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APRESENTAÇÃO  

 

O Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de 

Imunizações (CGPNI) e do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis 

(DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), iniciou, em janeiro de 2021, de 

forma gradual, a campanha nacional de vacinação contra a covid-19.  

No município de Muitos Capões, o início da vacinação se deu pelos trabalhadores da 

saúde e após pelas pessoas idosas residentes no município acima de 85 anos de idade, em 

conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina.  

Esta ação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando 

com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e das Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS). Para o êxito da campanha de vacinação, conforme a 

disponibilidade de vacinas, a Unidade Básica estará vacinando na sala de vacinas, a 

domicílios ou em locais definidos pelo município que serão divulgados conforme a 

demanda. 

Este plano municipal de vacinação apresenta as diretrizes e orientações técnicas e 

operacionais para a estruturação e operacionalização da campanha nacional de vacinação 

contra a covid-19. 
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1. INTRODUÇÃO  

A covid-19 é 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. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com 

covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, uma 

em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV2 desenvolvem formas graves da doença. 

Pessoas idosas e/ou com morbidades, a exemplo de pessoas com problemas cardíacos e 

pulmonares, diabetes ou câncer, dentre outros, têm maior risco de evoluírem para formas 

graves da doença. É sabido que as medidas não farmacológicas para conter a transmissão 

do novo coronavírus, que apesar de terem sido fundamentais até o presente momento tem 

elevado custo social e econômico, tornando-se imprescindível dispor de uma vacina 

contra a doença. 

De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 12 de janeiro de 2021, existem 

173 vacinas COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 63 vacinas 

candidatas em fase de pesquisa clínica, das quais 20 encontram-se na fase III de ensaios 

clínicos. Mediante busca mundial de uma vacina COVID19, o governo brasileiro 

viabilizou crédito orçamentário extraordinário em favor do Ministério da Saúde, para 

garantir ações necessárias à produção e disponibilização de vacinas COVID-19 à 

população brasileira. Por se tratar de uma busca mundial pela tecnologia, produção e 

aquisição do imunobiológico, a disponibilidade da vacina é inicialmente limitada.  

Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se necessária a 

definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os grupos de maior risco 

para agravamento e óbito deverão ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico 

que se vive, com a grande maioria da população ainda altamente suscetível à infecção 

pelo vírus, também é prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos 

serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19, foram definidos grupos alvo da campanha, estes grupos foram adaptados 

conforme a população do nosso município: trabalhadores de saúde, idosos por faixa 
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etária, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, 

trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, 

ensino médio), forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário de passageiros e caminhoneiros. 

Nessa perspectiva, este documento trata das diretrizes para a operacionalização da 

campanha de vacinação, abordando a logística do armazenamento, o registro das doses 

administradas e a vigilância de possíveis eventos adversos pós-vacinação (EAPV), além 

de comunicação e mobilização sobre a importância da vacinação. 
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2. OBJETIVO DA VACINAÇÃO 

Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção 

do funcionamento dos serviços essenciais.  

2.1 Objetivos Específicos: 

• Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos;  

• Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade de 

atendimento à população;  

• Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;  

• Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.   

 

3. POPULAÇÃO-ALVO 

A população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a covid-19, 

mencionadas na introdução deste informe, foram priorizadas segundo os critérios de 

exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O 

escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a 

disponibilidade das doses de vacina. 

3.1 Profissionais em atenção direta a COVID-19: 

• Unidade de Urgência e Emergência, Profissionais responsáveis pela coleta de Swab para 

COVID-19, Unidades de Saúde da Atenção Primária à Saúde que atendam pacientes com 

sintomas respiratórios ou demanda espontânea; 

• Profissionais da área de saúde realizam atendimento a pacientes devido a outras questões 

de saúde que não COVID-19. 

3.2 Idosos (faixas etária): 

• acima de 80 anos (a vacinação ocorrera nos domicílios e seguira a ordem decrescente 

de idade); 

• 75 a 79 anos; 
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• 70 a 74 anos; 

• 65 a 69 anos; 

• 60 a 64 anos. 

