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APRESENTAÇÃO

A Prefeitura da Cidade de Graça aranha, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, apresenta o Plano Municipal De Vacinação Contra a Covid-19, como medida
adicional na resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII).
No contexto das ações e serviços disponibilizados à população brasileira pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), a vacinação constitui uma das iniciativas vista de forma
extremamente positiva pela sociedade. Os avanços alcançados nos últimos 30 anos, pelo
Programa Nacional de Imunização junto aos Programas Estaduais e Municipais, aliado à
implementação da atenção à saúde da população, permitiu impacto relevante na redução
de complicações e óbitos para alguns agravos. Reconhecidamente, as doenças
imunopreveníveis vêm apresentando redução na sua magnitude, mesmo que algumas
doenças ainda representem uma carga signiﬁcativa no padrão epidemiológico brasileiro.
São de responsabilidade e coordenação do Ministério da Saúde (MS), a aquisição de
todas as vacinas contra a COVID-19 com reconhecidas eﬁcácia e segurança, especialmente, as que já
estão sendo testadas no Brasil. Também a aquisição e logística de insumos, o sis- tema de
informações e a deﬁnição das estratégias de monitoramento e avaliação da campanha, dentro do
Programa Nacional de Imunizações (PNI).
O PNI é responsável pelapolítica nacional de imunizações e 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.
Em Graça Aranha, em consonância com o Plano Nacional de Vacinação para a
COVID-19, a vacinação deve ocorrer por etapas obedecendo a critérios logísticos de
recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde.
As etapas desenhadas pela equipe técnica do MS priorizam grupos, que levam em
conta informações sobre nuances epidemiológicas da COVID-19 entre os brasileiros, bem
como, comorbidades e dados populacionais.
Destacamos que este plano será atualizado 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 dos imunizantes após aprovação
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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1. Introdução
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies dife rentes
de animais, incluindo camelos, gados, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que
infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Em
dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi
identiﬁcado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida
pessoa a pessoa e se tornando a maior pandemia da história recente da humanidade .
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde - OMS, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes

com COVID-19

podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos
casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem diﬁculdade respiratória e
outras complicações.Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com
covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar.
Entretanto, uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves
da doença. Pessoas idosas e/ou com morbidades, a exemplo de pessoas com problemas cardíacos e
pulmonares, diabetes ou câncer, dentre outros, têm maior risco de evoluírem para formas graves da
doença, é sabido que as medidas não farmacológicas para conter a transmissão do novo coronavírus,
que apesar de terem sido fundamentais até o presente momento tem elevado custo social e econômico,
tornando-se imprescindível dispor de uma vacina contra a doença.
No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de
controle de doenças. No entanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa
Nacional de Imunizações (PNI), com o objetivo de organizar toda a política nacional de
vacinação da população brasileira e a missão de controlar, erradicar e eliminar as doenças
imunopreveníveis.
Mediante busca mundial de uma vacina COVID-19, o governo brasileiro viabilizou crédito
orçamentário extraordinário em favor do Ministério da Saúde, para garantir ações necessárias à
produção e disponibilização de vacinas COVID-19 à população brasileira. Por se tratar de uma busca
mundial pela tecnologia, produção e aquisição do imunobiológico, a disponibilidade da vacina é
inicialmente limitada, considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se necessária a
definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os grupos de maior risco para

agravamento e óbito deverão ser priorizados.
Desta maneira, a partir das deﬁnições do Ministério da Saúde/PNI, a Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS) de Graça Aranha apresenta o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19,
como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Algumas deﬁnições contidas neste plano são
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dinâmicas, condicionadas às características e disponibilidade das vacinas aprovadas para o uso
emergencial e poderão sofrer ajustes tais como adequação dos grupos prioritários, população
alvo, capacitações e estratégias para a vacinação
2. OBJETIVO DA VACINAÇÃO
Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a
COVID-19 nos grupos prioritários do município de Graça Aranha.

