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1.         INTRODUCAO

Desde  o  inicio  do  ano  de  2020  com  o  surto  pandemico  da  covid-19  que

espalhou-se rapidamente,  as equipes de saude do mundo uniram for9as para criar urn

medicamento  ou  vacina  que fosse  capaz  de  enfrentar esse  agravo,  podendo  assim

garantir  a  populagao   urn  retorno  a  vida  habitual.   0  processo  ocorreu  de  maneira

rapida,    inicialmente    comprovou-se   que    as    medidas    de    distanciamento    social,

higienizacao  das  maos  e  uso  de  mascaras,   serviriam  como  barreira  efetiva  para

diminuir  as  transmiss6es   em   massa   desse   agravo.   No   Brasil   atualmente  temos

8.511.770  casos  positivos,  7.560.460  recuperados  e  urn  total  de  210,299  6bitos.  No

Tocantins  temos  97.196   casos   positivos,   85.427   recuperados  e   1.323  6bitos.   Em

Centenario  atualmente  temos  131   casos  positivos,114  recuperados  e  4  6bitos.  No

Ranking  de  total  de  casos  o  Brasil  esta  na  3°  posi9ao,  o  Tocantins  esta  em  ultima

posieao no ranking nacional de casos de confirmados de covid-19.  No inicio do ano de

2020,  novos estudos apresentaram uma mutagao viral, que deixou o virus mais forte e

com  potencial  contagioso em  ate 70%,  no entanto em  rela9ao  a letalidade nao houve

mudangas.  Nesse mesmo periodo a Anvisa aprovou para  uso emergencial as vacinas

Coronavac,   produzida  pelo  lnstituto  Butantan  com  o  laborat6rio  chines  Sinovac,  e

Astrazeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz.

2.        OBJETIVO  DO PLANO

•         Estabelecer   as   ag6es   e   estrategias   para   a   operacionalizagao   da

vacinagao contra a Covid-19 no Tocantins;

•         Apresentar   a   populagao-alvo   e   grupos   prioritarios   para   vacinagao

determinados pelo Minist6rio da Saude;

•         Otimizar    os    recursos    existentes    por    meio    de    planejamento    e

programagao oportunos para operacionalizaeao da vacina9ao no Estado:

•          Instrumentalizar os municipios para vacinagao contra a covid-19;
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3.        GRUPOS  PRloRITARIOS  A  SEREIVI  VACINADOS  E  ESTIMATIVAS

POPULACIONAIS

0 Tocantins seguifa as estrategias contidas no  Plano Nacional de Vacinagao

desenvolvido  pelo  Programa  Nacional  de  lmunizac6es.  0  PNI  optou-se pela seguinte

ordem de priorizagao:  preservaeao do funcionamento dos servicos de satlde,  proteeao

dos   indivlduos   com   maior   risco   de   desenvolvimento   de  formas   graves   e   6bitos,

seguido  da  preserva9ao  do  funcionamento  dos  servigos  essenciais  e  protegao  dos

individuos    com    major    risco    de    infeceao.    Desta    forma    foram    elencadas    pelo

PNl/SVS/MS as seguintes populag6es como grupos prioritarios para vacinaeao:

•         Trabalhadores   da   area   da   satlde   (incluindo   profissionais  da   satide,

profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros)

•         Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas

•         Populagao idosa (60 anos ou mais)

•         lndigena aldeado em terras demarcadas

•          Comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas

•         Popula9ao em situaeao de rua

•          Morbidades (Diabetes mellitus;  hipertensao arterial grave (diffcil controle

ou com lesao de 6rgao alvo);

•          Doen9a pulmonar obstrutiva cr6nica;

•          Doenea renal;

•         Doengas cardiovasculares e cerebra-vasculares;

•          lndMduos transplantados de 6rgao s6lido;

•          Anemia falciforme;

•         Ca ncer;

•          Obesidade grau  Ill,

•         Trabalhadores da educagao,

•         Pessoas com deficiencia permanente severa,
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•         Membros das forgas de seguranea e salvamento,

•          Funcionarios do sistema de privagao de liberdade,

•         Trabalhadores do transporte coletivo,

•         Transportadores rodoviarios de carga,

•          Populagao privadadeliberdade.

