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1 — INTRODUÇÃO

COVlD-19 é a doença causada por uma nova espécie de coronavirus, denominado SARS—

CoV-Z, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a

quadros graves.

Podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal—SG (presença de um quadro

respiratório agudo). Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, dor de garganta,

distúrbios gastrointestinais, alteração do paladar (algesia), perda do olfato (anosmia),

cansaço (asteniaO, diminuição do apetite (hiporexia), dispneia (falta de ar).

É uma doença de elevada transmissibilidade e acontece de uma pessoa doente para

outra, ou por contato próximo por meio de: toque do aperto de mãos contaminadas,

gotículas e saliva, objeto ou superfícies contaminadas, catarro, tosse, espirro.

2 — voos EPIDEMIOLÓGICOS

O município de Simões Filho registrou seu primeiro caso Confirmado de Corona Virus no

dia 02 de abril de 2020. Até o dia 27 de janeiro de 2021 foram registrados 2.763 casos

confirmados da doença, com 68 óbitos.

Após ampliação da capacidade de realização do exame RT—PCR no Município, em

parceria com o Laboratório Central (LACEN) vem sendo possível a detecção de novos

casos da doença o que tem se mostrado um método eficiente no processo de

investigação e acompanhamento dos casos, ainda assim, o Município vem buscando

oferecer outras opções diagnósticas a população, tudo com o intuito de otimizar os

processos de atendimento e investigação dos casos.

Nas últimas 24 horas foram registrados 14 novos casos confirmados para covid-19

(Média móvel dos últimos 7 dias: 15casos/dia), todos se encontram em isolamento

domiciliar.

O Boletim Epidemiológico Covid—19 de 27/01/2021, emitido pela Secretaria da Saúde de

Simões Filho, apresenta os casos registrados conforme tabelas a seguir.

Tabela 1. Situação Epidemiológica dos Casos Notificados para Com-19. Simões Filho -Ba
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Tabela 3. Distribuição Geogúnca dos casos confirmados de com-19. Simões Filho- Ba
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3 — OBJETIVO DO PLANO

3.1 ºbjetivo geral:

- Vacinar a população para que haja imunização contra COVID-19, e controle da

epidemia no Município.

3.2 — ºbjetivo específico

— Seguindo medidas restritivas promover acesso à vacina contra COVID—19 para a

população do Município;

— Reduzir o índice de internações, complicações e mortalidade decorrentes as infecções

pelo SARS-CoV—Z;

- Registrar nominalmente no SlPNl Web deforma oportuna;

— Orientar sobre as medidas para vacinação segura em todas as fases e vigilância de

eventos adversos pós vacinação;



4 — TIPOS DE VACINA:COVID-19
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*Consíderando a sazonalidade da Doença, provável vacinação anual

5 — GRUPOS PRIORITARIOS
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6 — METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO

6.1 Planejamento das Ações/Estratégias:

- Capacitação dos profissionais envolvidos;

— lmunizar cada fase por etapas, atendendo aos critérios de vulnerabilidade e risco; ]

- Vacinação em pontos exclusivos, garantindo a logistica, registro das doses, segurança

dos profissionais e usuários, armazenamento adequado, controle e monitoramento da

vacinação;

- Instituições hospitalares (irão vacinar os trabalhadores de saúde da rede e pacientes

internados);

— Vacinação móvel nas unidades de Atenção Primária a saúde;



— Vacinação domiciliar dos idosos acamados ou residentes em instituições de longa

permanência para idosos (ILPI), a ser realizada pela Equipe da Estratégia de Saúde da

Familia, mediante prévio agendamento;

— Triagem e registro de todos os usuários que comparecerem aos centros de vacinação;

— Atendimento a usuários que apresentem Evento Adverso Pós Vacinal relacionado a

vacina da COVID-19 conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde;

- Manter a população informada sobre a vacinação através dos meios de comunicação

e redes sociais;

— Previsão de inicio da vacinação: 24 horas após a chegada da vacina no municipio;

— Vacinação de segunda à sexta—feira das 8 às 16h; e finais de semana para atender aos

plantonistas da linha de frente.