2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO
• Atingir os grupos prioritários de acordo com as etapas da campanha de vacinação
estabelecidas;

• Realizar a gestão do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento,transporte e descarte ﬁnal de frascos, seringas e agulhas utilizados,
conforme as normas técnicas vigentes;

• Coordenar ações para notiﬁcação e investigação de eventos adversos associados à
vacinação;

• Promover ações de educação e comunicação em saúde sobre as vacinas
disponibilizadas;

3. POPULAÇÃO ALVO
A população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a covid-19, foram priorizadas
segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença.
seguindo os princípios similares estabelecidos pela OMS deﬁniu-se como grupos prioritários para
vacinação: 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 (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras demarcadas, comunidades
tradicionais ribeirinhas e quilombolas, população em situação de rua, comorbidades (Diabetes
mellitus, hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo), doença
pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cérebro-vasculares,
indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer

e obesidade grau III),

trabalhadores da educação, pessoas com deﬁciência permanente severa, membros das forças de
segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do
transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e população privada de liberdade.
O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade das
doses de vacina,
O Ministério da Saúde iniciará a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 com um
total de 6 milhões de doses da vacina Sinovac (Butantan). Ressalta-se que esta vacina tem indicação de
duas doses para completar o esquema vacinal.
Neste cenário, considerando as duas doses para completar o esquema vacinal (intervalo de 2 a
6

4 semanas entre elas) e o percentual de perda operacional de 5%, estima-se vacinar nesta primeira
etapa cerca de 2,8 milhões de pessoas, priorizando os grupos que seguem:
Trabalhadores da saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais
institucionalizadas; populaçãoindigena aldeada, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e
quilombolas
Diante das doses disponíveis para distribuição inicial, e a estimativa populacional dos
trabalhadores de saúde, será necessária uma ordem de priorização desse estrato populacional.
Assim, recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos trabalhadores da saúde conforme
disponibilidade de doses,equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos
grupos elencados para as 6 milhões de doses; trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de
Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para
jovens e adultos com deficiência); trabalhadores dos 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; Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão
contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa,
conforme disponibilidade de vacinas.
Dessa forma, o quadro 01 estabelece o número de doses estimadas de vacina para
contemplar as fases 1, 2 e 3 da campanha de vacinação contra covid-19.
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Quadro 01: População prioritária para vacinação contra a covid-19, estimativa de número de doses
necessárias em cada fase.
Dose estimada
Fases
Tempo
População-alvo
Pop.
para
estimado
estimada
esquemacompleto

1ª fase

2ª fase
3ª fase

-

4
semanas

4 semanas
4 semanas

-

Trabalhadores de saúde

150

300

Pessoas de 75 anos ou mais

332

664

Pessoas de 60 anos a 74 anos

436

872

720

1440

Pessoas que apresentam alguma
comorbidade, (Diabetes mellitus;
hipertensão; doença pulmo- nar
obstrutiva crônica; doença renal;
doenças cardiovasculares e
cerebrovasculares; indivíduos
transplantados de órgão sólido;
anemia falcifor- me; câncer;
obesidade grave (IMC≥40).)
OUTROS GRUPOS
trabalhadores da educação,
pessoas com deﬁciên- cia
permanente severa, membros das
forças de se- gurança e salvamento,
funcionários do sistema de privação
de liberdade, trabalhadores do
transporte coletivo, tranporte aéreo,
transportadores rodoviá- rios de
carga, população privada de liberdade
e pes- soas com deﬁciencia
permanente e população em
situação de rua.

-

-

4. META DA VACINAÇÃO
Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos pela covid- 19, é
fundamental alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais. Para tanto, todos os esforços devem estar
voltados para vacinar toda a população alvo. Portanto, o PNI estabeleceu como meta, vacinar pelo menos
90% da população alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena parcela da população
apresente contraindicações à vacinação.
5. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA
É necessário que toda equipe seja capacitada para a operacionalização da campanha,
incluindo a administração da vacina de forma segura, como também nas ações para notiﬁ- cação e
investigação de eventos adversos associados à vacinação; no que se refere à Secretaria
Municipal de Saúde, a capacitação será realizada de forma presencial e/ou virtual, por módulos,
que inclui a ação de vacinação, seus eventos adversos e sistema de informação.
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5.1.

A SEMUS propõe para esta campanha, estratégias e táticas, na intenção de evitar
aglomeração e manter a organização dos pontos de vacinação;

. Nesse primeiro momento será realizado a vacinação com equipes volantes, nos próprios
serviços de saúde;

• Vacinação domiciliar para pacientes acamados ou com diﬁculdade de locomoção;
• Número limitado de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada
(1acompanhante);

• Marcações no piso para auxiliar na determinação do distanciamento a ser
obedecido no ponto de vacinação;
5.2.

REDE DE FRIOS

A divisão de Imunização atua com suas ações de vacinação contando com uma sala
de Rede de Frio, Programa recebe mensalmente imunobiológicos que compõem o
calendário nacional de imunização, além das doses de vacinas destinadas às campanhas de
vacinação.
5.3.

