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1. INTRODUÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Eugênio Barros, por meio 
da Coordenação Municipal de Imunização, elaborou o Plano Municipal de 
Imunização contra a Covid-19 que dispõe de informações e orientações técnicas, 
a fim de subsidiar a Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a 
Covid-19, traçando estratégias fundamentais para promoção de uma campanha 
de vacinação segura e integrada. 

O Plano Municipal de Imunização contra Covid-19 foi realizado  em 
consonância com os Planos Nacional e Estadual de Operacionalização, todavia, 
observando a organização administrativa, a realidade e a situação 
epidemiológica local, contemplando ainda a programação detalhada da 
campanha através do microplanejamento e integração das áreas técnicas de 
Atenção Primária à Saúde, Vigilância em Saúde, Assistência Hospitalar e demais 
órgãos competentes, contribuindo assim no bom desempenho e execução do 
referido plano.  

Este documento tem o objetivo de orientar e sistematizar as ações 
estratégicas a serem adotadas na programação e execução da campanha 
municipal devacinação contra Covid-19 e na implementação de prevenção e 
controle da infecção causada pelo coronavírus. Ressalta-se que o Plano 
Municipal de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19 não substitui os 
Planos Nacional e Estadual já elaborados e publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 
 

• Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização davacinação 
contra a Covid-19 no município de Governador Eugênio Barros; 

• Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação contra 
a Covid-19;  

• Otimizar os recursos existentes (profissionais de saúde, potencialidades 
do território, insumos disponíveis dentre outros) por meio de planejamento 
e programação oportunos para operacionalização da vacinação no 
município de Governador Eugênio Barros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

 

• Compete aos municípios a elaboração e implementação do Pano 
Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 
contemplando os itens abaixo relacionados: 

• Cadastrar no CNES a Rede de Frio Municipal e as salas de vacina, 
conforme Portaria N. 1.883, de 4 de novembro de 2018, o que será 
importante para o obrigatório rastreamento das vacinas; 

• Instituir um grupo condutor de trabalho com envolvimento das áreas 
técnicas da saúde e demais setores para o fortalecimento das ações de 
vacinação; 

• Garantir a integração das áreas técnicas da atenção primária a saúde e 
vigilância em saúde para fortalecer as ações com vistas a atingir 
coberturas suficientes para promover o controle da COVID 19 nos grupos 
vacinados; 

• Organizar espaço para armazenagem/conservação, fluxo de distribuição 
e locais de administração das vacinas; 

• Realizar o levantamento dos profissionais de saúde capacitados para a 
administração das vacinas de forma segura e promover capacitação, se 
necessário, para ampliação de equipe; 

• Alimentar, monitorar, avaliar os sistemas de informação dos dados 
relativos aos imunobiológicos e usuários por sala de vacina; 

• Avaliar a segurança da vacina nos grupos vacinados observando a 
ocorrência de eventos adversos e tomando as providências cabíveis. 

• Definir profissional e Unidade de Referência para atendimento e nos 
casos que evoluírem para óbitos encaminhar para o Serviço deVerificação 
de Óbito – SVO, nos municípios onde houver cobertura deste serviço, com 
o objetivo de coletar amostra para confirmação e/ou descarte;  

• Avaliar diariamente o desempenho da execução da campanha 
devacinação no município, monitorando o número de doses aplicadas, o 
comparecimento para a segunda dose e a cobertura de doses aplicadas 
nos grupos vacinados; 

• Atuar em cooperação com os outros entes federativos, estado e união, no 
âmbito de sua competência para a execução do plano. 

 

 

 

 

4. GRUPOS PRIORITÁRIOS 



 Indicação dos denominadores pelo Ministério da Saúde. 