6.2 Estimativa populacional para a Campanha Nacional de vacinação

contra COVlD-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

População alvo População estimada Trabalhadores da saúde 2.919

Pessoas de 80 anos ou mais 1.293

Pessoas de 75 a 79 anos 1.277

Pessoas de 70 a 74 anos 2.142

Pessoas 65 a 69 anos ou mais 3.142

Pessoas 60 a 64 anos ou mais 4.421

Pessoas com deficiência 5.610

_Prgjissignais das forças de segurança e salvamentos _ __ã53_ _

Pessoas privadas de liberdades 239

Quilombolas 1.012

Fonte: SI—PNI

*população estimada baseada na vacinação contra Influenza, ano 2020

7 - RECURSO PREVISTOS

7.1 Rede Frio Municipal

- CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS (+29c a +80C)

- FREEZER DOMÉSTICO — (+20C a +80C)

(bobina de gelo reutilizável)



7.2 Insumos

Seringas; Agulhas; Caixas de descarte perfurocortante; Algodão; Álcool gel; Papel

toalha; Sabonete líquido; Álcool liquido; Equipamentos de proteção individual; Caixas

térmicas; Termômetros digitais.

7.3 Recursos Humanos

—Profissionaís da rede de saúde;

7.4 Logística

Veículos + Motoristas;

8— AÇOES NA PRIMEIRA FASE

8.1 Doses recebidas

Os grupos previstos para receber a vacinação na primeira fase da campanha são:

Trabalhadores da Saúde; Idoso 75 a + anos; Pessoas 260 anos ou + que vivem em

Instituições de Longa Permanência (Asilo e Instituições Psiquiátricas) e quilombolas.

Para atender a todo publico o Estado estimou a liberação de 13.002 doses para

aplicação da lª e 29 dose. Até a presente data foram entregues ao município as

seguintes doses:

 

Data da liberação Nº de doses Vacina Publico
 

19.01.21 1.000 Coronavac Profissionais de

saúde da linha de

frente; idosos

lnstitucionalizados.
 

24.01.21 760 Astrazenica Profissionais de

saúde.     
 

A liberação das vacinas pelo estado tem ocorrido de forma repentina, não sendo informado

quantidade nem data previa para a liberação das próximas doses. Por isso as ações estão

sendo planejadas de forma dinâmica a medida que recebemos as vacinas e seguindo as

orientações de prioridade de vacinação recomendada pelo próprio Estado.



8.2 Vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente

Um dos grupos prioritários para o recebimento das primeiras doses de vacina foram os

profissionais de saúde da linha de frente, seguindo orientação do Estado. No mesmo dia do

recebimento das primeiras doses da coronavac, 19 de janeiro, foi realizado uma cerimonia de

abertura de campanha da vacinação no Municipio onde 06 profissionais de saúde

representaram as unidades de emergência que tem atuado no enfrentamento ao covid-19 no

Municipio.

Do dia 20 a 27 de janeiro foram realizadas ações para vacinação de todos os profissionais da

linha de frente das unidades do Município, onde foi montado dois postos de vacinação:

 

 

 

POSTO DE VACINAÇÃO PUBLICO ALVO TURNO

UPA Trabalhadores UPA, Manhã

Hospital de campanha e

SAMU

HMSF Trabalhadores HMSF Tarde    

Relação de doses aplicadas Unidades que atuam no Enfrentamento ao COVID-19:

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDADE 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 TOTAL

VIEP 1 5 2 O 0 0 1 2 1 12

UPA 1 33 21 27 15 9 4 4 0 114

SAMU 1 9 8 4 1 6 2 2 O 33

H MSF 2 65 52 53 23 24 14 20 0 253

COVIDARIO 1 15 16 1 8 7 4 3 0 55

VACl NADORES 0 O O 3 3 0 O O 1 7

TOTAL 6 127 99 88 50 46 25 312 2 474           
 

8.3 Vacinação dos idosos de instituições de longa permanência (ILP's)

Outro grupo previsto na primeira fase e tido como prioritário são os idosos acima de 60 anos

que residem em instituição de longa permanência.

