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1 INTRODUÇÃO 

 

Como acontece anualmente, a Prefeitura de Aldeias Altas – MA já realiza o 

planejamento para a vacinação contra a Influenza.  

De acordo com a nova realidade, o planejamento será traçado pensando na 

vacinação paralela à imunização contra a Covid-19. A recomendação das 

autoridades em saúde é de que seja respeitado o intervalo de 14 dias entre as 

vacinas. Por isso, a vacina contra a gripe no município começará pelas crianças, 

gestantes, puérperas e profissionais da saúde.   

O calendário da vacina prevê três etapas: a primeira com crianças e 

profissionais da área da saúde; a segunda com idosos e professores; e a terceira 

voltada para pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, 

forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população 

privada de liberdade. Gestantes e puérperas serão contempladas durante toda a 

campanha, com o objetivo de minimizar as chances de aglomeração.  

Para ser vacinado pelo público com comorbidade é necessário estar atento 

às patologias que são contempladas pelos critérios estabelecidos pelas autoridades 

em saúde. Fazem parte deste público os portadores de: doença respiratória crônica, 

doença cardíaca crônica, doença renal crônica, Doença hepática crônica, Doença 

neurológica crônica, diabetes, obesidade, imunossupressão, transplantados e 

trissomias.  

É de fundamental importância a mobilização por mais esta imunização que 

acontece anualmente e manter a população protegida da gripe Influenza. Vale 

lembrar que estamos em um período de pandemia e a saúde precisa de muito 

cuidado e atenção. Pessoas com suspeita de Covid-19 ou sintomas de outras 

infecções também precisam adiar a vacinação para o vírus influenza. Se estiverem 

completamente recuperados e já se passaram no mínimo quatro semanas do início 

dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, podem se vacinar contra a gripe. A 

precaução serve para minimizar o risco de disseminar a doença e para evitar 

confusão de sintomas.  

A vacinação tem a finalidade de assegurar a proteção especifica ao 

indivíduo imunizado e vem ocupando um lugar de destaque entre os instrumentos de 

saúde pública utilizados pelos governos e autoridades sanitárias, visto que é 



 

 

 

responsável pelo declínio acelerado da morbimortalidade por doenças 

imunodepressíveis. 

As ações de vacinação são fundamentais tanto nas atividades de rotina 

como nas campanhas nacionais. As rotinas de atividades incluem o manejo das 

vacinas, educação em saúde com engajamento da comunidade, devem ser 

realizadas as campanhas com o apoio das demais instâncias da rede municipal de 

forma efetiva. Além disso, as Unidades de Saúde devem estar preparadas para a 

oferta de vacinas a população. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Aldeias Altas, segue rigorosamente os 

critérios preconizados pelo Ministério da Saúde. Diante o exposto, este relatório vem 

apresentar o   Planejamento Estratégico para a Vacinação contra a Influenza no 

Município de Aldeias Altas – MA. 

 

2 OBJETIVOS  

  

       Objetivo Geral  

  

• Apresentar o Planejamento Estratégico para Vacinação da Influenza que 

será realizada com os grupos prioritários no Município de Aldeias Altas - 

MA. 

 

        Objetivos Específicos  

 

• Apresentar as estratégias que serão utilizadas para vacinação da 

Influenza no município; 

• Relatar o recebimento das vacinas e o público alvo prioritário para 

vacinação em todas as fases. 

• Demonstrar a logística, equipamentos de armazenamento, insumos 

necessários e cronograma de vacinação. 

 

 

 

 



 

 

 

3 ESTIMATIVA DO PÚBLICO-ALVO POR GRUPO PRIORITÁRIO 

 

As tabelas apresentam as estimativas populacionais de publico vacinados na 

Campanha contra Influenza no ano 2021.  

 

ETAPA 1 

PUBLICO ALVO ESTIMATIVA 

✓ Crianças de 6 meses a menor de 6 anos; 
 

1.569 

✓ Gestantes 
 

181 

✓ Puérperas 16 

✓ Povos e Comunidades Tradicionais (Ribeirinhas e Quilombola)  

✓ Trabalhadores da saúde 128 

✓ Idosos  1.006 

✓ Professores 71 

✓ Comorbidades; 94 

✓ Visão Geral (Outros grupos sem comorbidades) 797 

Público Geral  

 
Período de 12/04/2021 a 12/07/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

4 CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO POR FASES: 

 
ETAPA 1 

DATA PUBLICO ALVO LOCAL DE 
VACINAÇÃO 

 
 
12 de abril a 10 
de maio 2021 

 
✓ Crianças de 6 meses a menor de 6 

anos; 
✓ Gestantes; 
✓ Puérperas; 
✓ Povos indígenas 
✓ Trabalhadores da saúde. 

