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Introdução 

 

Em dezembro de 2019, houve um surto de pnemonia de causa 

desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei na China, cujos principais 

sintomas: febre, dispnéia, dor, ifiltrado pulmonar bilateral. Sendo montado uma 

equipe de investigaçãodo CDC Chinês com epidemiologistas e virologistas. Em 

07 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de 

Coronavírus. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 

razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. No dia 

03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da 

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), através da Portaria MS n° 188, e 

conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188 

também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

(COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE- nCoV. 

Em 11 de Março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declaroua pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars- 

Cov-2). Neste sentido apresentaremos neste plano as intervenção, as quais 

citamos: 

Área 1: Vigilância: contemplando as ações específicas de Vigilância 

Epidemiológica; 

Área 2: Suporte Laboratorial 

Àrea3: Rede Assistencial: Articulação entre hospitais de referência, 

média e alta complexidade; articulação entre assistência UBS/HOSPITAL. 

Área 4: Assistência Farmacêutica 

Área 5: Vigilância Sanitária: Medidas de saúde em pontos de entrada 
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Área 6: Comunicação de Risco 

Área 7: Gestão 

 

No dia 18 de setembro de 1973 foi criado o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) com a competência de organizar, regulamentar e disciplinar 

as ações de vacinação em todo o território nacional, estabelecendo público alvo, 

faixa etária, a aquisição e inclusão de novas vacinas, aquisição de insumos e 

definição de sistema de informação para monitoramento das doses aplicadas. 

Ao longo dos 47 anos, o PNI acumula ampla expertise em vacinação 

em massa e resultados positivos que o fazem um dos maiores programas de 

vacinação do mundo, com reconhecimento nacional e internacionalmente. A 

política nacional de vacinação tem como missão reduzir a morbimortalidade 

por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de 

vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da 

população brasileira. 

No tocante às estratégias de vacinação contra a COVID-19 no Brasil, o 

estabelecimento de grupos populacionais a serem vacinados, são decisões 

respaldadas em bases técnicas, científicas e logísticas, evidência 

epidemiológica, eficácia e segurança da vacina, somados à garantia da 

sustentabilidade da estratégia adotada para a vacinação dentro do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI). 

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), por intermédio da Agência 

Estadual de Vigilância em Saúde (AGEVISA), através da Gerência Técnica de 

Vigilância Epidemiológica (GTVEP) e Coordenação Estadual de Imunizações, 

estreitaram ainda mais a parceria para estabelecer uma estratégia de 

enfrentamento à pandemia da COVID-19 no Estado e apresentar um plano de 

vacinação para os rondonienses. A vacinação, em consonância com o Plano 

Nacional de Vacinação para a COVID-19, deve ocorrer em quatro etapas 

obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das vacinas. As 

etapas desenhadas pela equipe técnica do Ministério da Saúde priorizam grupos 

com maior risco de complicações, agravamento e óbito pela COVID-19. 

Destacamos que as informações contidas neste plano são baseadas no 
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Plano Nacional de Vacinação para a COVID-19 e serão atualizadas conforme o 

surgimento de novas evidências científicas, conhecimentos acerca das vacinas, 

cenário epidemiológico da COVID-19, em conformidade com as fases 

previamente definidas e aquisição das vacinas, após registro e regulamentação 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Descoberto em meados de 1960, o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é 

uma família de vírus que causam infecções respiratórias agudas, potencialmente 

graves em seres humanos. Recebe esse nome devido às espículas na sua 

superfície, que lembram uma coroa. 

Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição 

global. A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas 

respiratórias, por meio de tosse ou espirro, pelo toque ou aperto de mão ou 

contato com objetos e superfícies contaminadas. 

Os sintomas incluem febre, tosse e dificuldade respiratória. Porém, 

algumas pessoas com a infecção poderão não ter sintoma, ou apresentar um 

quadro semelhante a um resfriado comum ou, ao contrário, a doença pode se 

manifestar como caso grave, com pneumonia e insuficiência respiratória. 

Pessoas acima de 60 anos e pacientes com condições que comprometem a 

imunidade podem ter manifestações mais graves. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das 

pessoas têm a forma leve ou moderada da doença, porém aproximadamente 

15% desenvolvem a doença severa, necessitando de suporte de oxigênio. 

Tem-se ainda que 5% da população que é afetada com forma grave da 

doença podem vir a desenvolver, além das complicações respiratórias, 

complicações sistêmicas como trombose, complicações cardíacas e renais, 

sepse e choque séptico. 

A China, em 30 de dezembro de 2019, notifica a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) sobre o surgimento de vários casos de uma misteriosa pneumonia 

na cidade Wuhan, capital da província de Hubei, na China. A doença causava 

febre, tosse seca e graves problemas respiratórios como a pneumonia. Mais 

tarde, em 07 de janeiro de 2020, o um novo vírus é isolado, identificado e a 

doença denominada como Covid-19, tratava- se de uma nova variante de um 

novo Coronavírus, sua origem ainda não está totalmente esclarecida. 

Acredita-se que a fonte primária do vírus seja animal, provavelmente 
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relacionada a um mercado de frutos do mar e animais selvagens vivos em 

Wuhan/China. Pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

da China avaliaram animais selvagens do mercado e, em cerca de 30 destes, 

foram encontradas evidências do COVID-19. Desde então, os casos começaram 

a se espalhar rapidamente pelo mundo, primeiro pelo continente asiático e 

depois em todo mundo. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que 

o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui-se uma Emergência de Saúde 

Pública de importância Internacional. 

A atual pandemia é a maior crise mundial dos últimos tempos. Foi e é 

responsável não só por milhões de casos e mortes, mas pelo colapso no sistema 

de saúde nacional e internacional, além também por uma série de problemas 

econômicos e de gestão em diversos países, incluindo o Brasil. 

No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma 

vacina eficaz e segura é reconhecida como uma solução em potencial para 

o controle da pandemia, aliada à manutenção das medidas de prevenção já 

estabelecidas. Pesquisadores de diversos países e empresas farmacêuticas 

empreenderam esforços na produção de uma vacina ou remédio capaz de 

combater o novo coronavírus, que já causou milhões de mortes em todo o 

planeta. 

Muitas vacinas estão em estudos avançados. Atualmente no Brasil, para 

a incorporação da nova vacina no Calendário Nacional de Vacinação, a 

CoronaVac (China em parceria com o Butantã) e a AstraZeneca (Reino Unido, 

Oxford em parceria com a FIOCRUZ) são as duas vacinas apresentadas à 

ANVISA para análise, registro e regulamentação. Tais solicitações podem ser 

feitas por processo de submissão regular ou emergencial. 