3.3 Morbidades: 

• Diabetes mellitus 

• Hipertensão arterial grave  

• Doença pulmonar obstrutiva crônica  

• Doença renal crônica  

• Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares  

• Indivíduos transplantados de órgão sólido 

• Anemia falciforme  

• Câncer  

• Obesidade grave (IMC≥40) 

3.4 Trabalhadores educacionais: 

• Educação Infantil  

• Estadual  

• Municipal  

3.5 Pessoas com deficiência permanente severo  

3.6 Força de segurança e salvamento  

3.7 Caminhoneiros  

3.8 Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário: 

A ordenação final dos grupos prioritários seguira os informes técnicos 

disponibilizados pela 5ª CRS. 
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3.9 Meta de Vacinação:  

Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos 

pela covid- 19, é fundamental alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais. Para 

tanto, todos os esforços devem estar voltados para vacinar toda a população alvo. 

Portanto, o PNI estabeleceu como meta, vacinar ao menos 90% da população alvo de cada 

grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena parcela da população apresente 

contra-indicações à vacinação. 

3.10. Aos grupos prioritários: 

A vacinação ocorrera até os 80 anos nos domicílios e seguira a ordem decrescente 

de idade. 

Os outros grupos serão vacinados na Unidade Básica de Saúde ou em locais 

definidos pelo município que serão divulgados.  

 

4. FARMACOVIGILANCIA 

4.1 Eventos adversos pós-vacinação:  

Durante a vacinação será orientado o paciente que após a realização da vacina se 

houver qualquer sintoma deverá entrar em contato ou procurar a Unidade Básica de 

Saúde. 

Os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições de casos, bem 

como os erros de imunização e problemas com a rede de frio, serão notificados no e-SUS 

notifica. Onde ocorrerá a investigação (exames clínicos, exames laboratoriais etc.) e após 

a classificação final de causalidade, assim como orientações de como proceder e 

finalização do caso. 

4.2 Precauções: 

• Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou 

graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito 

de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.  
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•. Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na vacinação 

de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo SARS-

COV-2.  

•. É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou 

assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o 

adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade para 

se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica pode 

ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a 

recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou 

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

• Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com pelo 

menos um mês de intervalo entre a administração da imunoglobulina e a vacina, de forma 

a não interferir na resposta imunológica.  

• A inaptidão temporária a doação de sangue depende do laboratório de fabricação da 

vacina. 

4.3 Grupos especiais: 

GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES:  

A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, no entanto 

estudos em animais não demonstraram risco de malformações.  

Para as mulheres, pertencentes a um dos grupos prioritários, que se apresentem 

nestas condições (gestantes, lactantes ou puérperas), a vacinação poderá ser realizada 

após avaliação cautelosa dos riscos e benefícios e com decisão compartilhada, entre a 

mulher e seu médico prescritor.  

As gestantes e lactantes devem ser informadas sobre os dados de eficácia e 

segurança das vacinas conhecidos assim como os dados ainda não disponíveis A decisão 

entre o médico e a paciente deve considerar:  

✔ O nível de potencial contaminação do vírus na comunidade;  

✔ A potencial eficácia da vacina;  
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✔ O risco e a potencial gravidade da doença materna, incluindo os efeitos no feto e 

no recém-nascido e a segurança da vacina para o binômio materno-fetal.  

O teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas 

nas mulheres com potencial para engravidar e que se encontram em um dos grupos 

prioritários para vacinação.  

As gestantes e lactantes, pertencentes aos grupos prioritários, que não 

concordarem em serem vacinadas, devem ser apoiadas em sua decisão e instruídas a 

manter medidas de proteção como higiene das mãos, uso de máscaras e distanciamento 

social.  

Caso opte-se pela vacinação das lactantes o aleitamento materno não deverá ser 

interrompido.  