A   vacinaeao   dos   grupos   prioritarios   ocorrefa   por   fase   descrita   abaixo,

descrevemos  na  tabela  ainda  o  quantitativo  de  pessoas  residentes  no  municipio,

conforme cadastro no ESUS.

•,.asi:                                                                                                 '

FASE 1 Trabalhadores da Satlde 48

EASE 2 Pessoa   de   60   anos   oumais;Pessoaportadoresdecomorbidades 38548

FASE 3 Traba I had ores                   daEduca9ao:Pessoascomdeficienciapermanentegrave; 30178

EASE 4 Caminhoneiros; 01

Motorista     de     transportecoletivoserodoviarios. 11
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Trabalhadores de Saude

Trabalhadores dos

servi9os de sadde sao

todos aqueles que atuam

em espa9os e

estabelecimentos de

assistencia e vigilancia a

sadde.  Desta maneira,

compreende tanto os

profissionais da saade -

como medicos,

enfermeiros,

fisioterapeutas,

farmaceuticos,

odont6logos, psic6logos,

assistentes socais,

profissionais de educagao

fisica.

Respectivos t6cnicos e

auxiliares -quanto os

trabalhadores de apoio,

como recepcionistas,

vigilantes,  pessoal da

limpeza, motoristas de

ambulancias e outros, ou

seja, aqueles que

trabalham nos servigos de

sadde, mas que nao estao

prestando servigos direto

de assistencia a saude das

pessoas.

Para o planejamento da

aeao, torna-se oportuno a

identificagao dos servigos e o

levantamento do quantitativo

dos trabalhadores de saude

envolvidos na resposta

pandemica nos diferentes

nlveis de complexidade da

rede de satide, 0

envolvimento de associae6es

profissionais, sociedades

cientificas, da direeao dos

servigos de sadde e dos

gestores,  na mobiliza9ao dos

trabalhadores,  podefa ser urn

importante suporte para os

organizadores, seja para o

levantamento, seja para

definir a melhor forma de

operacionalizar a vacinaeao.

Nessa estrat6gia sera
solicitado documento que

comprove a vinculagao

ativa do trabalhador com o

servi9o de satide ou

apresentacao de
declara§ao emitida pe[o

servigo de sadde.
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Pessoas de 60 anos emais

Deverao receber a vacina Sera solicitado documento

COVID-19 emconformidade com asfasespredefinidas. que comprove a idade.

Grupo com comorbidades*

Para indMduos com lndjvfduos perfencentes a

comorbidade ja descritas, esses grupos serao

de acordo com a faixa pfecadastrados no SIPNl,

etaria indicada pela aqueles que nao tiverem sido

Anvisa.  (Diabetes mellitus; pfe-cad astrados devera o
hipertensao arterial apresentar comprovante

sistemica grave (de diflcil atualizado (nos ultimos seis

controle e/ou com lesao de meses) que demonstre

6rgao alvo); doenca pertencer a urn destes

pulmonar obstrutiva gmupos de risco (relat6rio

cr6nica;  doenga renal; medico) Adicionalmente

doen9as cardiovasculares poderao ser utilizados os

e cerebrovasculares ; cadastros ja existentes

individuos transplantados dentro das Unidades de

de 6rgao s6ljdo;  anemia Saode. Para os nao

falciforme;  obesidade cadastrados mantem€e a

grave (lMC240). necessidade de prescri9ao

m6dica especificando o

motivo da indicacao da

vacina, que devefa ser

apresentada no ato da
vacina9ao.

Trabalhadores daeducacao

Todos os professores e Nessa estrategia sera

funcionarios das escolas solicitado documento que

poblicas e privadas. comprove a vinculaeao ativa

do profissional com a escola

ou apresentacao de
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Motorista de transporte Motoristas e cobradores Nessa estrategia sera

coletivos e rodoviarios. de transporte rodoviario. solicitado documento que

comprove exercicio efetivo

da fun9ao.