As diretrizes definidas neste plano, em consonância com o Plano 

Nacional de Vacinação contra a COVID-19, visam apoiar os municípios no 

planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença. O êxito dessa 

ação será possível mediante o envolvimento das três esferas de gestão, em 

esforços coordenados no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilização e adesão 

da população à vacinação. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

Situação demográfica 
 

Área geográfica em Km²: 10.071,643 km² Densidade populacional (hab./Km²): 2,24 

hab/km² População Total: 30.583 (dados IBGE 2019). 

 

Situação sócio econômica 
 

A atividade econômica gira em torno da agropecuária, comércio e indústria (produção 

de Leite e Gado,). Mas o setor agropecuário tem se tornado uma peça fundamental para a 

geração de tributos, absorção da mão de obra e, consequentemente, para a circulação de 

capital no comércio. Tudo isso reflete na qualidade de vida das pessoas e na garantia de 

melhor acesso à moradia, escola, transporte e à saúde. 

 

Nível de escolaridade 
 

O município de Nova Mamoré possuiu, Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 

92,8 % 

 

Ambiental 
 

Saneamento: todo o sistema de abastecimento público de água e coleta de esgoto é 

de responsabilidade do Governo do Estado, sendo executado pela Companhia de Água e 

Esgoto (CAERD), que está vinculado à Secretaria de Obras e Saneamento. 

Coleta de lixo: o município mantém o recolhimento feito por empresa terceirizada no 

perímetro urbano e na área rural, conforme cronograma de cada localidade. Os resíduos 

desta coleta são destinados ao um aterro licenciado. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
 

Por se tratar de um município de pequeno porte, é notório uma 

desestabilização do número de infectados.  

Dados esses, que são confirmados pela publicação diária do boletim 

municipal disponível em http://coronavirus.novamamore.ro.gov.br/. 

 

http://coronavirus.novamamore.ro.gov.br/
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SETOR SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

Órgão de Administração dos Serviços de Saúde 
 

O Fundo Municipal de Saúde tem a Secretaria Municipal de Saúde como órgão 

indicador das despesas, enquanto a Secretaria de Finanças a responsável pelo ordenamento 

contábil dos gastos. O ordenador de despesas é a Prefeita Municipal. 

 

Tipo de Gestão Municipal 
 

O município encontra-se habilitado, segundo a NOAS - SUS 01/01, na forma de Gestão 

Plena da Atenção Básica Ampliada. 

 

Regionalização/ Distritalização dos Serviços de Saúde 
 

Atualmente a maioria dos pacientes é referenciada para especialidades em Porto 

Velho, através do Sistema CRUE, o qual é atualizado constantemente, e também são 

encaminhados para outros municípios como Guajará - Mirim, Extrema conforme 

especialidade solicitada. 

 

Conselho Municipal de Saúde 
 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS), Reúnem-se ordinariamente na segunda 

quarta-feira de cada mês e extraordinariamente quando necessário. Seu papel tem caráter 

deliberativo e fiscalizador sobre o Sistema Único de Saúde em nível municipal. As entidades 

representadas indicam seus representantes que são nomeados através de portaria para 

mandato de dois anos. 

 

Informações sobre os serviços de saúde 
 

No Município de Nova Mamoré existem quatro postos de saúde em funcionamento na 

área rural, uma unidade na área urbana com duas equipes sendo uma com odontologia. 

Contempla-se também a assistência ao indivíduo através dos serviços especializados no 

município: CAPS, Centro de reabilitação de Nova Mamoré, Fisioterapia. 

O plantão de urgência está alocado no Hospital Antonio Luiz de Macedo, não há 

unidade modelo Samu na cidade e o resgate é realizado pelo hospital municipal. 
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A secretaria de saúde já desenvolve diversos programas de promoção e prevenção à 

saúde da mulher, da criança, do idoso, do homem e do trabalhador. Dentre os programas de 

assistência a saúde mental são realizadas diversas atividades pela equipe do CAPS. 

Realiza-se diversos grupos de,educação em saúde no município, como o do tabagismo, 

hipertensos e diabéticos, puericultura, gestantes, grupo de caminhada, Programa Primeira 

Infância Melhor dentre outros. 

Considerando o preconizado pelo Ministério de Saúde, que é mínimo de 7 consultas. 

Porém levando em consideração a vários fatores que dificultam a acessibilidade das 

gestantes ao atendimento pré-natal está a moradia no perímetro rural, onde muitas gestantes 

são residentes em linhas vicinais distantes das Unidades Básica de Saúde de referência e de 

difícil acesso a localidade de moradia, assentamentos entre outros. Durante o ciclo 

gestacional no ano de 2014 do número de 296(duzentos e noventa e seis) 37,2% das mães 

de nascidos vivos tiveram atendimentos de 7 consultas no pré-natal. Em 2015(59,3%), 2016 

(72,9%). No ano de 2017 os atendimentos a gestantes foram muito baixo (36,9%) realizaram 

o mínimo de consultas de pré-natal. Em 2018 elevou o dobro comparado ao ano anterior 

alcançando (68,6%) de gestantes com 7 consultas de pré-natal. Em 2019 até março de 2020 

será emitido os dados no SINASC da base do MS. Enfatizamos que a consulta do pré-natal é 

muito importante para assegurar a saúde do binômio (gráfico 4). Um bom acompanhamento 

do pré-natal, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do qualitativo, certamente apresentará 

bons resultados nas demais variáveis e reduz os riscos de desfechos desfavoráveis quanto à 

saúde da gestante e da criança. Outra ação importante é o fortalecimento da cobertura das 

equipes de Saúde da Família nos respectivos territórios de abrangência, bem como 

estratégias de completar o pré-natal com a consulta puerperal e dos recém-nascidos, e 

acompanhamentos dos relatórios mensais das equipes para monitoramento da efetividade 

das ações para alcance das metas. 

O município não possui Maternidade própria, referência as parturientes para a 

Maternidade do Hospital Bom Pastor, cidade Guajará-Mirim. Com o fortalecimento das ações 

da Rede Cegonha no município, várias ações estão poderão ser cumpridas para garantir o 

alcance de metas, fundamental a integração entre os municípios ligados a essas mulheres, 

elaboração futuramente de projeto para construção de uma sala de parto normal visando um 

atendimento de qualidade, seguras e humanizada para todas as mulheres, o que favorável ao 

alcance dos resultados estabelecidos pelo MS; protocolos municipais de assistência ao pré-

natal humanizado. A Mortalidade proporcional por faixa etária, que constitui uma 

representação segundo grupos etários prefixados, inclui óbitos fetais e infantis, óbitos em 



PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO - CORONAVÍRUS 2021 (COVID-19) 

NOVA MAMORÉ - RO 

 

menores de 5 anos, óbitos maternos e em mulheres em idade fértil, óbito na faixa etária 5 a 

74 anos por causas evitáveis, óbitos por causa externa. 

 
OBJETIVOS DO PLANO 

 

Objetivo geral 

 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a 

COVID-19 no municipio de Nova Mamoré. 