A vacinação inadvertida das gestantes (sem indicação médica) deverá ser 

notificada no sistema de notificação e-SUS notifica como um “erro de imunização” para 

fins de controle e monitoramento de ocorrência de eventos adversos.  

Eventos adversos que venham a ocorrer com a gestante após a vacinação deverão 

ser notificados no e-SUS notifica, bem como quaisquer eventos adversos que ocorram 

com o feto ou com o recém-nascido até 6 meses após o nascimento.  

USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES 

ORAIS E VACINAÇÃO:  

Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em impedimento à 

vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso crônico de antiagregantes 

plaquetários é prática corrente, portanto considerado seguro.  

Não há relatos de interação entre os anticoagulantes em uso no Brasil – varfarina, 

apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana – com vacinas. Portanto deve ser 

mantida conforme a prescrição do médico assistente. Dados obtidos com vacinação 

intramuscular contra Influenza em pacientes anticoagulados com varfarina mostraram 

que esta via foi segura, sem manifestações hemorrágicas locais de vulto. A comparação 

da via intramuscular com a subcutânea mostrou que a primeira é segura e eficaz na 

maioria das vacinas em uso clínico. Por cautela, a vacina pode ser administrada o mais 

longe possível da última dose do anticoagulante direto.  
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PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS REUMÁTICAS 

IMUNOMEDIADAS (DRIM):  

Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença controlada 

ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou sem 

imunossupressão. Entretanto, a decisão sobre a vacinação em pacientes com DRIM deve 

ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença reumática 

autoimune de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, 

devendo ser sob orientação de médico especialista. A escolha da vacina deve seguir as 

recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como a disponibilidade local.  

PACIENTES ONCOLÓGICOS, TRANSPLANTADOS E DEMAIS PACIENTES 

IMUNOSSUPRIMIDOS:  

A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas nesta 

população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral não 

replicante e vírus inativado) é improvável que exista risco aumentado de eventos 

adversos.  

A avaliação de risco benefício e a decisão referente à vacinação ou não deverá ser 

realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente, sendo que a vacinação 

somente deverá ser realizada com prescrição médica. 

4.4 Contra-indicações  

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;  

Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a 
uma dose anterior de uma vacina COVID-19. 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO 

5.1 Insumos: 

 As seringas agulhadas, serão entregues conforme disponibilidade da 

coordenadoria para a realização da imunização. A distribuição será realizada a partir da 

observação do menor quantitativo no estoque, considerado o cronograma de recebimento 

escalonado dos produtos. 
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5.2 Fluxo de distribuição das vacinas: 

 

  

5.3 Rede de Frio: 

A unidade Básica possui uma câmara fria e com o objetivo de manter a 

confiabilidade da temperatura de armazenamento dos imunobiológicos realiza o registro 

da temperatura em mapas de controle, no início e término do expediente. As vacinas 

deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC a +8ºC nas câmaras 

frias/refrigeradas.  

Referente a preparação da caixa térmica, essa deverá obedecer as recomendações 

já definidas no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação  para á promoção da 

garantia do desempenho dos equipamentos de armazenamento e das condições de 

manuseio dos imunobiológicos convenciona-se a sala de vacina da Unidade básica possui 

arcondicionado.   

6. REGISTRO E INFORMAÇÃO  

6.1 O registro do vacinado:  

Na Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, observada a necessidade 

de acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da Saúde desenvolveu módulo 

específico nominal, para cadastro de cada cidadão com a indicação da respectiva dose 

administrada (Laboratório e lote), além da atualização do módulo de movimentação de 
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imunobiológico para facilitar a rastreabilidade e controle dos imunobiológicos 

distribuídos, facilitando o planejamento e o acompanhamento em situações de Eventos 

Adversos Pós Vacinação (EAPV). 

O registro da dose aplicada da vacina será nominal/individualizado. Essa 

modalidade de registro garante o reconhecimento do cidadão vacinado pelo número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de 

possibilitar o acompanhamento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de vacinação, e 

identificar/monitorar a investigação de possíveis EAPV.  

