
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
      Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

    www.pmvc.ba.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória Da Conquista 

Janeiro de 2021 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
      Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

    www.pmvc.ba.gov.br 
 

 

Secretária de Saúde 

Ramona Cerqueira Pereira 

 

Diretora de Vigilância em Saúde 

Ana Maria Viana Ferraz de Oliveira 

 

Diretora da Atenção Básica 

Juliede Rosa da Silva 

 

Coordenadora de Imunização 

Camila Alves Assunção 

 

Coordenadora de Vigilância Epidemiológica 

Amanda Maria Gomes de Brito Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
      Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

    www.pmvc.ba.gov.br 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

EAPV Evento Adverso Pós- Vacinação 

EI Erros de Imunização 

MS Ministério da Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

SECOM Secretaria de Comunicação 

SESAB Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 

SG Síndrome Gripal 

SRAG Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SUS Sistema Único de Saúde 

SVS Secretaria de Vigilância em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
      Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

    www.pmvc.ba.gov.br 
 

 

SUMÁRIO 

 

Apresentação 

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................5 

2. OBJETIVOS........................................................................................................................7 

2.1 Objetivo Geral...................................................................................................................7 

2.2 Objetivos Específicos........................................................................................................7 

3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO E GRUPOS PRIORITÁRIOS.............................................8 

3.1 Situação Epidemiológica...................................................................................................8 

3.2 Grupos Prioritários............................................................................................................8 

4. METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO..................................................................11 

5 ESTIMATIVA POPULACIONAL........................................................................................16 

6 FASES PRELIMINARES DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.....................17 

7 REDE DE FRIO – EQUIPAMENTOS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO...........18 

8 LOGÍSTICA.......................................................................................................................19 

9 VACINA DA CAMPANHA................................................................................................20 

10 FARMACOVIGILÂNCIA.................................................................................................22 

10.1 Precauções..................................................................................................................22 

10.2 Contraindicações.........................................................................................................23 

11 SISTEMA DE INFORMAÇÃO........................................................................................24 

12 MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO...................................................24 

ANEXO I ............................................................................................................................25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
      Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

    www.pmvc.ba.gov.br 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, por meio das suas áreas 

técnicas responsáveis pelo planejamento, monitoramento e controle da infecção do Novo 

Coronavírus, apresenta o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19 como apoio estratégico para as ações de enfrentamento da pandemia da 

COVID-19.  

 O plano foi elaborado a partir das diretrizes definidas pelo Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, do Ministério da Saúde; o cenário 

epidemiológico municipal da COVID-19; a Rede de Atenção à Saúde do município de 

Vitória da Conquista; e a gestão do cuidado em saúde pública no combate a COVID-19. 

 O planejamento e a operacionalização da vacinação da COVID-19 está diretamente 

ligada a disponibilidade das vacinas em nosso estado e município, bem como as ações de 

mobilização, comunicação e envolvimento da comunidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil enfrenta hoje a maior pandemia registrada na história recente da 

humanidade intitulada COVID-19 ocasionada pela circulação viral do SARS-CoV-2, vírus 

responsável por provocar infecção respiratória em humanos infectados pelo mesmo. 

 Trata-se de uma doença infectocontagiosa, de alta transmissibilidade que se dá pela 

eliminação viral através de gotículas respiratórias ou contato com objetos ou superfícies 

contaminadas. 

 Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) aproximadamente 80% das 

pessoas com diagnóstico de COVID-19 se recuperam da doença sem precisar de 

tratamento hospitalar. Para tanto, uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 

desenvolvem formas graves da doença, necessitando de hospitalização. Os idosos, as 

pessoas com comorbidades, a exemplo de individuos com problemas cardíacos e 

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

formas graves da doença. Ao longo da pandemia foi estabelecido como precaução as 

medidas não farmacológicas (distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos), 

como medidas de controle da doença, entretanto diante do cenário epidemiológico, 

aumento do número de casos e a ausência de terapêuticas para a infecção do Novo 

Coronavírus, tornou-se imprescindível dispor de uma vacina contra a doença. 

 Atualmente, segundo a OMS, 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 3ª fase de ensaios clínicos. Na busca mundial às vacinas contra a 

COVID-19, o governo brasileiro, através do Grupo de Trabalho para a coordenação de 

esforços da União viabilizou crédito orçamentário em favor do Ministério da Saúde (MS), 

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

atender a população brasileira.  