 

Objetivos específicos 

 

• Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação; 

• Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação no municipio de Nova Mamoré; 

• Combater a desinformação para garantir a adesão da população à campanha; 

• Instrumentalizar as ações de Saúde no município, area urbana e distritos para 

vacinação contra a COVID-19. 

 

SITUAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 
A busca por uma vacina que seja capaz de combater o vírus da COVID-19 é, sem 

dúvida, o maior desafio que a sociedade científica encontra na atualidade. Atualmente não 

há ainda uma vacina registrada e licenciada no País. Os laboratórios AstraZeneca e 

Sinovac Biotech solicitaram a ANVISA autorização para uso emergencial da vacina contra a 

COVID-19. 

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

19, o Brasil negociou a aquisição de 300 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 por 

meio dos acordos como o da Fiocruz e AstraZeneca (100,4 milhões de doses, até julho/2021 

+ 30 milhões de doses/mês no segundo semestre); Covax Facility (42,5 milhões de doses); 

Pfizer - 70 milhões de doses (em negociação). 

O Ministério da Saúde não informou, ainda, o quantittativo de doses que será 

distribuído aos estados. 

No Brasil, o registro e licenciamento de vacinas é atribuição da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, pautados na Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como 

a RDC nº 55/2010. 
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Vacina ideal para vacinação contra a COVID-19 
 

• Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o imunobiológico ideal deve 

apresentar basicamente as seguintes características: 

• Ter um perfil de segurança entre os múltiplos grupos populacionais (crianças, 

idosos, gestantes, imunodeprimidos); 

• Não ter contraindicações; 

• Ter eventos adversos mínimos, sendo leves e transitórios; 

• Induzir imunidade protetora, ideal após uma dose; 

• Gerar imunidade rapidamente, ideal após 2 semanas; 

• Ter ao menos 70% de eficácia; 

• Prover proteção duradoura envolvendo as respostas imunológicas humoral e 

celular, por pelo menos 1 (um) ano; 

• Caso sejam necessárias doses de reforço, que sejam preferencialmente com 

frequência superior a um ano; 

• Ser estável à temperatura entre +2ºC e +8ºC para evitar a necessidade de novos 

investimentos, tendo a vista a estrutura das Redes de Frio instaladas em todo o 

País; 

• Ter o potencial para ser administrada com outras vacinas. 

 

Contraindicações, fabricantes, taxas de eficácias, dose e preço 
 

Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no País, não é possível 

estabelecer uma lista completa de contraindicações. No entanto, considerando os 

ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão utilizados nesses estudos, 

entende-se como contraindicações prováveis: 

Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar para cada 

vacina de acordo com a bula); 

Gestantes; 

Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

uma dose anterior de uma vacina contra a COVID-19; 

Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer 

componente da(s) vacina(s). 

Todos os países, principalmente o menos privilegiados economicamente, 
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enfrentarão deasafios importantes. O primeiro deles é, levando em consideração em 

tecnologias utilizadas na produção, com apoio dos seus órgão científicos e de 

fiscalização, escolher uma ou mais vacinas que apresentam eficácia elevada e portanto 

satisfatória. Já o segundo e não menos importante, é considerar os recursos existentes, 

a capacidade de atrair apoio internacional que poderá redimensionar as receitas para 

aquisição das vacinas contra a COVID-19. 

A Tabela 1 abaixo relaciona as características das vacinas mais comentadas nos 

cenário nacional e internacional da atualidade, bem como informações que norterão as 

decisões dos países na escolha dos imunobiológicos contra a COVID-19 que serão 

adquiridos. 

Tabela 1: Status das vacinas: custo estimado e características 
Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19/MS, 2020. 
* Dados preliminares e sujeitos a alterações. 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA VACINAÇÃO 

 
De acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, a 

vacinação deve ocorrer em quatro etapas obedecendo a critérios logísticos de 

recebimento e distribuição das doses de vacinas disponibilizadas pelo Programa 

Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. 

Os grupos prioritários a serem vacinados foram baseados em princípios 

similares aos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Optou-se pela 

seguinte ordem de priorização: 

✓ Preservação do funcionamento dos serviços de saúde; 

✓ Proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de 

formas graves e óbitos; 

✓ Preservação do funcionamento dos serviços essenciais e 

Fabricante País de origem 
Parceiro no 
Brasil 

Taxa de 
Eficácia 

Armazenada 
Transferência 
de tecnologia 

Faixa etária 
Doses 
necessárias 

Dose e Preço 

Universidade de 
Oxford e 
Astrazeneca 

 

Reino Unido 
UNIFESP e 
Fiocruz 

 

90% 
Entre +2ºC e 
+8ºC. 

Sim, Biomanguinhos Acima de 18 
anos 

2 doses, 
intervalo 28 
dias 

 

R$ 16,50 

Janssen-Cilag 
(Johnson & 
Johnson) 

 
Europa 

 
Não 

 
98% 

- 20°C por até 2 
anos e entre +2ºC e 
+8°C por três 
meses 

 
Não 

 

Acima de 18 
anos 

1 ou 2 doses, 
intervalo 56 
dias 

 
R$ 53,00 

BNT162b2 - 
Pfizer/BioNTech 

Estados Unidos e 
Europa 

 

Não 
 

90% 
 

-70ºC 
 

Não 
Acima de 16 
anos 

2 doses, com 20 
dias de intervalo 

 

R$ 102,00 

Sinovac Biotech 
Coronavac 

 
China 

Instituto 
Butantã 

 
97% 

 
Entre +2ºC e +8°C 

Sim, 
Instituto 
Butantã 

Acima de 18 
anos 

2 doses, 
intervalo 14 
dias 

 
R$ 54,00 



PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO - CORONAVÍRUS 2021 (COVID-19) 

NOVA MAMORÉ - RO 

 

proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. 

Desta forma foram elencadas as seguintes populações como grupos 

prioritários para vacinação de acordo com a Quadro 1 a seguir: 

 

 

 

Quadro 1: Estimativa populacional prioritária para vacinação contra a COVID-19 

População prioritária para vacinação contra a COVID-19, estimativa de número de doses 
necessárias em cada fase. 

 
Fases 

 
População-alvo 

População 
Estimada 

 

1
ª 

fa
s
e
 

Trabalhadores de Saúde;  

Pessoas de 80 anos ou mais;  

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas;  

Pessoas de 75 a 79 anos;  

População indígena acima de 18 anos.  

  

 

2
ª 

fa
s
e

 Pessoas de acima de 60 a 64 anos;  

Pessoas de acima de 65 a 69 anos;  

Pessoas de 70 a 74 anos.  

  

 

3
ª 

fa
s
e
 Pessoas que apresentam alguma comorbidade* 

(*Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; 
doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão 
sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40). 