 
UBS Centro de Saúde 
UBS Vila Costa Pinto 
UBS São Francisco 

 
 

ETAPA 2 

DATA PUBLICO ALVO LOCAL DE 
VACINAÇÃO 

 
 
11 de maio a 08 
de junho 2021 

 
 

✓ Idosos com 60 anos e mais; 
✓ Professores 

 
UBS Centro de Saúde 
UBS Vila Costa Pinto 
UBS São Francisco 

 
 

ETAPA 3 

DATA PUBLICO ALVO LOCAL DE 
VACINAÇÃO 

 
 

 
 

09 de junho a 
09 de julho 

2021 

✓ Comorbidades; 
✓ Pessoas com deficiência permanente; 
✓ Caminhoneiros 
✓ Trabalhadores de transporte coletivos 

rodoviários, passageiros urbanos e de 
longo curso 

✓ Funcionários do sistema de privação 
de liberdade; 

✓ População privada de liberdade e 
adolescentes em medidas 
socioeducativas 

 
 
 
UBS Centro de Saúde 
UBS Vila Costa Pinto 
UBS São Francisco 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 LOGISTICA E RECURSOS HUMANOS 

 

A vacina será disponibilizada nas 03 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município: UBS Centro de Saúde, UBS Vila Costa Pinto, UBS São Francisco 

Com intuito de evitar aglomerações e de manter as recomendações do 

Ministério da Saúde e Secretária de Estado da Saúde do Maranhão acerca das 

medidas de prevenção da COVID-19, a vacinação contra a Influenza na população-

alvo será realizada nos dias destinados para cada fase de acordo com o público alvo 

prioritário e disponível nos 02 turnos nas Unidades Básicas de Saúde. 

A realização de vacinação domiciliar, especialmente para aqueles com 

dificuldade de locomoção, idosos acamados, entre outros, conforme área de 

abrangência da UBS; 

O município disponibilizará transporte adequado para distribuição das 

vacinas nos pontos estratégicos de vacinação. 

Além da oferta das salas de vacina em horário habitual, serão realizadas 

ações de vacinação extramuro (na zona rural, locais de difícil acesso, etc.) em locais 

especificados a seguir: Ginásio de Esportes, Escolas e Igrejas. 

Para a vacinação dos grupos prioritários estimados para esta campanha no 

município serão necessárias aproximadamente 6247 doses e precisará dessa 

mesma quantidade de seringas.       

O município de Aldeias Altas recebeu no dia 10/04/2021, 1000 doses (vacina contra 

Influenza (Gripe) Lote 210065 Fabricante Butantan). No dia 18/04/2021 recebeu 830 

doses (vacina contra Influenza (Gripe) Lote V3A601V Fabricante Butantan) e 940 

seringas.  

O município possui 05 geladeiras em bom estado de conservação, 10 caixas 

térmicas, 08 termômetros em perfeito estado de uso e 75 bobinas de gelo em bom 

estado de conservação. Há necessidade novas bobinas e um freezer para o 

congelamento das mesmas. O município armazena a vacina nas geladeiras da sala 

de vacina da UBS Centro de Saúde onde também funciona a coordenação de 

imunização. Em relação a quantidade de profissionais de saúde que atuarão na 

Campanha de Vacinação contra a Influenza vale destacar que a equipe do setor de 



 

 

 

imunização do município conta com 01 Enfermeira/Coordenadora 07 Tec. de 

Enfermagem/Vacinadores e 04 Digitadores. Esses profissionais são os mesmos que 

trabalham na vacinação contra a covid 19.  

As salas de vacina recebem assessoramento técnico do Setor de 

Imunização do município, o qual está integrado ao Setor de Vigilância 

Epidemiológica (SVE) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Articulada a 

Unidade Regional de Saúde – Imunização do Município de Caxias - MA que tem 

como atribuição o armazenamento, conservação, distribuição e transporte dos 

imunobiológicos do PNI, oferecendo condições adequadas de refrigeração até sua 

entrega nas salas de vacina dos serviços de saúde do município. O setor de 

imunização do município de Aldeias Altas conta com ambiente climatizado 03 

geladeiras om capacidade de armazenamento (M³/L) de 2 a 8/°C, caixas térmicas e 

02 veículos exclusivos para transporte e distribuição nos serviços de saúde. 

 

 

 

  
  

 


