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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 EM AFONSO CLAUDIO 

Conforme a atualização dos dados epidemiológico do painel COVID-19 em 17 de 

janeiro de 2021, até essa data foram confirmados 1849 casos da doença em 

Afonso Cláudio, sendo 1595 recuperados e 33 óbitos (representando uma 

letalidade de 1,8%) (Tabela 1). Esse painel é atualizado diariamente, às 17 horas. 

Tabela 1: Panorama Geral dos casos confirmados, recuperados e óbitos por 

COVID19 no Estado do Espírito Santo, e Município de Afonso Cláudio. 

 ESPÍRITO SANTO AFONSO CLÁUDIO 

CONFIRMADOS 269.223 1849 

RECUPERADOS 249.062 1595 

ÓBITOS 5.419 33 

             Fonte: Dados globais e nacionais disponibilizados pela Organização 

Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Dados locais atualizados em 14/01/21. 

 

OBJETIVOS DO PLANO 

● Estabelecer as ações e estratégias do Município de Afonso Cláudio ES 

 para a vacinação COVID-19, abordando as fases Pré-Campanha, Campanha e 

Pós-Campanha;  

     ● Conter a disseminação do Sars-CoV-2, especialmente nos grupos elegíveis 

para vacinação, atingindo altas e homogêneas coberturas vacinais; 

    ● Orientar a equipes de imunização quanto à Vigilância dos Eventos Adversos 

Pós-vacinação; 

    ● Aperfeiçoar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação; 
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POPULAÇÃO ALVO 

Foram elencadas as seguintes populações como grupos prioritários para 

vacinação: trabalhadores da área da saúde, pessoas de 60 anos ou mais 

institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras 

demarcadas aldeados, comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, 

população em situação de rua, morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial 

grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva 

crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III), 

trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros 

das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de 

liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de 

carga, população privada de liberdade. 

 

ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA 

Importante à equipe de APS conhecer o território e ter o domínio das 

especificidades da população para melhor condução do processo de trabalho.  São 

processos básicos e imprescindíveis para um domínio de ações: Territorialização; 

cadastramento das famílias; classificação de riscos familiares; diagnóstico local; 

estratificação de risco das condições crônicas; programação e monitoramento por 

estratos de risco; agendamento e ações de educação em saúde para a população 

adscrita aos territórios das unidades de saúde. 
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Considera-se que para o desenvolvimento da campanha Municipal 

de vacinação será fundamental: 

 Que todos os setores da Prefeitura assumam compromisso político com essa 

campanha como ação prioritária para saúde pública; 

 Mobilização e participação ampla de todos os segmentos da sociedade; 

 Intersetorialidade; 

 Setores participantes da campanha estejam aptos a desenvolver um adequado 

planejamento e implementação da campanha, garantindo a eficácia e a segurança 

da vacinação. 

 Vigilância da vacinação segura, que permitirá dar respostas rápidas a situações 

específicas de crises, relacionadas a eventos supostamente atribuíveis à 

vacinação.  

 Comunicação social efetiva para informar e sensibilizar a população sobre a 

campanha, bem como eliminar os efeitos negativos das fake news; 

 Capacitação para assegurar que os profissionais envolvidos na campanha. 

 Utilizar o sistema de informação oportuno que permita monitorar o avanço das 

coberturas e proceder à avaliação em diferentes momentos da execução da 

campanha e avaliação. 

 Segurança no armazenamento e transporte dos imunobiológicos. 
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FASES DA CAMPANHA 

 

PRIMEIRA FASE: PRÉ-CAMPANHA 

 

  Planejar e organizar as ações da campanha de vacinação; 

  Orientar para que as Equipes de ESF organizem os cadastros e atualizem para 

que tenham claro quais serão os pacientes a receberem a vacina. 

 Elaborar um Plano de Comunicação para a divulgação da vacina, para definir uma 

estratégia de comunicação eficaz, com uma linguagem de fácil entendimento, clara 

e acessível a todos os públicos a serem impactados; 

 Organizar e padronizar a forma de agendamento, através de uma ficha de 

agendamento vacina COVID-19, em forma de bloco de hora. 

 

SEGUNDA FASE: CAMPANHA 

 

  Implementar os meios de comunicação que serão utilizados para divulgação da 

campanha (site e mídias sociais do governo, carro de som, campanhas 

publicitárias, etc); 

  Desmistificar qualquer informação inverídica (fake news) sobre imunização, 

enfatizando a segurança e benefícios. 