 

   

 

4
ª 

fa
s
e
 Trabalhadores educacionais  

Forças de segurança e salvamento  

Funcionários do sistema prisional  

  

Os grupos discriminados abaixo foram classificados como prioritários, mas ainda não foi definido em que fase da 
vacinação entrará, a inclusão desses depende da aprovação e disponibilidade de vacinas. São eles: 

F
a
s
e

 a
 s

e
r 

d
e
fi
n
id

a
 

p
e
lo

 P
N

I/
M

S
 

Pessoas com Deficiências Institucionalizadas  

Pessoas com Deficiência Permanente Severa;  

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas;  

Caminhoneiros;  

Trabalhadores Transporte Coletivo Rodoviário e Metroferroviário de passageiros;  

Trabalhadores de transporte aéreo  

Trabalhadores portuários  

População Privada de Liberdade acima de 18 anos;  

População em situação de rua;  

População total estimada a ser vacinada  
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FARMACOVIGILÂNCIA  

 
Inquestionavelmente, as vacinas, sem dúvida, foram uma das maiores 

descobertas das últimas décadas utilizadas para prevenção, controle e 

erradicação de doenças infecciosas, sendo amplamente utilizadas em 

intervenções de saúde pública, apesar dos potenciais riscos de eventos adversos 

pós-vacinais que, na imensa maioria das vezes, são leves e controláveis. Os 

benefícios da vacinação superam os riscos de possíveis eventos. 

O desenvolvimento de vacinas requer várias etapas, o que pode levar 

anos para o seu licenciamento, onde em todas as fases avalia-se a segurança. 

É importante salientar que as etapas de descoberta e fase pré-clínica, diz respeito 

à realização de estudos experimentais em laboratório, seja utilizando células ou 

em modelos animais, e posteriormente em seres humanos por meio dos estudos 

clínicos de fases 1, 2 e 3. 

Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando 

novas tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de 

indivíduos, pode haver um aumento no número de notificações de eventos 

adversos pós-vacinação (EAPV). Assim, torna-se premente o fortalecimento 

dos sistemas de vigilância  epidemiológica e sanitária no Brasil, em especial 

no manejo, identificação, notificação e investigação de EAPV por 

profissionais da saúde. 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial 

contar com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do 

produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da população 

relacionadas às vacinas. Estas atividades requerem notificação e 

investigação rápida do evento ocorrido. 

 

Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: 
 

✓ Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 

✓ Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e; 

✓ Classificação final dos EAPV. 

Todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as 

definições de casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica 

de Eventos Adversos Pós-Vacinação, deverão ser notificados, seguindo o 
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fluxo estabelecido pelo PNI. 

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma 

suspeita de EAPV, incluindo os erros de imunização (programáticos), como 

problemas na cadeia de frio, erros de preparação da dose ou erros na via de 

administração, entre outros, deverão notificar os mesmos às autoridades de 

saúde, ressaltando-se que o papel a ser desempenhado pelos municípios, 

estados e Distrito Federal é vital para a plena efetivação do protocolo. 

É importante destacar que as notificações deverão primar pela 

qualidade no preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de 

notificação/investigação de EAPV do PNI. Destaca-se ainda que, na 

possibilidade de oferta de diferentes vacinas, desenvolvidas por diferentes 

plataformas, é imprescindível o cuidado na identificação do tipo de vacina 

suspeita de provocar o EAPV, como número de lote e fabricante. 

Para os eventos adversos graves, a notificação deverá ser feita em 

até 24 horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. Caberá 

aos municípios e estados à orientação e determinação de referências e 

contrarreferências, em especial para o atendimento especializado terciário no 

processo de uma vigilância ativa estruturada. 

A notificação e investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-

SUS Notifica. Esta será a única via de entrada de dados, já acordado entre 

a ANVISA e a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização. O 

formulário de preenchimento dentro do sistema está em fase final de 

desenvolvimento pelo DATASUS e está sendo construído visando aprimorar 

o fluxo de informação entre o Ministério da Saúde, ANVISA e Organização 

Mundial da Saúde. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 
Para a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o 

registro da dose aplicada será nominal e individualizada. Os registros 

deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e 

privada de saúde. 

Uma solução tecnológica está em desenvolvimento, por meio do 
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Departamento de Informática do SUS (DATASUS), com o objetivo de 

simplificar a entrada de dados e acelerar o tempo médio de realização do registro 

do vacinado no SI-PNI, além de considerar aspectos de interoperabilidade 

com outros Sistemas de Informação e integração com a Rede Nacional de 

Dados em Saúde (RNDS). 

As salas de vacina que ainda não estiverem informatizadas e/ou sem 

uma adequada rede de internet disponível deverão realizar os registros 

nominais e individualizados em formulários contendo as dez variáveis 

mínimas padronizadas. São elas: 

1. CNES - Estabelecimento de Saúde; 

2. CPF/CNS do vacinado; 

3. Data de nascimento; 

4. Nome da mãe; 

5. Sexo; 

6. Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, comorbidades, etc.); 

7. Data da vacinação; 

8. Nome da vacina/fabricante; 

9. Tipo de dose; 

10. Lote/validade da vacina. 

Posteriormente, esses formulários deverão ser digitados no sistema 

de informação. 

Para as salas de vacina sem conectividade com a internet está 

previsto um módulo off-line. Essas salas farão registros off-line e depois 

submeterão seus registros para o servidor assim que a conexão com a 

internet estiver disponível. 

Deve-se evitar a aglomeração de pessoas nos serviços de saúde. Os 

gestores e trabalhadores da saúde devem adotar medidas para redução do 

tempo médio de espera entre a realização do procedimento da vacinação e 

o registro do vacinado.17 

 
 

Gestão da Informação 

 
Salienta-se que os dados individualizados e identificados estarão 

disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente 
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credenciados e com senhas, resguardando toda a privacidade e 

confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação 

vacinal no estabelecimento de saúde. 

Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-

19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número do CPF 

ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o 

monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de vacinação e 

possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir 

também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do tipo de dose 

aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação. 

Em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 197/2017, todo serviço de 

vacinação possui obrigatoriedade na informação dos dados ao ente federal, 

por meio do sistema de informação definido pela CGPNI ou um sistema 

próprio que interopere com ele. 

O Ministério da Saúde, preocupado em detalhar a rede de frio de cada 

estado e conseguentemente garantir fidedignidade dos dados que entrarão 

nos sistemas disponibilizados pelo Governo Federal/MS/DATASUS, enviou 

aos entes federados questionamentos, conforme Tabela 2, acerca da 

referida organização. 

 
Tabela 2: Sistemas de informação do SUS que serão utilizados para operacionalização da vacinação da Covid-19 

 SIES SI-PNI 
E-SUS 
notifica NOTIVISA E-SUS AB 

Quantidade de centrais regionais que possuem? 5 6 N/A N/A N/A 

Quantidade de centrais regionais que utilizam os 
sistemas? 