Os registros das doses aplicadas deverão ser realizados no Sistema de Informação 

do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online) ou em um sistema próprio 

que interopere com ele, por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). 

O formulário contém as dez variáveis mínimas padronizadas, a saber: CNES 

Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; 

Sexo; Grupo prioritário; Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e 

Lote/validade da vacina. 

A transferência dos dados de vacinação da Campanha Covid-19 deverá ocorrer 

diariamente para base nacional de imunização. por meio de Serviços da RNDS, conforme 

modelo de dados e as orientações disponibilizadas no Portal de Serviços do MS. 

Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e 

coberturas vacinais (CV) serão disponibilizadas aos gestores, profissionais de saúde e 

para a sociedade por meio do Painel de Visualização (Vacinômetro). 

6.2 O registro da movimentação da Vacina: 

Afim de garantir a rastreabilidade dos imunobiológicos adquiridos e distribuídos 

à Rede de Frio nacional, o DataSUS atualizou o módulo de movimentação de 

imunobiológico do SI-PNI, onde de forma automática, por meio de seleção disponível em 

lista suspensa, o usuário incluirá o lote, laboratório e quantidade de imunobiológico na 

entrada do produto de cada uma das unidades.  

A saída será selecionável e classificável com possibilidade da indicação de saída 

por consumo (doses utilizadas), transferência para outra unidade, ou ainda por perda física 

(quebra do frasco; falta de energia; falha do equipamento; validade vencida, 
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procedimento inadequado; falha de transporte; outros motivos), seguindo o padrão 

usualmente utilizado pelas unidades. 

Importante ratificar que a indicação de consumo “Doses utilizadas” deverá ser 

registrada por número de doses do frasco aberto para vacinação, para que os cálculos 

automáticos do sistema sejam viabilizados adequadamente e o monitoramento de perdas 

técnicas seja possível de realizar-se em tempo real, com ajustes necessários do 

planejamento nacional para revisão continuada da aquisição e distribuição da vacina. 

Esclarece-se que, o cálculo é realizado pelo sistema, pela diferença entre o total de doses 

utilizadas e o total de doses aplicadas, o resto da subtração indica a perda técnica ocorrida, 

variável de controle. 

7. COMUNICAÇÃO SOCIAL  

A elaboração da campanha publicitária seguirá um planejamento de acordo com 

a evolução de cada etapa da vacinação. As informações serão feitas através dos meios de 

comunicação, rádio do município, redes sociais e sites da prefeitura. Procurando informar 

a população com clareza: como, quando, onde e para quem será a primeira etapa e demais 

etapas. Trazendo benefícios e facilidade na compreensão de fatos e um melhor 

aproveitamento de informações. 

Outra estratégia utilizada é a realização da vacinação nos domicílios, que conta 

com o apoio do Agente comunitário de Saúde (ACS), para informar e realizar o 

agendamento da vacinação, conforme etapas dos grupos prioritários, o mesmo também 

participa junto com o vacinador as visitas domiciliares para realização das vacinações. 

Essa organização do serviço vem para evitar aglomerações e contato dos grupos de forma 

a otimizar a disposição e circulação dos profissionais e indivíduos que serão vacinados.  

7.1 Capacitações e reuniões: 

Serão realizadas conforme necessidade e agendadas pela 5ª CRS, através de vídeo 

conferência. Com o objetivo intensificar a capacidade dos recursos humanos, preparando-

os para implementação da vacinação de maneira a compreenderem a estratégia proposta, 

o motivo dos grupos selecionados, sobre a vacina a ser aplicada e a importância de aplicar 

somente nos grupos priorizados naquele momento. 

Vem para orientar quanto ao cronograma de execução das diferentes fases da 

vacinação de forma constante, segundo disponibilidade da vacina em cada fase de 
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execução por população prioritária considerando o plano de trabalho diário e semanal e o 

monitoramento para tomada de decisões oportunas. Tendo em vista as orientações do 

Ministério da Saúde.  
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