 

Grupo prioritário Quantitativo Fonte da informação 
 

Trabalhadores de 
Saúde 

 

244 
 

Ministério da Sáude 

Pessoas de 80 anos 
ou mais 

 

335 
 

Pessoas de 75 a 79 
anos 

 

273 
 

Pessoas de 70 a 74 
anos 

 

358 
 

Pessoas de 65 a 69 
anos 

 

524 
 

Pessoas de 60 a 64 
anos 

 

545 
 

Trabalhadores de 
Educação do Ensino 

Básico 
 

209 
 

Total 
 2488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-
VACINAÇÃO (EAPV) 



Frente a introdução de vacinas por novas tecnologias de produção, pode 
haver um aumento no número de notificações de eventos adversos 
pósvacinação (EAPV). Dessa forma, ratifica-se a importância dos municípios 
fortalecerem os sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária com processo 
de capacitação e sensibilização dos profissionais para identificação, notificação 
e investigação de EAPV com registro obrigatório no e-SUS notifica e no 
NOTIVISA em caso de queixas técnicas e problemas com o produto. A 
qualificação da assitência médica para assegurar o manejo adequado dos 
pacientes é fundamental para evitar óbitos e sequelas. 

Ressalta-se que são consideradas causas de EAPV os erros de 
imunização (programáticos) como problemas na cadeia de frio, erros de 
preparação da dose ou erros na via de administração, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 



Os sistemas de informação na operacionalização da campanha devacinação 
têm como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e 
aos usuários, desde a logística dos insumos até a administração, EAPV e 
estudos pós-marketing. 

Na campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o registro da 
movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas deverá ser feito no 
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) – módulo 
campanha, nos pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde. 

O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será utilizado para 
o registro da movimentação dos imunobiológicos entre as centrais de rede de 
frio nacionais, estaduais, regionais e municipais. 

O e-SUS Notifica é utilizado amplamente para o registro de casos de 
Síndrome Gripal (SG) e, também, será utilizado para o registro de Eventos 
Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Para os registros e monitoramento de queixas 
técnicas relacionadas à vacina Covid-19 será aplicado o sistema informatizado 
NOTIVISA.  

ATENÇÃO: Em locais onde não haja conectividade, utilizar Coleta de Cadastro 
Simplificada - CDS do e-SUS AB ou formulário físico ou em sistemas próprios, a 
inserção dos dados nos sistemas deverá ocorrer em até 48h. 

Quadro 01 – Logística do Sistemas de informação do SUS que serão utilizados 
para operacionalização da vacinação da Covid-19, Governador Eugênio Barros, 
Maranhão, 2021. 

 SIES SI-PNI 
e-SUS 

Notifica 
 

NOTIVISA 
 

Quantidade de Rede de 
Frio que utilizam o 
sistema? 
 

1 1 1 1 

Quantidade de Salas de 
Vacinação que utilizam 
o sistema? 
 

6 6 6 6 

Quantidade de Salas de 
Vacinação que utilizam 
o módulo de 
movimentação de 
imunobiológicos? 
 

 6   

Quantidade de Salas de 
Vacinação que utilizam  6   



o sistema para queixas 
técnicas? 
 
Quantidade de Salas de 
Vacinação que utilizam 
o módulo de registro de 
vacinação? 
 

 6 6  

Quantidade de Salas de 
Vacinação que 
notificarão os EAPV? 
 

 6  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 



A operacionalização da vacinação deve prever capacitação de pessoal, o 
diagnóstico situacional da estrutura da Rede de Frio Municipal, a organização da 
cadeia de frio e a implementação dos sistemas que serão utilizados na 
operacionalização da campanha, segue a lista: 

● Capacitação dos profissionais de saúde para operacionalização da vacinação 
da Covid-19; 

● As salas/pontos de vacinação que não possuem conectividade e/ou 
informatização serão posteriormente digitadas as informações; 

● Será realizado o cadastramento das unidades da rede de frio nos sistemas 
SIES (centrais de rede de frio) ou SI-PNI/CNES (salas de vacina), para garantir 
a rastreabilidade das cargas com lotes das vacinas; 

● Abertura de novos pontos de vacinação para Covid-19; 

● Será disponibilizado apoio de transporte e de segurança na distribuição dos 
insumos para as salas e postos volantes de vacinação.. 

Quadro 02 – Estimativa da população-alvo, doses de vacina e seringas, 
conforme as Fases para Vacinação contra a Covid-19. 