5 6 N/A N/A N/A 

Quantidade de centrais municipais que possuem? 
52 52 N/A N/A N/A 

Quantidade de centrais municipais que utilizam? 
52 52 N/A N/A N/A 

Quantidade de salas públicas de vacinação que 
utilizam o módulo de movimentação de 
imunobiológicos? 

 
199 

 
199 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

Quantidade de salas de vacinação que utilizam o 
sistemas para queixas técnicas? 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Quantas salas públicas de vacinação utilizam o módulo 
de registro de vacinação? 

N/A 1 N/A N/A 198 

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19/MS, 2020. 
* Dados preliminares e sujeitos a alterações. 

 

 
Acompanhamento das metas alcançadas 

 
O acompanhamento da cobertura da vacinação contra a COVID-19 será feito 

com o uso dos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde. Os municípios que 

encontrarem dificuldades no alcance de tais coberturas, em quaisquer das faixas 

estabelecidas, será amparado pela Coordenação Estadual de Imunização com 

orientações e apoio para o desenvolvimento de estratégias que visem o alcance dos 

objetivos quantitativos e qualitativos da campanha. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 
 

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, publi- cado 

em dezembro, estabelece que a primeira fase da campanha de vacinação contra covid-19 no 

país deve ter como população-alvo trabalhadores da saúde, pessoas de 75 anos ou mais, 

pessoas com mais de 60 anos que estejam em casas de repouso ou clínicas geriátricas, 

população indígena e povos e comunidades ribeirinhas. 

Nas contas do Ministério da Saúde, isso totalizará 14,8 milhões de pessoas, que exi- 

girão 31,7 milhões de doses, já que todas as vacinas existentes no momento depen- dem da 

aplicação de duas doses (necessariamente da mesma vacina) em cada pes- soa. 

No Brasil, foi aprovada para uso emergencial pela ANVISA em 19/01/2021, os pe- didos 

de uso emergencial das vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o 

laboratório chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a 

Fiocruz. 

A primeira leva de vacina aprovada e distribuída primeiramente no Brasil, foi a 

CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac juntamente com o Instituto Butan- 

tan, contendo o Vírus SARS-CoV inativado. 

Vale ressaltar que os resultados durante as fases de testes foram maiores que 92% 

considerando o intervalo entre 14 dias da primeira com a segunda dose e de 97% com 

o intervalo de 28 dias, o que fortalece os dois intervalos de aplica- ções. 

 
Sinovac - Butantan 
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✓ Plataforma: vírus inativado 

 
✓ Indicação de uso: maior ou igual a 18 anos 

 
✓ Forma farmacêutica: suspensão injetável 

 
✓ Apresentação: Frascos-ampola com 0,5mL 

 
✓ Via de administração: intramuscular 

 
✓ Composição por dose: 0,5mL contém 600 SU de antígeno do vírus 

inativado SARS-CoV-2 

✓ Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação se 

conservado na temperatura +2°C a +8°C 

✓ Validade após abertura do frasco: imediatamente após abertura do 

frasco 

Abaixo, segue tabela com possíveis vacinas que devem ser aprovadas e 

distribuídas no País, para a imunização da população. 

 

QUADRO 2 – PRINCIPAIS VACINAS E SUAS APRESENTAÇÕES 
 

VACINA PLATAFORMA PAÍS 
FAIXA 

ETÁRIA 

ESQUEMA 

VACINAL 
CONSERVAÇÃO APRESENTAÇÃO 

 
 

CORONAVAC 

 
 

INATIVADA 

BRASIL (INSTI- 

TUTO BUTAN- 

TAN) / CHINA 

 
 

≥ 18 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

14 

DIAS 

 
 

2◦C A 8◦C 

 
FRASCOS COM 

10 DOSES 

ASTRA-ZE- 

NECA / OX- 

FORD 

VETOR VIRAL 
NÃO 

REPLICANTE 

BRASIL (FIO- 

CRUZ) / 

REINO 

UNIDO 

 
 

≥ 18 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 4 

A 

12 SEMANAS 

 
 

2◦C A 8◦C 

 
FRASCOS COM 

10 DOSES 

 
PFIZER / BIO- 

NTECH 

 
 

mRNA 

 
ESTADOS 

UNIDOS 

 
 

> 16 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

21 

DIAS 

 
-70◦C E 2◦C A 8◦C 

POR 5 DIAS 

 
FRASCOS COM 

05 DOSES 
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Recursos humanos 

 
É imprescindível que os gestores mobilizem um grande número de profissionais 

visando evitar aglomeração e reduzir o tempo médio de espera entre o registro do 

vacinado e o procedimento de administração do imunobiológico, considerando que 

acontecerá simultâneamente a vacinação de rotina, contra a COVID-19, contra a 

influenza, contra o sarampo, vacinação de bloqueio, notificação e investigação de 

eventos adversos e óbitos temporalmente associados a vacinação, entre outras, além 

de realizar 

levantamento de todos os profissionais de saúde que já foram capacitados para 

realizar vacinação e avaliar a possibilidade de incluí-los na campanha como 

vacinadores e escriturários. 

Esses profissionais (vacinadores e escriturários) estarão em contato direto com 

SPUTINIK V 

(GAMALEYA 

RESEARCH 

INSTITUTE) 

 

VETOR VIRAL 
NÃO 

REPLICANTE 

 
 

RÚSSIA 

 
 

> 18 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

21 

DIAS 

-18◦C E 2◦C A 

8◦C 

(LIOFILIZADA) 

 

 

 
JANSSEN 

VETOR VIRAL 
NÃO 

REPLICANTE 

 
 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

 
> 18 ANOS 

1 OU 2 DOSES 

COM INTERVALO 

DE 56 

DIAS 

 
 

2◦C A 8◦C (3 

MESES) 

 

 
 

MODERNA 

 
 

mRNA 

 
ESTADOS 

UNIDOS 

 
 

> 18 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

29 

DIAS 

-20◦C (ATÉ 6 

MESES) E 2◦C A 

8◦C (ATÉ 30 

DIAS) 

 

 
BHARAT BI- 

OTECH 

 
 

INATIVADA 

 
 

INDIA 

 
 

12-65 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

28 

DIAS 

 
 

2◦C A 8◦C 

 

 
 

NOVAVAX 

 
SUBUNIDADE 

PROTEICA 

 
INGLA- 

TERRA 

 
 

18-84 ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

21 

DIAS 

 
 

2◦C A 8◦C 

 

CANSINO 

BIOLOGICAL INC 

VETOR VIRAL 
NÃO 

REPLICANTE 

 
CHINA 

 
> 18 ANOS 

 
1 DOSE 

 
2◦C A 8◦C 
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os usuários, executando os serviços de registro e administração de imunobiológicos 

com qualidade e segurança, visando a prevenção, controle, eliminação e erradicação 

de doenças imunopreveníveis. 