4.        FARMACOVIGILANCIA

Frente  a  introdueao  de  novas  vacinas  de  forma  acelerada,  usando  novas

tecnologias  de  produgao  e  que  serao  administradas em  milh6es  de  indMduos,  pode

haver  urn  aumento  no  numero  de  notificag6es  de  eventos  adversos  p6svacinagao

(EAPV).   Assim,   torna-se   premente   o   fortalecimento   dos   sistemas   de   vigilancia

epidemiol6gica  e  sanitaria  no  Brasil,  em  especial  no  manejo,  identificagao,  notifica9ao

e investigaeao de EAPV por profissionais da saude. Portanto, o MS elaborou Protocolo

de   Vigilancia    Epidemiol6gica    e    Sanitaria    de    Eventos   Adversos    P6s-Vacinagao

acordado  entre  a   SVS  do   MS  e  a  Anvisa.   Este  documento  sera   utilizado  como

referencia para a vigilancia de EAPV com os protocolos ja existentes.

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina 6 essencial contar

com  urn  sistema  de  vigilancia  sensivel  para  avaliar  a  seguranea  do  produto  e  dar

resposta fapida a todas as preocupa96es da populagao relacionadas as vacinas.  Estas

atividades  requerem  notificagao  e  investigaeao  rapida  do  evento  ocorrido.  Os  tres

principais   componentes   de   urn   sistema   de  vigilancia   de   EAPV   sao:   .   Detec9ao.

notificagao e busca ativa de novos eventos.

Todos  os profissionais da satlde que tiverem  conhecimento de  uma  suspeita

de   EAPV,   incluindo  os  erros  de  imunizaeao  (programaticos),   como   problemas   na

cadeia  de frio,  erros de  preparagao  da  dose  ou  erros  na  via  de  administragao,  entre

outros,  deverao  notificar os  mesmos  as  autoridades  de  saude,  ressaltando-se  que  o

papel  a ser desempenhado pelos municipios,  estados e Distrito  Federal e vital para a

plena  efetivaeao  do  protocolo.   E  importante  destacar  que  as  notificag6es  deverao

primar  pela  qualidade  no  preenchimento  de  todas  as  variaveis  contidas  na  ficha  de

notificagao/investigacao de  EAPV do  PNl.  Destaca-se ainda que,  na  possibilidade de

oferta    de    diferentes    vacinas,     desenvolvidas    por    diferentes     plataformas,     6
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declaraeao emitida pelaescola.

Pessoas com deficienciapermanentesevera

1  -Limitagao motora quecausegrandedificuldadeouincapacidadeparaDeficienciaautodeclaradaandarousubirescadas.2-lndMduoscomgrandedificuldadeouincapacidadedeouvir(seutilizaaparelhoauditivoestaavaliagaodevefaserfeitaemusodoaparelho).3-lndividuoscomgrandedificuldadeouincapacidadedeenxergar(seutmza6culosoulentesdecontato,estaavaliagaodeveraserfeitacomousodos6culosoulente).4-lndividuoscomalgumadeficienciaintelectualpermanentequelimiteassuasatMdadeshabituais,comotrabalhar,iraescola,brincar,etc. Deficiencia autodeclarada

Caminhoneiros Motorista de transporte Nessa estrategia sera

rodoviario definido no art. solicitado documento que

|o,  ||  da Lei  n°  13.103,  de 2 comprove exerclcio efetivo

de mango de 2015. da fungao.
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imprescindfvel  o  cuidado  na  identificacao  do  tipo  de  vacina  suspeita  de  provocar  o

EAPV, como ntlmero de lote e fabricante.

Atengao  especial  e  busca  ativa  devem  ser  dadas  a  notmcaeao  de  eventos

adversos graves,  raros e  inusitados,  6bjtos subitos  inesperados,  erros de  imunizaeao

(programaticos),  alem  dos Eventos Adversos de lnteresse  Especial  (EAIE),  que estao

devidamente  descritos  no  Manual  de  Vigilancia  Epidemiol6gica  de  Eventos Adversos

P6s-Vacinaeao e,  os que nao constam  no  Manual estao descritos no Protocolo acima

citado.  Para  os  eventos  adversos  graves,  a  notificagao  devefa  ser feita  em  ate  24

horas.

5.        OPERACIONALIZACAO PARAVACINACAO

0 municipio possui no ambito urbano 01  Unidade Basica de Satlde,  no centro

da cidade.  Possue sala destinada exclusivamente para a aplicaeao de vacinas.