 Se tratando de uma busca mundial pela tecnologia, produção e aquisição da vacina, 

é sabido que a sua disponibilidade, inicialmente, é limitada. Para isso, após estudos e 

análises do perfil epidemiológico da COVID-19, o MS, através do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, definiu os grupos prioritários para 

iniciar a vacinação, priorizando as pessoas que possuem risco de maior agravamento e 
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óbito por esse agravo, e a força de trabalho dos serviços de saúde e serviços essenciais, 

no contexto da pandemia. 

 Nessa perspectiva, este instrumento tem a finalidade de conduzir a 

operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no município de Vitória da Conquista, 

visando a redução da morbidade e mortalidade ocasionados pelo referido agravo através 

da identificação dos grupos prioritários para iniciar a vacinação contra a COVID-19. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Imunizar os grupos prioritários definidos pelo MS, visando o controle da COVID-19 no 

território municipal. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

19 no município de Vitória da Conquista; 

 Instrumentalizar a rede de vacinação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Garantir o acesso à vacina pela população do grupo prioritário, seguindo todas as medidas 

restritivas e de precaução; 

 Garantir a inserção e alimentação dos dados no sistema de informação vigente de forma 

oportuna; 

 Garantir logística de transporte para distribuição e reabastecimento das vacinas; 

 Assegurar a vigilância epidemiológica das possíveis ocorrências dos Eventos Adversos Pós 

Vacinais (EAPV) e Erros de Imunização (EI); 

 Garantir a efetiva comunicação e mobilização social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
      Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria de Vigilância em Saúde 

    www.pmvc.ba.gov.br 
 

3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO E GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

3.1 Cenário Epidemiológico  

O município de Vitória da Conquista, desde o dia 27 de fevereiro de 2020, vem 

registrando casos suspeitos de Síndrome Gripal/Covid-19 e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave, obedecendo às definições e orientações do Ministério da Saúde, que foram 

modificadas ao longo da evolução da pandemia e conforme estágio de transmissão em 

cada território.  

Em 20 de março de 2020, foi declarado que a transmissão do novo coronavírus 

passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional. Com isso, a Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) ampliou o sistema de vigilância 

das síndromes respiratórias agudas visando identificar a circulação de coronavírus, 

influenza e outros vírus respiratórios de importância na Saúde Pública. Segundo o MS é 

obrigatória a notificação imediata de todos os casos de Síndrome Gripal (SG), Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) e óbito por SRAG, independente da hospitalização, que 

atendam à definição de caso, bem como deve-se notificar todos os indivíduos 

assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de 

infecção recente por COVID-19. 

O município registrou no sistema e-SUS Notifica (através de busca ativa no Sistema 

de Informação Municipal do Covid-19 - Software desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia 

de Informação Municipal), até o dia 19/01/2021 às 14:00 horas, 63.622 registros de 

notificações de SG/SRAG. Desses, 16.409 casos foram CONFIRMADOS para COVID-19, 

14.597 foram DESCARTADOS, 28.433 casos apresentaram classificação de SÍNDROME 

GRIPAL NÃO ESPECIFICADA e 4.183 casos aguardam CLASSIFICAÇÃO FINAL.   

Quanto à evolução dos casos confirmados, 15.845 estão recuperados, 248 

evoluíram para óbito e 316 estão em recuperação (52 estão internados nos hospitais do 

município, 04 estão internados em outros municípios e 260 estão em tratamento domiciliar). 

 

3.2 Grupos Prioritários  

Estudos e análises do perfil epidemiológico da COVID-19 identificaram que os 

principais fatores de risco associados à evolução para formas graves e óbito por COVID-19 

estão relacionados a idade superior a 60 anos, presença de comorbidades como, diabetes 
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mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença renal, doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, hipertensão arterial grave, indivíduos transplantados 

de órgãos sólidos, anemia falciforme, câncer e obesidade mórbida (IMC≥40). 