 

Capacitação 

 
Está prevista a oferta de capacitação voltada para a qualificação de profissionais 

de saúde do SUS que atuarão nas campanhas de vacinação contra a COVID-19, em 

especial aos profissionais inseridos na Atenção Primária em Saúde e nas mais de 360 

salas de vacina existentes no Estado, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 

parceria com a CGPNI e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde/MS. 

O curso denominado “Vacinação para COVID-19: protocolos e procedimentos” 

será na modalidade de Educação a Distância (EaD), em conteúdo adequado ao perfil dos 

profissionais da rede do SUS. Será ofertada no âmbito do Campus Virtual Fiocruz, em 

acesso público e gratuito, visando alcançar de forma rápida e em escala nacional, os 

profissionais de todo o País que atuarão na campanha de vacinação. 

O Estado também conta com a parceria do Centro Técnico Profissionalizante da 

Área da Saúde – CETAS/RO para a capacitação de profissionais. Já a Coordenação 

Estadual de Imunizações desenvolverá reuniões técnicas para esclarecimentos e 

orientações para os municípios durante todo o período da campanha de vacinação contra 

a COVID-19. A parceria com Escola Técnica do SUS de Rondônia, CETAS/RO, como já dito, 

capacitará enfermeiros e outros profissionais de saúde residentes para a vacinação contra 

o COVID-19 na rede Estadual em Porto Velho como suporte adicional à Capital. 

 

Fluxo de distribuição de imunobiológicos 

 
A Central Estadual de Rede de Frio possui estrutura organizacional e logística 

para a garantia da vacinação em todo o estado de Rondônia, dividindo 

responsabilidades de execução com a esfera nacional e municipal, conforme Figura 2 

abaixo:20 
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Figura 2: Fluxo de distribuição de imunobiológicos 

 
Fonte: Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, Santa Catarina, 2020. 

 

ESQUEMA VACINAL 

 

No que concerne a vacina oriunda do laboratório Sinovac/Butantan, a 

administração será por via intramuscular em duas doses, exclusivamente. 

O intervalo entra as doses será de 28 dias entre a primeira e segunda dose conforme 

recomendação do ministério da saúde. 

Tendo em vista os casos que não conseguirão tomar a 2ª dose conforme o 

esperado, é possível que esses completem o esquema. 

 

 
PRECAUÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES 

 

Considerando que as vacinas contra a COVID-19 não puderam ser testadas 

em todos os grupos de pessoas, podem haver algumas precauções ou 

contraindicações temporárias até que sejam obtidas maiores evidências com a 

vacinação de um maior contingente de pessoas. Portanto, após os resultados 

dos estudos clínicos de fase III, essas precauções e contraindicações poderão 

ser alteradas. 
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PRECAUÇÕES 

 
• Recomenda-se o adiamento da vacinação diante de doenças agudas 

febris moderadas ou graves, até a resolução do quadro com o intuito de 

não se atri- buir à vacina as manifestações da doença, como para todas 

as vacinas; 

• Embora não existam evidências, até o momento, de qualquer risco com a 

va- cinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com 

anticorpo de- tectável para SARS-COV-2, recomenda-se o adiamento da 

vacinação nas pessoas com infecção confirmada para se evitar confusão 

com outros diag- nósticos diferenciais. É improvável que a vacinação de 

indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha 

um efeito prejudicial so- bre a doença. Entretanto, 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 qua- tro semanas a partir da primeira 

amostra de PCR positiva em pessoas assin- tomáticas. 

• A presença de sintomatologia prolongada não é contraindicação para o 

re- cebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência 

de piora clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se 

evitar a atri- buição incorreta de qualquer mudança na condição 

subjacente da pessoa. 

 
GRUPOS ESPECIAIS 
 
 

A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, por- 

tanto não se recomenda a vacinação, no entanto estudos em animais não 

demonstra- ram risco de malformações. Para as mulheres que descobrirem 

posteriormente à va- cinação que estavam gestantes no momento da 

administração da vacina, o profissio- nal deverá tranquilizar a gestante sobre a 

baixa probabilidade de risco e encaminhar para o acompanhamento pré-natal. A 

vacinação adversa deverá ser notificada no  sistema de noficação e-SUS 

notifica como um “erro de imunização” para fins de controle. 

✓ Gestantes, puérperas e lactantes; 
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✓ Pacientes em uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes orais; 
 

✓ Pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas; 
 

✓ Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos. 

 

 
ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO 

 
Considerando que não existe ainda a ampla disponibilidade das vacinas no 

mer- cado mundial, o que acontecerá de forma gradativa, a estratégia da 

imunização está focada na redução da morbimortalidade decorrente da Covid-19. 

Assim, uma aborda- gem em fases está sendo preparada para a entrega, a qual 

prioriza os cidadãos que precisam de acesso precoce à vacina. Os condicionantes 

para a operacionalização do Plano de Vacinação Covid-19 e as fases a serem 

observadas estão descritos abaixo. 

 
Condicionantes 

Os condicionantes que determinarão o avanço das fases de opera- cionalização do 

Plano de Vacinação Covid-19 são: 

 
▪ Orientações do Ministério da Saúde do Brasil; 

 

▪ Quantidades de doses de vacinas e insumos disponibilizados pelo estado; 
 

▪ Garantia de quantidade de vacinas e insumos suficientes para 

ad- ministração da segunda dose; 

▪ Aprazamento entre primeira e segunda dose, conforme 

especifica- ção de cada fabricante; 

          Adesão da população à vacinação.Com relação a primeira etapa de vacinação, o 

município de Nova Mamoré, recebeu em 19/01/2021 720 doses da vacina CoronaVac, sendo 

que destas, 350 doses foram destinadas a CASAI – Polo Guajará-Mirim –RO por determinação 

da Regional de saúde Madeira Mamoré, em nosso municipio sobraram 384 doses para 

aplicação da 1ª e 2ª dose dos servidores da saúde,  em 19/01/2020 recebemos mais 14 doses 

da Vacina Coronavac, saldo devedor restante da remessa acima mencionada, mais 210 doses 

de vacina Aztrazeneca no dia 24/01/2021 para darmos continuidade na imunização dos grupos 

prioritarios conforme as fases abaixo, dose única, ressaltamos ainda o compromisso efetivado 

pela reginal supracitadad na garantia do fornecimento da 2ª dose apartir de primeira semana 
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de maio, previsão. 

 Recebemos também dia 08/02/2021 470 doses da Vacina Coronavac que 

corresponde a população alvo de acordo com as instituições superiores, e que se 

aplicam ao município serão: Idosos acima de 80 anos sen que as mesmas devera0o 

ser fracionadas em duas doses conforme protocolo nacional. 

Recebemos no dia 18/02/2021 350 doses da Vacina Coronavac para serem 

destinadas a 2ª dose pelo Distrito sanitário de Guajará-Mirim – CASAI. 