Fases População-alvo 
Estimativa 

de 
População* 

Número 
estimado 
de doses 

para 
esquema 
vacinal 

completo** 

Número 
estimado 

de seringas e 
agulhas para 

esquema 
vacinal 

completo** 

Fase 
01 

 

Trabalhadores de Saúde; 
Pacientes oncológicos; 
pessoas que fazem 
hemodiálise; 
 pessoas de 75 anos ou 
mais.  

852 1.704 1.704 

Fase 
02 

 
Pessoas de 60 a 74 anos 
 1.069 2.138 2.138 

Fase 
03 

 

Morbidades: 
Diabetes mellitus; 
hipertensão arterial grave; 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica; doença renal; 
doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares; 
indivíduos 
transplantados de órgão 
sólido; anemia falciforme; 

700 1400 1400 



câncer; obesidade grave 
(IMC≥40). 
 

 
*Estimativa em revisão. 
**Considerando o esquema de duas doses acrescido de 5% de perda operacional de 
doses. 
 
OBS.: O Ministério da Saúde ainda não divulgou datas para início de vacinação nas 
fases 2 e 3 pois depende da logística de vacinas. 
 
Quadro 03 – Locais e horários de vacinação conforme as Fases para Vacinação 
contra a Covid-19. 

 
Fases População-alvo Local Horário 

Fase 
01 

 

Trabalhadores de Saúde; 
Pacientes oncológicos; 
pessoas que fazem 
hemodiálise; 
 pessoas de 75 anos ou 
mais.  

Centro de Saúde Pedro 
Cunha e Silva e Unidade 
volante na vacinação de 

idosos acamados 

07:30 às 11:30 
13:30 às 17:00 

Fase 
02 

 
Pessoas de 60 a 74 anos 
 

2461102- UBS RAIMUNDO JOSÉ 
DIAS 

07:30 às 11:30 
13:30 às 17:00 

6369537- UBS CANAÃ 
2461110- UBS VEREADOR 

LINDOMAR MARQUES PINHEIRO 
2461129- UBS CACIMBÃO 

2306999- UBS ISABEL FAUSTINA 
3604764- CENTRO DE SAÚDE 

PEDRO CUNHA E SILVA 

Fase 
03 

 

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

2461102- UBS RAIMUNDO JOSÉ 
DIAS 

07:30 às 11:30 
13:30 às 17:00 

6369537- UBS CANAÃ 

2461110- UBS VEREADOR 
LINDOMAR MARQUES PINHEIRO 

2461129- UBS CACIMBÃO 

2306999- UBS ISABEL FAUSTINA 

3604764- CENTRO DE SAÚDE 
PEDRO CUNHA E SILVA 

 
O município possui uma rede de frio municipal que se encontra no Centro 

de Saúde Pedro Cunha e Silva, a mesma funciona ao mesmo tempo como Sala 
de vacina. Contamos com quatro geladeiras na rede de frio, não possui câmera 
de refrigeração, a sala onde a mesma funciona está em ótimas condições 
técnicas em conformidade com as normas do PNI(Programa Nacional de 
Imunização). 



Quadro 04 – Localização das Salas vacinas que serão utilizados para 
operacionalização da vacinação da Covid-19, Governador Eugênio Barros, 
Maranhão, 2021. 

CNES-UBS Localização Condições Físicas 
2461102- UBS RAIMUNDO 

JOSÉ DIAS Povoado Agricolândia Em ótimas condições em 
conformidade com o PNI 

6369537- UBS CANAÃ Povoado Canaã Em ótimas condições em 
conformidade com o PNI 

2461110- UBS VEREADOR 
LINDOMAR MARQUES 

PINHEIRO 
Povoado Santa Rosa 

Em ótimas condições em 
conformidade com o PNI 

2461129- UBS CACIMBÃO Povoado Cacimbão Em ótimas condições em 
conformidade com o PNI 

2306999- UBS ISABEL 
FAUSTINA Povoado Socorro Em ótimas condições em 

conformidade com o PNI 
3604764- CENTRO DE 

SAÚDE PEDRO CUNHA E 
SILVA 

Sede do município 
Em ótimas condições em 
conformidade com o PNI 

 

 

Quadro 05 – Logística das Salas vacinas que serão utilizados para 
operacionalização da vacinação da Covid-19, Governador Eugênio Barros, 
Maranhão, 2021. 