            Outros fatores, como a vulnerabilidade social e econômica colocam outros grupos 

populacionais em situação de maior exposição à infecção e impacto pela doença, a 

exemplo das pessoas em situação de rua, refugiados e pessoas com deficiência, tais 

grupos que demonstram dificuldade na adesão a medidas não farmacológicas. Outro grupo 

vulnerável é a população privada de liberdade, suscetível a doenças infectocontagiosas, 

como demonstrado pela prevalência aumentada de infecções nesta população em relação 

à população em liberdade, sobretudo pela baixa condição de habitação e circulação 

restrita, além da inviabilidade de adoção de medidas não farmacológicas efetivas nos 

estabelecimentos de privação de liberdade, tratando-se de um ambiente potencial para 

ocorrência de surtos, o que pode fomentar ainda a ocorrência de casos fora desses 

estabelecimentos. 

 Conforme o Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19 e ainda, segundo os 

princípios da OMS, bem como as considerações sobre a viabilização operacional das 

ações de vacinação, 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, seguido da preservação do funcionamento dos 

serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. 

 Desta forma, são os grupos prioritários para vacinação contra a COVID-19: 

 Trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de 

apoio, cuidadores de idosos, entre outros); 

 Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; 

 População idosa de 60 anos ou mais; 

 Indígenas; 

 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, doença 

cardiovascular e cérebro-vasculares, indivíduos transplantados de órgãos sólidos, 

anemia falciforme, câncer, obesidade grau III); 
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 Trabalhadores da Educação; 

 Pessoas com deficiência permanente severa; 

 Força de segurança e salvamento; 

 Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade; 

 Trabalhadores do transporte coletivo; 

 Transportadores rodoviários de carga. 
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4 METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina no país, e segundo as 

recomendações de priorização da vacinação nos grupos prioritários definidos pela 

OMS/MS, o município operacionalizará a vacinação conforme o recebimento do número de 

doses da vacina da COVID-19. 

Inicialmente, a operacionalização da vacinação na 1ª fase do plano (fase disposta no 

item 6), atenderá os profissionais de saúde (serviços de saúde públicos e privados, tanto 

da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para 

os casos suspeitos e confirmados de COVID-19), população idosa com idade igual ou 

acima de 75 anos, idosos em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) e 

população indígena.  

A estratégia de vacinação contra a COVID-19 continuará organizada no município de 

Vitória da Conquista em todas as outras fases (conforme descrito no item 7) através de 

equipes volantes para o atendimento domiciliar; unidades de saúde; e pontos estratégicos 

de vacinação no modelo drive thru, respeitando as medidas restritivas da pandemia da 

COVID-19. Estão dispostos no quadro 1, 2 e 3, abaixo: 

 

 

Quadro 1: Ponto de vacinação nas unidades de saúde (cronograma exclusivo para as salas 

de vacina) 

Unidade de Saúde – zona 

urbana e rural 

Dias de Funcionamento Horário 

USF Nestor Guimarães Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Nelson Barros Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Urbis V Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Vila Serrana Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 
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USF Solange Hortélio Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Urbis VI Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Conveima Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Pedrinhas Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Miro Cairo Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Jardim Valéria I e II Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

USF Patagônia Segunda a Sábado Seg a Sex – 8:00 as 18:00 

Sábado – 8:00 as 12:00 

UBS Régis Pacheco Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

UBS Panorama Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

UBS João Melo Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

UBS Vila América Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

UBS Ademário Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

UBS Hugo de Castro Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

UBS CAE II Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Morada dos Pássaros Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Nova Cidade Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Aparecida Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Recanto das Águas Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Bruno Bacelar Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Jardim Valéria III Segunda a sexta 08:00 as 16:00 

USF Iguá Segunda a sexta 09:00 as 14:00 
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USF Lagoa Formosa Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Dantilândia Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF São João da Vitória Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Roseira Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF José Gonçalves Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Lagoa das Flores I Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Lagoa das Flores II Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF São Sebastião Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF São Joaquim Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Pradoso Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Bate Pé Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Limeira Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Inhobim I e II Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Capinal Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Cercadinho Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Veredinha Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

USF Simão Segunda a sexta 09:00 as 14:00 

  

Observação: Com a disponibilidade de vacina contra a COVID-19 nas unidades de saúde, 

fica suspensa a vacinação de rotina dentro da sala de vacina. 