 
A FASE1 ocorrerá simultaneamente, e a distribuição de dose acontecerá na 

seguinte proporção, conforme doses recebidas, contemplando os profissionais da 

atenção especializada e sentinela atenção básica e estabelecimentos privados de 

saúde, restando 2 doses de reserva em caso de perda. 

 
As doses de vacinas serão distribuídas dentre os grupos citados na proporção do 

quadro de pessoal seguindo o nível de maior exposição ao vírus, que acontecerá em 

ordem decrescente ao grau de exposição. 

 
Os Estabelecimentos particulares, receberão ofício para enviarem a secretaria de 

saúde do município, relação de profissionais diretamente expostos ao Covid-19, 

devendo comprovar vínculo com estabelecimento de saúde e anexar a cópia do do- 

cumento de registro profissional, e justificativa que comprove a real necessidade de 

vacinação no presente momento. Tal documento deverá ser assinado, carimbado e em 

papel timbrado da instituição. 

 
A ordem de profissionais a receberem a dose de vacina, ocorrerá na 

seguinte ordem: 

 

• Equipes de vacinação que estiverem envolvidas na vacinação dos grupos 

elencados; 

• Trabalhadores da Unidade Sentinela 

 
• Trabalhadores do Hospital Municipal 

 

• Laboratório Municipal 

 
• Médicos / Internos de Medicina  
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• Enfermeiros/Nutricionista 

 
• Auxiliar/Técnicos em Enfermagem  

 
• Técnicos em Radiologia  

 
• Motoristas  

 
• Recepcionistas  

 
• Serviços Gerais/zelador  

 
• Vigias  

 
• Administrativo  

 
• Cozinheiras  

 
Profissionais que fazem parte da Atenção Básica / USP 

 
• Médicos  

 
• Enfermeiros / Psicólogos / Fisioterapeutas  

 
• Técnicos em Enfermagem  

 
• Recepcionistas  

 
• Serviços Gerais / Vigias  

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 
• Vigilância em Saúde  
• Motoristas 

• Administrativo  

• Agentes Comunitários de Saúde* 

 
*Exercendo atividades em Home Office. 

 

Profissionais de Estabelecimentos da rede privada 

 
• Médicos / Enfermeiros / Farmacêuticos/ Biomédicos/ Bioquímicos/ Cirurgiões Dentistas 

 
• Técnicos em Enfermagem / Análises Clínicas / Saúde Bucal 

 
• Funcionários do Sistema Funerário 
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• Recepcionistas / Administrativos 

 
• Serviços Gerais 

 

As pessoas idosas com 80 anos ou mais, serão contempladas nas próximas etapas de 

vacinação da FASE 1, nessa primeira etapa apenas os trabalhadores da saúde, receberão as 

doses. 

*A vacinação para profissionais da saúde não será obrigatória, mas ha- vendo a recusa, o 

mesmo deverá assinar o termo de recusa (Anexo I), respon- sabilizando-se por eventuais 

riscos a qual estará exposto com essa recusa. 

Será necessária a observância da disponibilidade de doses para que possamos iniciar as 

demais fases de vacinação já previstas. 

• Fase 2 – pessoas de 60 a 74 anos; 

• Fase 3 – pessoas com morbidades: Diabetes mellitus; hipertensão arterial (HA) 

estágio 3; HA estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidades; 

hipertensão resistente; doença pulmonar obstrutiva crônica; insuficiência renal; 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de 

órgão sólido ou de medula óssea; demais indivíduos imunossuprimidos; anemia 

falciforme; obesidade grau 3 (IMC≥40); síndrome de down). 

• Fase 4 – professores, forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional e 

pessoas privadas de liberdade. 

Tão somente com a conclusão dessas fases é que será possível procedermos com 

a vacinação dos demais grupos prioritários e população em geral. Como já destacado 

em outros documentos, o Ministério da Saúde estima vacinar toda a população em 

até 16 meses. 

Diante da disponibilidade das vacinas pelo Ministério da Saúde (MS), ressalta- se 

que não será possível vacinar de forma imediata a totalidade dos trabalhadores de 

saúde. O Cálculo feito pelo MS foi com base na estimativa populacional. 

Competências da Esfera Municipal no Programa de Vacinação 

 

Constituem competências da esfera municipal: 
 

A coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a 

vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e 
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a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 

vacinação; 

A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes; 

O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as 

normas técnicas vigentes; 

A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, 

bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos 

nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades 

notificadoras. 

 

Estratégias para vacinação e medidas seguras 
 

Os serviços de vacinação devem obedecer às diretrizes nacionais sobre 

distanciamento social, tomar medidas rígidas para manter o controle e prevenção da infecção, 

tratar de forma adequada os resíduos das injeções e proteger os trabalhadores da saúde e o 

público. Para isso, recomenda-se: 

Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com 

frequência. Utilizar, de preferência, espaços ao ar livre e amplos; 

Manter em observação por 30 (trinta) minutos, o vacinado no local da aplicação após a 

administração da vacina; 

Garantir a disponibilidade de local para lavagem das mãos ou álcool em gel a 70%; 

Limitar um único famíliar para acompanhar idosos e usuários que necessitem de 

acompanhante por lei, dentro da sala de vacinação; 

Atentar as recomendações de distanciamento social no local da oferta da vacina e na sala de 

espera, evitando aglomerações; 

Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da 

entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do SARSCoV-2. 

1. Realizar a higiene das mãos com frequência; 

2. Evitar o uso do celular durante o atendimento aos usuários; 

3. Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o funcionamento da 

cadeia fria; 

4. Orientar profissionais de saúde e usuários que apresentarem sintomas como 

tosse ou febre, não comparecer ao trabalho ou as salas de vacina e procurar 
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atenção médica; 

5. Vacinação em drive-thru; 

6. Vacinação com hora marcada; 

7. Vacinação domiciliar. 

8. Vacinação em locais especiais: farmácias, supermercados, bancos, locais de 

trabalho etc.; 

9. Disponibilizar equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

 

ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO 
ÂMBITO MUNICIPAL 
 

- Identificar as necessidades da equipe em nível local 

 

Definir o número de profissionais e equipes de vacinação necessárias para vacinação 

considerando os cuidados para não haver aglomeração, especialmente a não exposição de 

pessoas com fatores de risco ampliado (idosos, doentes crônicos); 

Revisar o inventário dos equipamentos da cadeia de frio e a capacidade de 

armazenamento da rede de frio e determinar as lacunas a partir do Manual de Normas e 

Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, se necessário aquisição utilizar os 

recursos financeiros como os federais da Vigilância em Saúde. 

Atualizar os planos de contingência para armazenamento de vacinas e ampliar, conforme 

necessário, a rede de frio (equipamentos e insumos) para garantir a capacidade de inclusão 

desta vacina de campanha. 

Elaborar o plano de distribuição de vacinas e insumos até o nível local. 

 

Realizar monitoramento, supervisão e avaliação 
 

Implementar estratégias de monitoramento, supervisão e avaliação da Campanha, 

podendo ser por meio de comissões locais, sala de análise e monitoramento da situação ou 

outras de acordo com a realidade do município. 