A  unidade  possue capacidade estrutural  para  atendimento da  populagao  em

geral,   assim   como   do   pdblico   referenciado   pelo   Ministerio   da   Saade   e   da   SES

Tocantins.  Alem  da estrutura ffsica,  a Secretaria  Municipal de Satide de Centenario -

TO,  possue capacidade de  recursos humanos para  a aplicaeao das vacinas,  veiculos

para transporte necessario.  Possue estrutura e capacidades  para alimenta9ao on  line

dos sistemas propostos nesse plano.

Para esta a realizaeao desta campanha foi solicitado:

Recursos Humanos:

•         02 Enfemeiras;

•         02 Tecnicos de Enfermagem da sala de vacina;

•         07 ACs da zona urbana e zona rural;

•         02 motoristas ja estabelecidos conforme a escala -se necessario;

Materiais:

•          Anuncio;
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•         Materiais: borracha, caneta, lapis, impressos, bal6es, caixa t6rmica, luva

de  procedimentos,  gorros,  mascara descartavel,  alcool,  algodao,  seringas agulhadas,

descarpack (caixa de perfuro cortante) e prancheta.

6.        SISTEMAS  DE INFORMACAO

Os sistemas de informacao na operacionalizagao da campanha de vacinacao

tern como  objetivo  o  monitoramento  e  avaliaeao  dos  dados  relativos  a  vacina  e  aos

usuarios,  desde  a  logistica  dos  insumos  ate  a  administragao,  farmacovigilancia  e

estudos  p6s-marketing.  0  Sistema  de  lnformaeao  de  lnsumos  Estrategicos  (SIES)

sera  utilizado  para  o  registro da movimentagao dos imunobiol6gicos entre as centrais

de   rede   de   frio   nacionais,   estaduais   e   municipais   (Nota   lnformativa   N°   1/2021-

CGPNl/DEIDT/SVS/MS).  Para  a  campanha  nacional  de vacinaeao  contra  a  covid-19,

os  registros da  movimentagao  das vacinas  recebidas e das doses aplicadas devefao

ser feitos no Sistema de lnforma9ao do Programa  Nacional de lmunizag6es (Sl-PNl) -

m6dulo campanha,  nos pontos de vacinagao da rede ptiblica e privada de sal]de (Nota

lnformativa    N°    1/2021-    CGPNl/DEIDT/SVS/MS).    0    E-SUS    notifica    e    utilizado

amplamente  para  o  registro  de  casos  de  Sfndrome  Gripal  (SG)  e,  tamb6m,   sera

utilizado  para  o  registro de  Eventos Adversos  P6s-Vacina9ao  (EAPV).  Para  os  locais

sem  conectividade,  podera  ser  utilizada  a  versao  para  Coleta  de  Dados  Simplificada

(CDS)   do   e-SUS   AB.   Adicionalmente,    o   sistema   informatizado   NOTIVISA   sera

aplicado para os registros e monitoramento de queixas tecnicas relacionadas a vacina

Covid-19.  Para  os  estabelecimentos  de  satide  (ptiblico  ou  privado)  com  sistema  de

informagao pr6prio ou de terceiros deverao seguir as orientae6es de registro conforme

descrito  na  Nota  lnformativa  N°  1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS.  Para  os  locals  onde

nao ha conectividade, utilizam CDS do e-SUS AB ou formulario fisico, orienta-se que a

insengao  dos  dados  nos  sistemas  devera  ocorrer  conforme  disposig6es  previstas  na

Medida Provis6ria N° 1.026,  de janeiro de 2021.

7.        PRECAUC6ES   E   CONTRAINDICAC6ES   A   ADIVIINISTRACAO   DA

VACINA

Considerando  que  a(s)  vacina(s)  COVID-19  nao  puderam  ser  testadas  em
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todos  os  grupos  de  pessoas,  pode  haver  algumas  precaug6es  ou  contraindicag6es

temporarias ate que se tenham mais evidencias e se saiba mais sobre a(s) vacina(s) e

que seja(in) administrada(s) de forma mais ampla a mais pessoas. Ap6s os resultados

dos  estudos  clinicos  de  fase  Ill,  essas  precaug6es  e  contraindicae6es  poderao  ser

alteradas.