 

Quadro 2: Pontos Drive Thru 

Drive Thru Segunda a Sábado 08:30 as 17:00 

Drive Thru Segunda a Sábado 08:30 as 17:00 

Drive Thru Segunda a Sábado 08:30 as 17:00 

Drive Thru Segunda a Sábado 08:30 as 17:00 
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Quadro 3: Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs): 

ILPIs Dias de funcionamento 

Albergue Nosso Lar 

Nossa Casa 3ª Idade 

Abrigo Lar 3ª Idade 

Casa Maria Mãe dos Pobres 

Pró-Vida 

 

 

AGENDAMENTO PRÉVIO 

 

Ressaltamos que essas estratégias estão diretamente ligadas a disponibilidade da 

vacina (número de doses recebidas), portanto, são estratégias que inicialmente, poderão 

ser dinâmicas. E por isso, a avaliação e comunicação periódica se torna imprescindível em 

toda a operacionalização.  

Ressalta-se ainda, que a operacionalização da vacinação da COVID-19 terá o apoio 

de equipes de segurança em caráter intersetorial, para proteção e garantia da vacinação 

contra COVID-19. 
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5 ESTIMATIVA POPULACIONAL 

 Segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização - 

SIPNI, estima-se que aproximadamente 90 mil pessoas, munícipes de Vitória da Conquista, 

sejam vacinadas contra a COVID-19, na Campanha Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19. Baseado nos grupos prioritários, definido pelo Plano Nacional de 

Operacionalização da vacinação do COVID-19 essa estimativa está sistematizada no 

gráfico 01, abaixo: 

 

Gráfico 01: Estimativa populacional para vacinação contra COVID-19 segundo grupos prioritários. 

Vitória da Conquista. Bahia. 2021. 

 

Fonte: Sistema Informação do Programa Nacional de Imunização - SIPNI 
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6 FASES PRELIMINARES DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE  

 

 O MS divulgou as fases para execução da vacinação com distribuição dos grupos 

prioritários em cada uma delas e, o município de Vitória da Conquista segundo a sua 

capacidade operacional definiu o plano de vacinação do COVID-19, apresentado no quadro 

04 abaixo: 

 

Quadro 04 – Fases do plano de vacinação contra COVID-19 

Segundo a Resolução CIB nº 015/2021 que traz no seu § 2º que considerando o Informe 

Técnico da Campanha de vacinação contra COVID-19, atualizado em 02/02/2021, 

recomenda-se a estratificação do grupo prioritário Trabalhadores de Saúde na Campanha 

de Vacinação contra COVID-19, no Estado da Bahia, na ordem de atendimento, conforme 

Anexo I deste Plano. 

 

 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

 

 

Trabalhadores da Saúde 

 

Pessoas de 60 a 74 anos 

 

Deficiência severa 

 

População idosa ≥ 75 anos 

 

Comorbidade crônica, 

transplantados e obesidade 

 

População em situação de 

rua 

 

Pessoas ≥ 60 anos ou mais 

institucionalizadas (asilos e 

instituições psiquiátricas) 

 

Trabalhadores da Educação 

 

Funcionários do sistema 

prisional 

 

Indígenas/aldeados/povos e 

comunidades ribeirinhas e 

quilombolas 

 

Trabalhadores do 

Transporte Coletivo 

 

População privada de 

liberdade 

 

Força de segurança e 

salvamento 

 

Transporte Rodoviário de 

carga 
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Rede de Frio Municipal 

Câmara de Conservação de 

Vacinas 

Refrigerador Comercial 

Freezer doméstico 

Termômetro 

Caixa Térmica 

Gelo reutilizável 

Câmara Fria fixa 

 

Rede de Frio Local 
Salas de Vacina 

 

Refrigerador Doméstico 

Caixa Térmica 

Gelo reutilizável 

Termômetro 

 

Rede de Frio Municipal 

e Local 

Refrigeradores 

Domésticos 

Freezer doméstico 

Computadores 

7 REDE DE FRIO – EQUIPAMENTOS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

Aquisição 
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8 LOGÍSTICA 

 

Veículo e Motorista Insumos Recursos Humanos 

 

 

 

 01 furgão 

 Relocação de 20 Vans 

 Relocação de carros de 

passeio 

 

 Cartão de vacina 

 Seringas e agulhas 

 Algodão 

 Caixa de perfuro-

cortante 

 Álcool a 70% 

 Álcool em gel 

 Papel Toalha 

 Sabonete líquido 

 Saco de lixo 

 

 

 Profissionais da Rede de 

Atenção à Saúde, ativos. 

