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INTRODUÇÃO

A covid-19 e a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção respiratória aguda
potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre
as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies
contaminadas. (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid – 19,
6ª edição).

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes
podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta,
diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos
das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente.
Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves.

A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de
tratamento hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas por COVID-19 fica
gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm
outras condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes
ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa
pode pegar a COVID-19 e ficar gravemente doente (Organização Pan - Americana de
Saúde).

As vacinas são substâncias responsáveis em estimular o corpo a produzir respostas
imunológicas a determinadas doenças. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização
(PNI) garante que todo cidadão tenha acesso às vacinas, sendo o responsável pela
imunização em massa da população.

O objetivo da vacinação maciça da população é a erradicação de determinadas
doenças. Por exemplo, vivenciamos atualmente o surto do Covid-19. O vírus é o

responsável por uma pandemia mundial, que já tirou a vida de milhares de pessoas e
laboratórios do mundo todo correm atrás de uma vacina que seja eficaz.

Por meio da imunização, cada vez mais as doenças diminuem a contaminação da
população, reduzindo a zero a incidência de algumas delas. Por exemplo, no Brasil o PNI
foi o responsável em erradicar a poliomielite e a varíola, graças à utilização de vacinas.
(Programa Nacional de Imunização)

O Pano Municipal de Ação para vacinação da covid-19 foi desenvolvido para que,
os munícipes possam ter acesso equitativo a vacinação e, a informações atualizadas no
decorrer de toda a campanha.

JUSTIFICATIVA

O Plano Municipal de ação para vacinação faz se necessário em virtude de a
população poder acompanhar todos os desdobramentos da mesma. Número de vacinados
por faixas etárias, morbidades dentre outras. Também se faz necessário para que futuras
reclamações e denúncias sejam melhores esclarecidas.

METODOLOGIA

O Plano Municipal de Ação para Vacinação será realizado em consonância com
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid – 19. Ressaltamos
também a importância da observância das resoluções estaduais (CIB) enviadas a cada
remessa de vacinação.

OBJETIVOS DO PLANO

Objetivo geral

Disponibilizar a população Guabijuense ações e estratégias de vacinação contra a
covid – 19.

Objetivos específicos


Manter um fluxo ordenado e escalonado de faixas etárias, Comorbidades
e demais grupos considerados essenciais preconizadas pelo Ministério da
Saúde.



Disponibilizar o plano para a população do Município.



Manter constante busca ativa para os faltosos.

CONCLUSÃO

Promover o acesso igualitário a vacina segura e eficaz torna-se fundamental para
combater COVID-19. É gratificante ver tantas vacinas sendo fabricadas e comprovando
a eficácia. A OMS está trabalhando incansavelmente com parceiros para desenvolver,
fabricar e distribuir vacinas seguras e eficazes.

Ser vacinado não significa que podemos colocar nossas vidas e de nossos ente
queridos em risco. Vacinas são ferramentas onde podemos mudar o jogo. Ser vacinado
não significa que podemos jogar a cautela ao vento e colocar a nós mesmos e aos outros
em risco, especialmente porque a pesquisa ainda está em andamento sobre o quanto as
vacinas protegem não apenas contra doenças, mas também contra infecções e
transmissão.

Por tanto, para termos segurança no futuro ainda precisamos continuar usando
máscaras, limpando as mãos, garantindo uma boa ventilação dentro de casa, distanciando
fisicamente e evitando multidões. Não são as vacinas que vão parar a pandemia, é a
vacinação. Devemos garantir o acesso justo e equitativo às vacinas e garantir que todos
os pessoas possam ser vacinadas, diminuindo assim as internações e mortes.
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