Precau96es

Em  geral,  como  para  todas  as  vacinas,  diante  de  doengas  agudas  febris

moderadas  ou  graves,  recomenda-se  o  adiamento  da  vacinaeao  ate  a  resolugao  do

quadro com o intuito de nao se atribuir a vacina as manifestag6es da doen9a: . Nao ha

evidencias,  ate  o  momento,  de  qualquer  risco  com  a  vacina9ao  de  indMduos  com

hist6ria   anterior   de   infecgao   ou   com   anticorpo   detectavel   para   SARS-COV-2.   E

improvavel  que  a  vacinagao  de  indMduos  infectados  (em  perfodo  de  incubacao)  ou

assintomaticos tenha  urn  efeito  prejudicial  sobre  a doenea.  Entretanto,  recomenda-se

o  adiamento  da  vacinagao  nas  pessoas  com   infecgao  confirmada   para  se  evitar

confusao com  outros diagn6sticos diferenciais.  Como a  piora cllnica  pode ocorrer ate

duas  semanas  ap6s  a   infecgao,   idealmente  a  vacina9ao  deve  ser  adiada  ate  a

recuperagao clinica total e pelo menos quatro semanas ap6s a inicio dos sintomas ou

quatro   semanas   a   partir   da    primeira   amostra   de   PCR   positiva   em   pessoas

assintomaticas;

A   presen9a   de   sintomatologia   prolongada   nao  e   contraindicaeao   para   o

recebimento da vacina,  entretanto,  na  presenga de alguma evidencia de piora  cllnica,

deve  ser considerado  o  adiamento  da vacinaeao  para  se evitar a  atribuieao  incorreta

de qualquer mudanga na condigao subjacente da pessoa.

Contraindicac6es

Uma  vez  que  ainda  nao  existe  registro  para  uso  da  vacina  no  pals,  nao  e

posslvel     estabelecer     uma     lista    completa    de    contraindica06es,     no    entanto,
considerando os ensaios  clinicos em  andamento e os crit6rios de exclusao  utilizados

nesses estudos, entende-se como contraindicag6es provaveis:

•         Pessoas  menores  de  18  anos  de  idade  (o  limite  de  faixa  etaria  pode
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variar para cada vacina de acordo com a bula);

•         G esta ntes;

•         Para  aquelas  pessoas  que  ja  apresentaram   uma  reaeao  anafilatica

confirmada a uma dose anterior de uma Vacina COVID-19;

•         Pessoas   que   apresentaram   uma   reagao   anafilatica   confirmada   a

qualquer componente da(s) vacina(s).

8.        COMUNICACAO

A campanha de combate ao coronavirus tern como objetivo:  informar,  educar,

orientar,   mobilizar,   prevenir   ou   alertar   a   populaeao   brasileira,   gerando   consenso

popular positivo em relaeao a importancia da vacinagao.

9.        CONCLUSAO

Tendo  em  vista  a  gravidade  com  a  qual  o  COVID-19  se  disseminou  pelo

mundo,  o momento que vivemos 6 de esperanga e de imensufavel aplicagao de todos

os recursos necessarios para imunizagao da populagao.

E    de    suma    importancia    frisar    que    como    municipio,    sao    atendidas

determinae6es   superiores   para   a   realizagao   da   vacina9ao   contra   o   COVID-19,

principalmente no que tange aos recebimentos das vacinas,  insumos e capacitag6es,

quando necessario, da equipe de imunizagao.

Toda a imuniza9ao a ser realizada na populaeao sera por meio da destinacao

das  doses  vacinais,   independentes  das  marcas  ou  fabricantes,   pelo  Ministerio  da

Sadde.

Para  fins  legais,   o  presente  plano  foi  elaborado  no  inicio  do  processo  de

imunizagao   da    populagao,    podendo   a   qualquer   tempo,    por   necessidade   e/ou

recomendaeao  do   Minist6rio  da  Saude  e  da  Secretaria  de  Estado  da  Sadde  do

Tocantins, sofrer alterag6es legais em conformidade com mudancas no plano nacional

e estadual de imunizaeao para a COVID-19.
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