 Profissionais de saúde 

voluntários 

 Contratação de 

profissionais de saúde 
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9 VACINAS DA CAMPANHA              

Segundo o esboço das vacinas candidatas COVID-19, existem 173 vacinas COVID-

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

pesquisa clínica.  

Entretanto, a Campanha Nacional de vacinação contra a COVID-19 iniciará com a 

vacina Sinovac/Butantan, que foi aprovada, para uso emergencial, pela Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) no dia 17 de janeiro de 2020. 

É uma vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 inativado, e os estudos de 

soroconversão demonstraram resultados de > 92% nos participantes que tomaram as duas 

doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos participantes que tomaram as duas 

doses da vacina no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um 

esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 semanas. Para prevenção de casos 

sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a 

eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 

casos graves no grupo placebo.  

São especificações da vacina COVID-19 Sinovac/Butantan, segundo o MS: 

 Plataforma: vírus inativado 

 Indicação de uso: maior ou igual a 18 anos 

 Forma farmacêutica: suspensão injetável 

 Apresentação: frasco-ampola com 0,5 ml (monodose) 

 Via de administração: intramuscular 

 Esquema vacinal: 2 doses de 0,5 ml cada, com intervalo de 2 a 4 semanas 

 Composição por dose: 0,5 ml contém 600 SU de antígeno do vírus inativado do 

SARS-CoV-2 

 Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação, se conservado na 

temperatura ideal 

 Conservação: +2ºC a +8ºC 

 

Outra vacina que demonstrou-se como viável para recebimento e utilização no 

município foi a Vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Fiocruz). 

A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria 

com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais 
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(pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação 

(ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células 

renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas.  

Os estudos de soroconversão da vacina Covishield, demonstraram resultados em ≥ 98% 

dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a segunda dose.  

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo 

de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia 

da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na 

população geral. 

São especificações da vacina COVID-19 AstraZeneca/Fiocruz, segundo o MS: 

 Plataforma: Vacina COVID-19 (recombinante) 

 Indicação de uso: Maior ou igual a 18 anos 

 Forma Farmacêutica: Suspensão Injetável 

 Apresentação: Frascos-ampola com 5,0 ml (10 doses) cada 

 Via de administração: IM (intramuscular) 

 Esquema vacinal/Intervalos: 2 doses de 0,5 ml cada, com intervalo de 12 

semanas 

 Composição por dose: 0,5 ml contém 1x10¹¹ partículas virais (pv) do vetor 

adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação 

(ChAd0x1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S) 

 Prazo de validade e conservação: 24 meses a partir da data de fabricação se 

conservada na temperatura: 2ºC a 8ºC 

 Validade após abertura do frasco: 06 horas após aberta sob refrigeração (2ºC 

a 8ºC) 

 

Caso outras vacinas venham a ser aprovadas e o Governo Federal e do Estado 

passem a disponibilizá-las, o município atualizará o Plano Municipal de 

Operacionalização de Vacinação contra COVID-19 com as devidas informações. 
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10 FARMACOVIGILÂNCIA 

         Frente a 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, em 

especial no manejo, identificação, notificação e investigação de EAPV por profissionais da 

saúde. 

          No entanto, considerando a introdução das vacinas COVID-19 e a necessidade de se 

estabelecer o perfil de segurança das mesmas, orienta-se que, TODOS os eventos, não 

graves ou graves, compatíveis com as definições de casos, estabelecidas nos documentos 

e normativas vigentes, bem como os erros de imunização e problemas com a rede de frio, 

deverão ser notificados no e-SUS notifica.  

          É importante destacar que as notificações deverão primar pela qualidade no 

preenchimento de todas as variáveis contidas no formulário de notificação/investigação de 

EAPV do PNI, com o maior número de informações possíveis. 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. 

 

 

10.1 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;  

 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 
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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. 

 

10.2 Contraindicações 

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

vacina de acordo com a bula); 

 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 que 

descobrirem posteriormente à vacinação que estavam gestantes no momento da 

administração da vacina, o profissional deverá tranquilizar a gestante sobre a baixa 

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

inadvertida deverá ser notificada no sistema de notificação e-SUS notifica como um “erro 

de imunização” para fins de controle. 

 Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

uma dose anterior de uma Vacina COVID-19; 

 Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer 

componente da (s) vacina(s). 
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11 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

        Para a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, 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 imunobiológico para facilitar a rastreabilidade e controle dos 

imunobiológicos distribuídos, facilitando o planejamento e o acompanhamento em 

situações de Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV). Os registros deverão ser feitos no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos 

de vacinação da rede publica e privada de saúde. 

 

 

 

12 MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

O município contará com equipe de supervisão para avaliação e monitoramento, 

bem como gestão dos procedimentos estabelecidos neste documento e identificação de 

possíveis alterações mediante o desenvolver da estratégia. 

 A equipe estará avaliando o cronograma de fases definido por grupos prioritários, de 

acordo o quantitativo de vacinas disponibilizado pelo Estado e caso necessite de alguma 

alteração, esta será divulgada previamente através da Secretaria de Comunicação 

(SECOM). 
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Anexo I 

 

ORDEM  ESTRATOS  CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO  

OBSERVAÇÃO  

1  Equipes de 

vacinadores 

volantes para a 

Campanha 

COVID-19  

Risco de exposição:  
No caso desse 

estrato, cabe salientar 

que são 

trabalhadores que 

terão contato 

induzido a grupos de 

muito alto risco.  

Profissionais de 

saúde responsáveis 

pela vacinação nos 

Serviços 

Hospitalares, nas 

Instituições de Longa 

Permanência de 

Idosos (ILPI), nas 

aldeias indígenas e 

residências 

inclusivas para 

pessoas com mais de 

18 anos de idade 

com deficiência.  

2  UTI e Unidades de 

Internação Clínica 

COVID-19  

Risco de exposição 

muito alto: contato 

com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID-

19 durante a 

realização de 

procedimentos de 

saúde, laboratoriais 

ou pós-morte.  

Profissionais que 

atuam nas áreas 

hospitalares 

fechadas, ou seja, 

todos os 

profissionais de nível 

superior, técnico, 

higienização, 

segurança, 

administrativo, 

transporte ou 

qualquer outro 

trabalhador da área 

da UTI e CTI, além 

das unidades de 

internação hospitalar 

clínica dos diferentes 

portes, exclusivas 

para atendimento a 

COVID-19.  

3  Unidades de Pronto 

Atendimento e 

Serviços de 

Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel 

(SAMU, SALVAR e 

serviços afins da 

rede privada)  

Risco de exposição 

muito alto: contato 

com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID-

19 durante a 

realização de 

procedimentos de 

saúde, laboratoriais 

ou pós-morte.  

Trabalhadores das 

Unidades de Pronto 

Atendimento, 

Serviço de 

Atendimento Pré-

Hospitalar, Serviço 

de Atendimento 

Móvel de Urgência, 

inclui todos os 

motoristas que atuam 

em unidades de 

pronto atendimento 

ou transporte de 
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pacientes de 

demanda espontânea, 

área de higienização, 

segurança, 

manutenção, 

administrativa, 

profissionais de nível 

superior, técnico ou 

médio.  

4  Serviços de 

Hemodiálise  

Risco de exposição 

muito alto: contato 

com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID-

19 durante a 

realização de 

procedimentos de 

saúde, laboratoriais 

ou pós-morte.  

Trabalhadores dos 

Serviços de 

Hemodiálise, que 

atendem pacientes 

independente de 

suspeita ou 

confirmação de 

COVID-19.  

 

5  Laboratórios de 

biologia molecular 

(COVID-19), 

coletadores de Swab 

nasofaringe e 

orofarínge, centros 

de coleta, testagem 

e atendimento 

COVID-19  

Risco de exposição 

muito alto: contato 

com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID-

19 durante a 

realização de 

procedimentos de 

saúde, laboratoriais 

ou pós-morte.  

Trabalhadores 

alocados em Centros 

de coleta e testagem 

COVID-19, 

Unidades Básicas de 

Saúde e ambulatórios 

com sala de coleta 

nasofaringe e 

orofarínge da rede 

assistencial, os 

serviços de biologia 

molecular 

(COVID19). 

Envolvem 

coletadores de Swab 

nasofaringe, apoio 

administrativo, 

higienizadores e 

segurança desses 

serviços.  

6  IML/DPT e SVO  Risco de exposição 

muito alto: contato 

com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID-

19 durante a 

realização de 

procedimentos de 

saúde, laboratoriais 

ou pós-morte.  