 No primeiro momento da Campanha, a clientela institucionalizada da Instituição 

Ninho de Amor será atendida através de ação extramuro; atendimento ao grupo 

prioritário (profissionais do Hospital) será disponibilizado horário fora expediente   

da Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira, e caso não seja possível será feito 

agendamento – online ou telefônico pelo profissional. 

  Reforçar junto equipes e profissionais envolvidos na campanha as orientações 

quanto às salas de vacina (manter salas abertas durante todo o horário de 

funcionamento da Unidade e fechá-las por último, sempre que possível; oferta da 

vacina em horários alternativos; evitar barreiras de acesso caso o usuário esteja 
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sem documentos de identificação ou comprovante de residência; realizar busca 

ativa de usuários dos grupos prioritários da campanha); 

 Manter atualização dos profissionais envolvidos na campanha; 

  Reforçar junto aos profissionais envolvidos na campanha as orientações quanto à 

vacinação segura; 

  Reforçar junto à Secretaria Municipal a necessidade de garantir pessoal treinado e 

habilitado para vacinar durante todo o tempo da campanha de vacina; 

  Realizar a supervisão direta ou indireta das atividades de vacinação executadas 

pelos técnicos em enfermagem; 

  Evitar fluxos cruzados com o atendimento a usuários sintomáticos respiratórios;  

  Orientar os usuários para higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

distanciamento preconizado na fila de espera; 

  Organizar o serviço para que ao manusear a caderneta de vacina, higienizar as 

mãos antes do preparo dos imunobiológicos e após aplicação dos mesmos; 

seguindo as medidas de proteção individual; 

   Acolher o usuário na porta de entrada do serviço imunização orientando o fluxo 

para a vacinação; 

 Organizar a espera com distanciamento de 1 metro e meio no mínimo entre os 

usuários; 

  Profissional de saúde deve estar paramentado de acordo com normas escritas na 

Política Nacional de Imunização. Após o atendimento realizar a limpeza das 

superfícies com álcool 70%; 

  Em segundo momento, realizar a captação do público alvo através de busca ativa 

em lugares de concentração de pessoas ou nos domicílios;  

  Organizar o serviço para atendimento às demandas espontâneas de vacinação; 

  Elaborar Informe Epidemiológico semanal de doses recebidas, distribuídas, 

administradas e cobertura vacinal; 

  Acompanhar diariamente as coberturas vacinais por grupos elegíveis para 

vacinação;  

  Garantir adequado registro dos dados no sistema de informação vigente, a fim de 

subsidiar a elaboração de boletins epidemiológicos e consolidado das ações 

desenvolvidas em cada município; 
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  Acompanhar, monitorar, investigar e encerrar os eventos adversos pós-vacinação;  

  Atualizar os documentos técnicos referentes à vacina;  

  Garantir a estabilidade da cadeia de frio e os cuidados com imunobiológicos, 

mantendo o armazenamento de forma adequada;  

 Drive thru: vacinação em ponto estratégico para que o idoso seja vacinado dentro 

do carro; 

 Montar ponto de Vacinação com espaço ao ar livre como, e com proteção contra 

sol e chuva para as equipes e pacientes; 

  Realizar a vacinação domiciliar aos idosos acamados e com critério de fragilidade, 

previamente agendados pelas ESF. 

 Organizar a campanha na unidade de saúde para: definir local específico para 

vacinação do idoso e demais público alvo, organizar a espera e a fila obedecendo 

ao distanciamento preconizado, realizar agendamento de grupos de idosos e 

demais público, por BLOCO DE HORAS; ampliar o número de profissionais 

responsáveis pela vacinação. 

 

TERCEIRA FASE: PÓS-CAMPANHA 

 

- Reforçar junto às equipes de ESF: 

● O adequado registro dos dados no sistema de informação vigente para a 

manutenção de alta cobertura vacinal da população;  

● A realização de busca ativa a fim de identificar os não vacinados e encaminhá-los 

para vacinação e realizar a vacinação casa a casa, quando indicada; 

● A importância da vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, criando e 

estabelecendo uma maneira (ou mecanismo) de acompanhar e monitorar os 

eventos adversos, para que possam ser avaliados juntamente com as equipes de 

vigilância em saúde.  

  Avaliar o desempenho obtido das ações de vacinação realizadas, e utilizar os 

resultados dessa avaliação para redirecionar as ações no sentido de alcançar as 

metas mínimas de cobertura preconizadas; 
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  Monitoramentos rápidos de cobertura vacinal, se necessário; 

  Consolidação de dados e informações oficiais sobre a campanha para a imprensa, 

gestor municipal, profissionais da saúde e população; 

 Confecção do relatório final da campanha, incluindo os resultados do processo de 

verificação de coberturas vacinais. 

 