CNES-UBS Caixas Térmicas 
com termômetro 

Bobinas 
de Gelo 

Geladeiras 
para 

armazenagem 
de vacinas 

Trabalhador 
responsável 

2461102- UBS 
RAIMUNDO JOSÉ 

DIAS 
2 20 1 3 

6369537- UBS 
CANAÃ 2 20 1 3 

2461110- UBS 
VEREADOR 
LINDOMAR 
MARQUES 
PINHEIRO 

2 20 1 3 

2461129- UBS 
CACIMBÃO 2 20 1 3 

2306999- UBS 
ISABEL FAUSTINA 2 20 1 3 
3604764- CENTRO 
DE SAÚDE PEDRO 

CUNHA E SILVA 
8 300 4 7 

 

 

Quadro 06 - Mapeamento logístico da Rede de Frio Municipal de Governador 
Eugênio Barros, Maranhão, 2021. 

2461102- UBS RAIMUNDO JOSÉ DIAS 



CNES Rede de Frio e salas de 
vacina 

 

6369537- UBS CANAÃ 
2461110- UBS VEREADOR LINDOMAR 

MARQUES PINHEIRO 
2461129- UBS CACIMBÃO 

2306999- UBS ISABEL FAUSTINA 
3604764- CENTRO DE SAÚDE PEDRO CUNHA 

E SILVA 
Capacidade de armazenamento 

(M³/L) -20°C 
 

1.280 

Deficiência na capacidade de 
armazenamento (SIM ou NÃO) 

 
NÃO 

Capacidade logística até a unidade 
vinculada (transporte) – (SIM ou 

NÃO) 
 

SIM 

Tipo de modal (Aéreo, Terrestre, 
aquático) 

 
TERRESTRE 

Cadastro no SIES (SIM ou NÃO) 
 SIM 

Previsão de Segurança 
 

Transporte- 
Escolta (SIM ou 

NÃO) 
 

SIM 

Armazenamento- 
(SIM ou NÃO) 

 
SIM 

 

A capacidade tecnológica disponível nas salas de vacina – 
informatizaçãoe conectividade determinará o tempo médio para registro do 
vacinado no Sistema de Informação. Existem cenários diferentes nas salas de 
vacina, de acordo com as condições tecnológicas: 

● Cenário 1 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e 
condições de usar QR CODE (Preparar equipamentos e Recursos Humanos); 

● Cenário 2 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e 
condições de fazer digitação online; 

● Cenário 3 - Estabelecimento de Saúde SEM conectividade ou com dificuldades 
de acesso à internet (utilizar as fichas CDS do sistema e-SUS AB, que é um 
módulo off-line); e 

● Cenário 4 - Estabelecimento de saúde SEM conectividade e semcomputador 
(utilizar planilha e registrar na SMS). 

 



Quadro 07 - Capacidade tecnológica das salas de vacinação 

Serviço 
de 

Saúde 
 

Quantidade de pontos de vacinação por 
município 

Quantidade de pontos 
de vacinação por 

município 
Capacidade logística 

até os pontos de 
vacinação (transporte) 

(SIM ou NÃO) 
 

Tipo 
de 

modal 
 

Previsão de segurança 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 
Transporte 

(SIM ou 
NÃO) 

Armazename 
nto (SIM ou 

NÃO) 

2461102      SIM TERRESTRE SIM SIM 
6369537      SIM TERRESTRE SIM SIM 
2461110      SIM TERRESTRE SIM SIM 
2461129      SIM TERRESTRE SIM SIM 
2306999      SIM TERRESTRE SIM SIM 
3604764      SIM TERRESTRE SIM SIM 

 

 

Quadro 08 - Mapeamento dos pontos de vacinação de difícil acesso 

Serviço de 
Saúde 

Pontos de 
vacinação 

por município de 
difícil acesso 

 