Trabalhadores que 

tem como uma das 

atribuições: análise, 

manipulação, 

remoção, transporte 

de cadáveres e 

sepultamento.  
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7  Unidades da 

Atenção Básica de 

Referência COVID-

19, Gripários, 

Unidades 

Comunitárias para 

atendimento de 

casos Suspeitos 

COVID-19; 

Pneumologistas, 

Infectologistas e 

Odontólogos que 

trabalhem na 

assistência  

Risco de exposição 

alto: são aqueles 

trabalhos com alto 

potencial de 

exposição com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID-

19.  

Trabalhadores das 

Unidades de Saúde 

da Atenção Básica, 

que são referência 

inicial de usuários 

suspeitos da COVID-

19. Devem ser 

vacinados todos os 

trabalhadores do 

setor: todos os 

profissionais de 

diferentes categorias, 

nível superior, 

técnico e médio, 

administrativo, 

higienização, 

segurança, 

manutenção e 

transporte.  

8  Alas e hospitais não 

COVID-19  

Risco de exposição 

médio: são aqueles 

trabalhos que 

requerem contato 

frequente e/ou 

próximo de pessoas 

potencialmente 

infectadas com 

SARS-CoV-2 mas 

que não são 

considerados casos 

suspeitos ou 

confirmados de 

COVID-19  

Considerar todos os 

profissionais de nível 

superior, técnico, 

higienização, 

segurança, 

manutenção 

transporte, 

administrativo ou 

qualquer outro 

trabalhador das 

referidas unidades.  

 

9  Ambulatórios de 

especialidades, 

Unidades da 

Atenção Básica e 

Vigilância em 

Saúde, Clínicas 

Médicas, 

Biomédicas,  

Odontológicas e 

Similares  

Risco de exposição 

médio: são aqueles 

trabalhos que 

requerem contato 

frequente e/ou 

próximo de pessoas 

potencialmente 

infectadas com 

SARS-CoV-2, mas 

que não são 

considerados casos 

suspeitos ou 

confirmados de 

COVID-19.  

Trabalhadores de 

saúde que atuam em 

atendimento 

ambulatorial ou 

atendimento 

domiciliar, quer 

sejam, ambulatórios 

de especialidades 

clínicas específicas 

ou ambulatórios 

primários como 

Unidades Básicas de 

Saúde, Postos de 

Saúde e equipe de 

atendimento 

domiciliar ou 

reabilitação. Devem 

ser vacinados todos 
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os trabalhadores do 

setor: todos os 

profissionais de 

diferentes categorias, 

nível superior, 

técnico e médio, 

administrativo, 

higienização, 

segurança, 

manutenção e 

transporte.  

10  Trabalhadores da 

Saúde dos serviços 

estratégicos de 

apoio para o 

combate a COVID-

19  

Risco de exposição 

baixo: são aqueles 

trabalhos que não 

requerem contato 

com casos suspeitos, 

reconhecidos ou que 

poderiam vir a 

contrair o vírus; 

trabalhadores e 

trabalhadoras que 

não têm contato com 

o público ou têm 

contato mínimo com 

o público em geral e 

outros trabalhadores.  

• Trabalhadores da 

Assistência: agentes 

comunitários de 

saúde, assistentes 

sociais; enfermeiros; 

farmacêuticos; 

fisioterapeutas; 

fonoaudiólogos; 

médicos; 

nutricionistas; 

odontólogos; 

psicólogos; técnicos 

e auxiliares de 

enfermagem e de 

saúde bucal e; 

terapeutas 

ocupacionais.  

• Trabalhadores da 

Vigilância em 

Saúde: profissionais 

da vigilância 

sanitária, 

epidemiológica, 

saúde ambiental; 

saúde do trabalhador; 

e dos laboratórios.  

•Trabalhadores da 

Gestão: secretários 

de saúde, diretores, 

coordenadores, 

gerentes, 

administradores; 

demais gestores.  

•Trabalhadores do 

Apoio: auxiliares 

administrativos; 

almoxarifes; 

trabalhadores da 

copa e fornecimento 

de alimentação.  

• Trabalhadores da 

Conservação: 
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trabalhadores da 

conservação predial 

e trabalhadores da 

limpeza.  
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