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1 INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Vacinação contra a Covid 19 apresentado nesse
documento, vem como um instrumento dinâmico no processo de planejamento das
ações e estratégias para a campanha nacional de vacinação contra a covid 19.
Pretende-se, de uma maneira geral, com a apresentação desse plano,
organizar e implementar a Campanha de Vacinação contra a covid 19 no município
de Constantina, complementando o Plano Nacional e o Estadual, visando contribuir
para a redução de morbidade e mortalidade pela Covid 19, como também na redução
da transmissão da doença.
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2 APRESENTAÇÃO

Atualmente Constantina possuí, segundo o último senso do IBGE de 2010,
9.752 habitantes, no entanto estima-se que já tenhamos mais de 10 mil habitantes,
distribuídos entre a área urbana e rural, sendo que a maior parte da população
concentra-se na área urbana do município.
Nossa economia é baseada na produção rural, agricultura familiar, comércio e
industrias locais, que geram empregos para a população e renda para o município.
Possuímos três unidades básicas de saúde, sendo uma delas indígena,
localizada na Aldeia Capinzal, com equipe formada, salas de vacinação ativas e
profissionais qualificados e certificados pela 15ª Coordenadoria de Saúde, com sede
administrativa em Palmeira das Missões, RS.
Tendo por base e fundamento todas as normativas, informações, e notas
técnicas enviadas a Secretaria de Saúde, formula-se este Plano Municipal de
Vacinação contra a Covid 19, para execução em nosso município.
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3 OBJETIVO GERAL

Organizar as ações, estratégias e as etapas da campanha do município de
Constantina, RS, para a vacinação contra a Covid 19.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Descrever público alvo da campanha;



Descrever cronograma de vacinação;



Descrever quantidade de doses a serem aplicadas no município;



Conter a disseminação do Sars-CoV-19;
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4 AÇÕES, ESTRATÉGIAS E AS ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA COVID 19 NO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

Para a efetiva e plena execução deste plano, a equipe em reunião técnica
estabeleceu o que segue:
- Acompanhamento das discussões acerca das pesquisas e estudos clínicos
realizados

sobre

as

vacinas

COVID-19, com

atualização

constante

dos

profissionais de saúde e preparação da rede;
- Realização do mapeamento de público alvo do município;
- Estruturação e organização da sala de vacina da UBS, manutenção de
equipamentos (Câmara, caixa térmica, termômetro, gelox, etc) para armazenamento
de imunobiológicos.
- Organização dos insumos (agulhas, seringas, algodão e etc);
- Disponibilização dos IPI’s para os profissionais que atuam na sala de vacina;
- Composição da equipe de profissionais de saúde que trabalhará na campanha de
vacinação do covid-19;
- Estruturação do cronograma de vacinação, estabelecendo dias e horários para
vacinação;
- Planejamento da logística de vacinação na UBS de forma a evitar aglomerações
incluindo a vacinação domiciliar para grupo prioritário de idosos e pessoas com
dificuldade de locomoção;
- Acompanhamento das coberturas vacinais e atualizações referentes à vacina;
- Registro nos Sistemas de informação;
- Informações ao público em geral a respeito da campanha.
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5 PÚBLICO ALVO DA CAMPANHA

Conforme estabelecido no plano de vacinação encaminhado pela 15ª
Coordenadoria de Saúde, o ordenamento prioritário para vacinação segundo o
Ministério da Saúde e de acordo com os serviços de saúde que o município possui, o
público alvo da campanha são os seguintes:
- Ambulatórios, primários ou secundários, com atendimento exclusivo para pacientes
com sintomas da Covid 19;
- Ambulatórios ou unidades de saúde com atendimento ou avaliação de sintomáticos
respiratórios, Atenção Primária/Atenção Básica que realizem atendimento de
demanda espontânea;
- Associação Hospitalar Comunitária Regional Hospitalar de Constantina – AHCROS,
unidade Hospitalar deste município;
- Equipe SAMU;
- População indígena, localizadas no Acampamento da Linha Encruzilhada e da Aldeia
Capinzal;
- Consultórios, Clínicas, Laboratórios, e demais profissionais de saúde que realizam
atendimentos eletivos ou assistência ao público em geral;
- Agentes funerários;
- Pessoas acamadas e domiciliados (impossibilitados de locomoção);
- Pessoas de 75 anos e mais;
- Pessoas de 65 a 74 anos;
- Pessoas de 60 a 64 anos;
- Grupo com comorbidades para indivíduos com comorbidade, diabetes mellitus;
hipertensão arterial sistêmica; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal;
doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão
sólido; anemia falciforme; obesidade grave (IMC≥40);
- Professores, nível básico ao superior, todos os professores das escolas públicas e
privadas;
- Forças de Segurança e Salvamento Policiais federais, militares e civis; bombeiros
militares e civis e, membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e
Aeronáutica;
- Funcionários do sistema prisional e agentes de custódia.
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6 CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19

A vacinação contra o Covid 19 será realizada conforme o recebimento de
doses vindas do Ministério da Saúde e repassadas para a Coordenadoria Regional de
Saúde e em seguida para os municípios.
A quantidade de doses é conforme recebimento das mesmas, serão
realizadas nos grupos prioritários seguindo orientação e fases da campanha.
As vacinas serão realizadas na Sala de Imunizações da Unidade Básica de
Saúde.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das prioridades e ações do município de Constantina, visamos
monitorar e avaliar a campanha de vacinação contra a COVID 19 com o objetivo de
atingir, manter ou superar as metas propostas dentro da realidade e demandas
elencadas na elaboração deste plano.
O compromisso do município de Constantina, é implementar essa campanha,
consolidando como um modelo preventivo assistencial, voltado para a imunização dos
grupos prioritários já elencados anteriormente, garantindo o acesso e aumentando a
resolutividade dessa ação de prevenção e promoção da saúde.

11

8 REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Imunização e Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral do Programa Nacional de
Imunizações. Plano Nacional De Operacionalização Da Vacinação contra a COVID19. / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de
Imunização e Doenças Transmissíveis – Brasília: Ministério da Saúde, 10 dez. 2020a.
RIO GRANDE DO SUL. Governo do estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual
da Saúde, Centro Estadual de Vigilância em Saúde. PLANO ESTADUAL DE
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO RIO GRANDE DO SUL.Porto Alegre
Atualizado em 18 de janeiro de 2020.