No dia 26 de janeiro foi iniciado Ações de vacinação in loco dos idosos institucionalizados, corn

a visita ao Lar Bom Samaritano em Góes Calmon, onde 12 idosos foram vacinados,

Relação de doses aplicadas Idosos acima de 60 anos residentes de ILP's:

 

 

 

 

 

ILPS 26/01 27/01 TOTAL:

Bom Samaritano 12 O 12

AMAI O 6 6 ”_

NOVA VIDA 0 5 5

TOTAL 12 11 23      



8.4 Vacinação dos Profissionais de saúde da Atenção Básica

Com o recebimento do segundo lote de vacinas (Astrazeneca) foi programar e iniciar a

vacinação dos profissionais de saúde da Atenção Básica. As Ações de lniciaram dia 26/01/2021

A 01/02/2021, com deslocamento de equipe para as Unidades de Saúde garantindo que as

mesmas sejam destinadas apenas para o público alvo.

Relação de doses aplicadas Profissionais atenção Básica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

UNIDADES 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 01/02/2021

Aratu _ 17

Coroa do Logon 15

Cristo Rey 29

CSM 1 35

Eucalipto 22

Góes Calmon 8

Ilha de São 1060 22

Km 30 22

Mopele 18

Palmares 14

Pom Cia 44 S 3

Pitanga de Palmares 11

Pitunguinho 2 6 15

Ponto Parado 7

Ponto Parado II 31

Santo Antônio 10

Simões Filho | 1 21

Simões Filho II —

Alvorada
9

TOTAL: 31 26 44 50 217
 

8.5 Programação para os demais profissionais de Saúde

Todos os profissionais de saúde estão com vacinação prevista para a 1ª fase da campanha, a

programação será divulgada à medida que as vacinas forem liberadas pelo estado.

 



8.6 Programação para idosos acima de 90 anos

Os idosos acima de 90 anos serão vacinados na primeira fase, o inicio da vacinação ocorreu

apartir do dia 02 de fevereiro deste.

A vacinação ocorrerá garantindo a vacinação domiciliar dos acamados mediante a

agendamento prévio e vacinação dos demais idosos nos locais divulgados previamente.

 

 

 

 

 

 

 

  

Realização 02/02/2021

Sede do Sedesc (CSM) 15

Acomodos domiciliados 21

Programa Melhor em caso 6

TOTAL 42   

8.7 Programação para idosos acima de 75 anos

Os idosos acima de 75 anos também serão vacinados na primeira fase, o inicio da vacinação

depende da liberação das doses pelo estado. A vacinação ocorrerá por território garantindo a

vacinação domiciliar dos acamados mediante a agendamento prévio e vacinação dos demais

idosos na Unidade de saúde com acompanhamento e supervisão garantindo a vacinação dos

grupos previstos para a vacinação.

As datas por território serão divulgadas após recebimento das doses.

8.7 Programação para Quilombolas

A pesar dos povos tradicionais terem sido citados no plano nacional de imunização não foi

previsto para Simões Filho liberação de doses para os Quilombolas. O município possui três

quilombos em seu território, devendo ser vacinados todos os maiores de 18 anos conforme as

orientações do próprio Ministério da Saúde.

 

 

 

 

Quilombo População Estimada acima de 18 anos

Dandá 90

Rio dos Macacos 89

Pitanga de Palmares 683    
'o numero da população estimada deve sofrer alteração após conclusão de atividades de

cadastramento.

No dia 21 dejaneiro foi realizado solicitação ao estado de doses que atendessem a população

quilombola no Município. Dia 24 de janeiro o estado enviou o provisionamento de

recebimento de 2.025 doses para a população quilombola de Simões filho, garantindo as duas

doses da vacina para toda população. Ainda não há previsão do recebimento das doses,



quando disponível será montado pontos estratégicos de vacinação que facilitem o acesso as

comunidades.

9 - CONSIDERAçõES

O Plano apresentado poderá sofrer adequação dos grupos prioritários, público-alvo, assim

como, capacitações e estratégias para a vacinação, pois estão dependentes a disponibilidade

das vacinas aprovadas para uso emergencial em conformidade com o Plano Nacional de

Imunização.

Referencia: Brasil, MS. PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-

19,1ª edição. Brasília 2020


