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PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO COVID-19. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O município de Brasilândia carrega consigo um histórico de desafios frente a saúde pública 

da população, desafios estes que sempre serviram de incentivo para a melhora do sistema 

municipal de saúde afim garantir a proteção de todos, diminuir as iniquidades, qualificar o 

acesso, e diminuir os óbitos por causas evitáveis.  

É oportuno que seja lembrado o que diz a Constituição Federal no art.196: “saúde é 

direito de todos e dever do Estado garantido mediante... o acesso igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL, 1988).  

Diante da gravidade decorrente da pandemia do novo Coronavírus e afim de garantir o 

direito da população local preconizado por lei, a Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia 

de Minas elaborou o Plano de contingência Municipal de Imunização contra a COVID-19, 

seguindo as premissas preconizadas pelos Planos Nacional e Estadual de Imunização do 

Ministério de saúde. 

 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

 Vacinar a população que integra os grupos prioritários de forma ética e segura afim de 

reduzir os agravos e a mortalidade pelo novo coronavírus no município;  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Reforçar parcerias necessárias para a logística de transporte, armazenamento e 

distribuição dos imunizantes no município; 

 Apresentar a população-alvo (grupos prioritários) para vacinação;  

 Otimizar o planejamento e programação para operacionalização da vacinação na rede 

municipal;  

 Instrumentalizar os serviços da Atenção Primária para vacinação contra a covid-19. 
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3. PRÉ CAMPANHA 

3.1 Vigilância em saúde  

Analisar a estrutura física da rede de frio das 4 salas de imunização das Unidades Básicas 

de Saúde e da sala de vacinas da Epidemiologia.  

Fazer levantamento da equipe de saúde disponível para atuar na campanha e analisar 

possibilidade de reforço da equipe afim de atingir as metas e garantir a segurança dos 

imunobiológicos.  Estudar a estratégia a ser adotada diante do público alvo da campanha de 

acordo com o que foi preconizado nos Planos Nacional e Estadual de Imunização. Analisar os 

insumos e materiais necessários para a imunização.  

Fornecer treinamento e capacitação para a equipe de saúde para que o sucesso da campanha 

seja alcançado. 

3.2 Segurança 

As vacinas serão armazenadas em uma câmara fria exclusiva para as vacinas da campanha, 

presente na sala de vacina do setor epidemiológico sito à rua Oliveira Dornelas nº 797, Bairro 

Centro em Brasilândia de Minas-MG onde o acesso é limitado e vigiado 24 horas por dia por 

pessoal capacitado e orientado em caso de algum evento adverso, como queda de energia ou 

tentativa de acesso que não esteja permitido. Foi concretizado parceria com a Polícia Militar de 

Minas Gerais que se prontificou a prestar o apoio necessário. A PMMG escoltará as doses da 

sede da SRS até a sala de vacina destinada para o armazenamento das doses.  

3.3 Eixo Assistência 

Será feito levantamento do público prioritário conforme o cronograma do plano em cada 

área de cada UBS, além de conferência sobre o cadastramento deste público na unidade, afim 

de atingir 100% da população alvo. Será disponibilizada uma sala exclusiva para a vacinação 

da campanha em cada UBS com ar condicionado, caixa térmica devidamente climatizada com 

os imunizantes entre 2°c e 8ºc, computador para lançamentos das doses aplicadas em tempo 

real. O acesso à sala fica limitado ao gestor do estabelecimento e ao operador nomeados pelo 

gestor municipal da campanha. Será feito agendamento da vacinação conforme a liberação das 

doses pela Secretaria Regional de Saúde, de maneira que a vacinação de rotina não fique 

prejudicada. O treinamento sobre as vacinas da campanha será ofertado aos profissionais da 

saúde das UBS e do setor epidemiológico para capacitação efetiva da equipe. 
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3.4 Comunicação 

Publicações na pagina do Instagram oficial da secretaria de saúde, grupos de WhatsApp e 

outras redes sociais serão utilizadas para informar sobre as fases da campanha, segurança da 

vacina e desmistificação das Fake News envolvendo os imunobiológicos, além de divulgação 

na rádio local Planalto FM.  

 

4. CAMPANHA 

4.1 Vigilância em saúde 

A secretaria disponibilizará um veículo para recebimento das doses na sede da 

Superintendência Regional de Saúde, com motorista capacitado e um enfermeiro responsável. 

Garantir seguridade das caixas térmicas, termômetros e outros materiais necessários. Notificar 

e monitorar eventos adversos em cada UBS.  

4.2 Segurança 

Será executada toda programação da fase de segurança da pré-campanha.  

4.3 Eixo assistência 

A execução da vacinação acontecerá por agendamento afim de evitar aglomerações na 

unidade e não prejudicar as vacinas de rotina. As doses serão lançadas no sistema em tempo 

real, pelo operador destinada exclusivamente para este fim. As Agentes Comunitárias de Saúde 

farão busca ativa juntamente com os demais profissionais necessários, afim de que as metas 

sejam alcançadas. A cobertura vacinal será acompanhada pelos gestores municipais para que a 

assistência necessária seja prestada conforme a necessidade e avanço das fases da campanha. 

Os treinamentos e orientações continuarão sendo disponibilizados para toda a equipe e também 

para a população durante toda a execução da campanha, de acordo com as atualizações das 

fases e do plano. 

4.4 Comunicação 

As ações descritas na pré-campanha terão continuidade durante todas as fases até sua 

finalização, afim de deixar a população devidamente informada e orientada para que a adesão 

a campanha seja de 100%. 
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