Revisar dados sobre doses administradas por distrito/área de saúde da família/APS, 

estabelecimentos de saúde, desagregados por grupo populacional priorizado. 

Revisar as informações demográficas. 

Criar um painel para monitorar as coberturas e outros indicadores de rastreamento da 

implementação da vacinação em cada uma das etapas. 
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Preparar uma lista de verificação para monitorar e avaliar a implementação do plano 

de vacinação. 

 

Comunicação, informação e mobilização social 
 

Definir uma estratégia de informação e conscientização da população para o aumento 

da confiança na vacinação. 

Identificar porta-vozes, articulação com a mídia, uso de redes sociais, incluindo análise 

e gerenciamento de boatos, monitoramento de mídias internacionais, nacionais e locais, entre 

Avaliar razões pelas quais as pessoas não estão sendo vacinadas, incluindo diferentes 

fontes de informação. 

Descrever as estratégias e táticas para a vacinação, de acordo com as fases, os grupos 

prioritários e o cronograma 

 

Construir plano de vacinação que pode envolver: 
 

• Horários específicos para cada grupo de risco previamente identificado; 

• Vacinação institucional; 

• Vacinação em locais especiais: farmácias, supermercados, bancos, locais de trabalho 

etc.; 

• Vacinação móvel; 

• Vacinação em autoatendimento (drive-thru); 

• Vacinação com hora marcada; 

• Vacinação domiciliar; 

 

Equipamentos de Proteção Individual 
 

Levantar o número existente de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e o 

quantitativo necessário para as equipes ampliadas que farão a vacinação. Até o momento 

não temos definição por parte do MS do envio ou não de EPI’s para uso na campanha de 

vacinação. Se necessário aquisição utilizar recursos financeiros como os federais recebidos 

para enfrentamento do COVID 19. 
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Materiais e equipamentos que fazem parte da estrutura necessária para a vacinação 
 

Caixas Térmicas: caixas térmicas de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros 

para as atividades diárias da sala de vacinação e as ações extramuros, de intensificação, 

campanha e bloqueio. O PNI recomenda a substituição das caixas térmicas de poliestireno 

expandido, utilizadas nas atividades de rotina e extramuros, por caixas de poliuretano, devido 

a sua resistência, durabilidade e facilidade de higienização. 

Bobinas reutilizáveis para a conservação dos imunobiológicos em caixas térmicas. As 

bobinas reutilizáveis são recipientes constituídos de material plástico (geralmente polietileno), 

contendo gel à base de celulose vegetal em concentração não tóxica e água (bobina 

reutilizável de gel) ou apenas água (bobina reutilizável de água). 

Recipiente plástico para ser colocado dentro da caixa térmica, com o objetivo de 

separar e proteger os frascos de vacina abertos e em uso. 

Termometros digitais, instrumentos de medição de temperatura para os equipamentos 

de refrigeração e as caixas térmicas. 

Caixa coletora de material perfuro cortante com suporte. 

Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor. É um 

equipamento eletrônico de precisão com visor de cristal líquido. Possui dois sensores: um na 

unidade, ou seja, no corpo do termômetro “IN” que registra a temperatura do local onde está 

instalado o termômetro e outro na extremidade do cabo extensor “OUT”, que registra a 

temperatura em que está posicionado o sensor encapsulado. Encontram-se disponíveis no 

mercado modelos com dispositivo de alarme, requisito desejável, uma vezque são acionados, 

alertando sobre a ocorrência de variação de temperatura, quando ultrapassados os limites 

configurados programáveis: limite mínimo de +3°C e limite máximo de +7°C. 

Orientações para especificação dos equipamentos para as vacinas já incluídas no 

Programa Nacional de Imunização: 

Dimensionar a quantidade e a capacidade em litros do equipamento em função da 

demanda de armazenamento; 

Compatibilizar o equipamento (dimensões e configuração: vertical ou horizontal) com 

o espaço disponível; 

Operar, na faixa de temperatura entre +2ºC e +8ºC, as câmaras refrigeradas para 

imunobiológicos; 

Operar, na faixa de -25ºC a -15ºC, o freezer convencional para imunobiológicos; 

Ter sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente 

distribuída em todos os compartimentos (livre CFC, Clorofluorcarboneto); 
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Possuir, preferencialmente, registro gráfico contínuo de temperatura, de forma a facilitar 

a rastreabilidade das informações relativas à grandeza e suas variações em intervalos de 

tempo determinados; 

Dispor de controlador de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme 

audiovisual, com bateria; 

Recomendável porta de vidro com sistema ante embaçante, de forma que o operador 

tenha fácil visualização dos produtos armazenados e a abertura da porta aconteça de maneira 

objetiva; 

Porta com vedação de borracha e fechamento magnético; 

Recomendável alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta; 

Recomendável sistema de rodízios com freio diagonal; 

Desejável entrada para conexão com computador (exemplo: USB) para transferência 

dos registros e armazenamento; 

Especificar tensão de alimentação do equipamento, compatível com a tensão local; 

Considerar necessidades de instalação elétrica e rede, exigidas pelo fabricante para 

instalação do equipamento. 

Gerador é o componente fundamental do sistema elétrico, garantindo o suprimento 

emergencial de energia e viabilizando a continuidade do funcionamento dos equipamentos 

de maneira eficaz. A depender da aplicação e dos equipamentos que serão supridos, o 

projetista definirá os requisitos de confiabilidade, rapidez e seletividade. 

 
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 
 

As ações de comunicação são essenciais na resposta frente à situações de 

emergência em saúde, bem como o processo de vacinação contra a COVID-19. Dessa forma, 

a principal tarefa da assessoria de comunicação dos órgãos públicos é prestar informações 

precisas e em tempo hábil para preparar a população para o enfrentamento de um cenário de 

insegurança e evitar pânico. É importante também trabalhar em sintonia com a estratégia de 

comunicação do Ministério da Saúde, reforçando e potencializando as mensagens do nível 

central. Tais como: 

Definição de um único porta-voz ( Secretário Municipal de Saúde) sobre o assunto para 

não haver discordância de fala no âmbito do município e garantir o alinhamento com as 

informações do Ministério da Saúde e demais órgãos envolvidos. 

Esgotar as dúvidas dos jornalistas, tanto em possíveis coletivas, quanto na relação cotidiana 

com profissionais da comunicação, reforçando a transparência e a firmeza sobre as 
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declarações; 

Definir equipe específica na assessoria de comunicação para trabalhar no assunto. 

Manter a população informada e evitar reações sociais contra a vacinação, motivadas pela 

desinformação; 

Informar sobre os pontos de vacinação nos municípios de todo o municipio tendo em 

vista a característica de universalidade e acessibilidade do Sistema único de Saúde brasileiro; 
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