre a importância da vacinação



Como, quando e onde estará disponível



Importância da manutenção das ações não farmacológicas (lavar

as mãos, uso de máscara, distanciamento social, entre outras)


Articulação dos vários setores da sociedade para mobilização da

população

Publico alvo para vacinação
• Pessoas ≥ 60 anos de idade,
• Indígenas vivendo em terras indígenas,
• Trabalhadores da saúde,
• Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas,
• Povos e comunidades tradicionais quilombolas,
• Pessoas portadoras de deficiência permanente grave,
• Pessoas com determinadas morbidades,
• População privada de liberdade,
• Funcionários do sistema de privação de liberdade,
• Pessoas em situação de rua,
• Trabalhadores da educação (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino
médio, ensino superior, profissionalizantes e Educação para Jovens e Adultos EJA),
• Forças de segurança e salvamento,
• Forças Armadas,
• Caminhoneiros,
• Trabalhadores portuários,
• Trabalhadores industriais,

• Trabalhadores de transporte coletivo metroviário, ferroviário, aquaviário, aério
e rodoviário (transporte rodoviário é feito por estradas, rodovias, ruas e outras
vias pavimentadas ou não, com a intenção de movimentar pessoas de um
determinado ponto a outro).

Devido à disponibilidade limitada da vacina, foi priorizada de acordo com
critérios de risco de infecção e agravamento da doença.

População estimada para vacinação contra Covid-19
Primeira Etapa - a partir de 21/01/2021


Trabalhadores de saúde



Pessoas de 60 anos ou mais residentes em instituições de longa

permanência (não possuímos no Município de Sud Mennucci)


Pessoas a partir de 18 anos de idade portadoras de deficiência,

residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas) – (não
possuímos em Sud Mennucci)


População indígena vivendo em terras indígenas; (Não possuímos

em Sud Mennucci)


Quilombolas (não possuimos em Sud Mennucci)

Diante das poucas doses disponíveis, será necessário uma organização por
critério de risco dos profissionais de saúde como:


No primeiro momento, médicos, enfermeiros e técnicos e

auxiliares em enfermagem, iniciando-se pelos mais velhos , por ultimo o
mais novo;


Em seguida, os demais funcionários da Santa Casa, das UBS e

motoristas que transportam pacientes



Seguido pelos demais profissionais da área da saúde, público ou

privado, que comprovem vínculo empregatício;


Estudantes das áreas da saúde que estejam em estagio,

apresentando comprovante emitidos pelas instituições que freqüentam.

Segunda etapa – a partir de 08/02


Idosos com 90 anos ou mais - será realizada nos domicílios, com

agendamento prévio

Terceira etapa – a partir de 15/02


Idosos de 85 a 89 anos – será realizado agendamento por ordem

alfabética, com horário estipulado e comunicado através de telefone ou
agente comunitário de saúde; aqueles que forem acamados ou
domiciliados serão vacinados nos domicílios.

Cabe esclarecer o caráter contínuo da vacinação, contemplando os grupos de
forma cumulativa, à medida que novas doses da vacina forem disponibilizadas,
visando a vacinação dos grupos prioritários, segundo escalonamento previsto.

Meta da vacinação
Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e
óbitos pela COVID-19 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.

Esquema de vacinação

* Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Sinovac/Butantan: intervalo
entre as doses de 14 a 28 dias, preferencialmente 21 dias, o quel esta sendo
agendado em Sud Mennucci;
• Vacina covid-19 (recombinante - AstraZeneca/Fiocruz: intervalo entre
as doses de 12 semanas

Observações: é de total responsabilidade da Secretaria de Saúde Municipal
divulgar as datas das próximas etapas, dos grupos contemplados. Assim que o
plano estadual é atualizado, o plano municipal também é atualizado.