Necessidade de 
equipe 

complementar 
para realização 
de serviço de 

vacinação 
 

Capacidade 
logística até os 

pontos de 
vacinação 

(transporte) 
(SIM 

ou NÃO) 
 

Tipo de 
modal 

 

Previsão de segurança 
 

Transporte 
(SIM ou NÃO) 

 

Armazenamento 
(SIM ou NÃO) 

 

2461102 SIM SIM SIM TERRESTRE SIM SIM 
6369537 SIM SIM SIM TERRESTRE SIM SIM 
2461110 SIM SIM SIM TERRESTRE SIM SIM 
2461129 SIM SIM SIM TERRESTRE SIM SIM 
2306999 SIM SIM SIM TERRESTRE SIM SIM 
3604764 SIM SIM SIM TERRESTRE SIM SIM 

 

 

Obs¹.: Deverá descrever um ponto de vacinação por linha.Definição de 
população de difícil acesso: aqueles que enfrentam barreiras do lado da oferta 
da vacina devido à geografia por distância ou terreno, transitória e remota. 
Populações de zonas rurais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas em terras 
homologadas e não homologadas, pessoas em situação de rua, entre outras. 

Obs².: Independente dos locais de difícil acesso, há que se considerar as ações 
de vacinação extramuros na comunidade também, a exemplo das Instituições de 
Longa Permanência para Idoso - ILPI-s, pontos de apoio, vacinação domiciliar 
(atendimento domiciliar), presídios etc. 

 
7.1 Recursos humanos 



Os profissionais que irão trabalhar na campanha de vacinação 
contra a Covid-19 serão os prfissionais das Sete Estratégias de 
Saúde da Família (ESF) do município. 

Os mesmos ainda estão em fase de contratação: 

 7 enfermeiros; 
 14 técnicas de enfermagem; 
 1 Coordenadora de Imunização; 
 6 motoristas. 

 
7.2 Fluxos de distribuição de vacinas 

O fluxo de distribuição de vacinas deve considerar a organização estrutural 
correspondente ao seu município. 

Descrever neste espaço o fluxo de distribuição utilizado no município, este 
poderá ser apresentado em formato de fluxograma ou textual. Abaixo segue 
exemplo de distribuição. 

a) Fluxo de distribuição de vacinas com Rede de Frio Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. COMUNICAÇÃO 
 

CENTRAL 
REGIONAL 

DE FRIO 

 REDE DE 
FRIO 

MUNICIPAL 

 

 
SALA DE 
VACINA 

EXTRAMURO 

VAN REFRIGERADA 

CARRO 

CARRO 



A campanha de combate ao novo coronavírus tem como objetivo: 
informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população brasileira, 
gerando consenso popular positivo em relação à importância da vacinação. 

Iremos seguir peças e moldes da campanha de vacinação do Governo 
Federal de forma a maximizar o esforço comunicacional, otimizando a percepção 
pela população brasileira do empenho conjunto das três esferas da gestão 
tripartite da saúde pública no Brasil. 

Informaremos as estratégias de comunicação que utilizaremos para 
alertar a população esclarecendo quanto a necessidade de vacinar os grupos 
prioritários com maior risco de desenvolver complicações e evoluir para óbito 
pela doença, assim como, as categorias que deverão ser vacinadas em cada 
etapa da campanha, estratégia que tem objetivo de promover                                                                                                                    
a redução de morbimortalidade e da transmissão da doença pela covid-19. 

Divulgaremos para a população em linguagem simples apectos ligados a 
vacina que será utilizada no município, como tipo da vacina, via de 
administração, número de doses e tempo necessário para a garantia da 
imunidade contra oCOVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ENCERRAMENTO DA CAMPANHA 

 



Os entes federados realizarão o trabalho que irá subsidiar a avaliação dos 
resultados alcançados, ações assertivas e lições aprendidas durante a 
operacionalização da campanha de vacinação da Covid-19. 

Os municípios deverão avaliar a eficácia, segurança e impacto da 
campanha de vacinação. 