CONSERVAÇÃO DA VACINA

Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê-las em condições
adequadas de conservação, com temperatura controlada, e em conformidade com as orientações do
fabricante e aprovação pela Anvisa. A exposição acumulada da vacina a temperaturas fora das
preconizadas, ou diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência que não
poderá ser restaurada.
As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC nas câmaras
frias/refrigeradas. Referente a preparação da caixa térmica, essa deverá obedecer as recomendações já
definidas no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação disponível no link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
Em Graça aranha, o transporte das vacinas e dos insumos é realizado,
essencialmente, por via terrestre, as vacinas são acondicionadas em caixas térmicas com
bobinas reutilizáveis e ambientadas em temperatura adequada controlada por
termômetro, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde garantindo a
temperatura adequada até chegar aos locais de vacinação, a cadeia de frio deve ser
garantida para a manutenção da qualidade das vacinas.
5.4.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 o registro da dose aplica9

da, será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação
do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), para os pontos 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 servi- dor assim que a conexão com a
internet estiver disponível.
5.5.

MICRO PROGRAMAÇÃO

Para a realização da campanha de vacinação contra COVID-s19, a Divisão de Imunização,por
meio da Secretaria de Saúde deve dispor dos seguintes recursos:

MATERIAL PARA VACINAÇÃO

DESCRIÇÃO

QTD.

UNID.

05

Unidade

05

Unidade

50

Pacotes

Fabricada em material ecologicamente
correta, com parede externa em polietileCAIXA TÉRMICA 15 LITROS

no, isolamento em poliuretano e parede
interna em polipropileno. Alças laterais
embutidas. Tampa de abertura articulável. Dimensões aproximadas (Comp. x
Larg. x Alt.): 35 x 26 x 38 cm
Especiﬁcações Técnicas
Faixa de temperatura interna: -20 °C a 50
°C / °F
Faixa de temperatura externa: -50 °C a
70 °C / °F

TERMÔMETRO DIGITAL PARA
MÁXIMA E MÍNIMA

Resolução Interna/externa: 0,1 °C
Exatidão Interna/externa: °0 C a 50 °C ±
1 °C / -50 °C a 0 °C ± 2 °C / 50 °C a 70 °C
± 2°C
Alimentação: 1 pilha de 1,5 Volts tipo
AAA
Cabo sensor externo: aprox. 1,8 m
Dimensões: 110x70x20 mm

ALGODÃO PACOTE DE 100 G

Algodão Hidróﬁlo em Bola compostas de
ﬁbras 100% algodão, puriﬁcadas e alvejadas.
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Composta de três camadas: duas de Tecido não tecido (TNT), 100% Polipropileno, e

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA
COM ELÁSTICO CAIXA COM 50
UNIDADES.

uma camada interna de elemento ﬁltrante (polipropileno) resistente a ﬂuidos
transportados pelo ar, atoxica, hipoalér-

02

gica, com confortáveis elásticos laterais
para ﬁxação atrás das orelhas, e clipe nasal de metal maleável e revestido, com a
ﬁnalidade de manter o contorno do nariz
e das bochechas.
Antisséptico liquido com borrifador spray

ÁLCOOL 70%

COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DE 20 LITROS

FITA GOMADA

Caixa

30

pulverizador com Trava de segurança
para higienização das mãos e desinfecção
de superfície
Recipiente para coleta de resíduo de

Litro

30

serviço de saúde e material perfuro cortante, rígido, impermeável, resistente a
perfurações, 13 litros, confeccionada em
papel incinerável, cor amarela.

Unidade

Fita auto adesiva, crepe, larga medindo
50mm x 50 m, composição: cola aquosa

5

Unidades

(atóxica) e papel crepado.
FICHAS DE REGISTRO

Impresso próprio

3000

Unidades

Caneta esferográﬁca, corpo único em
acrílico transparente sextavado, ponta
CANETA ESFEROGRÁFICA

grossa, na cor azul, ponta com esfera de
tungstênio, tampa anti-asﬁxiante na cor
da tinta, carga e tampas conectadas ao

20

Unid.

20

Unidade

01

Caixa

10

Unid.

2000

Unidade

corpo por encaixe.
LÁPIS
BORRACHA DE APAGAR

Produzida em borracha natural, produzidas a partir do látex das seringueiras.
Em cores variadas, corpo e material plástico, tampa na cor da tinta para uso em
qualquer superfície, secagem rápida,
medindo no mínimo 11,0cm com pon- ta

PINCEL ATÔMICO

chanfrada, composição básica álcool e
corante. Embalagem contendo dados de
identiﬁcação data de fabricação, validade, lote, procedência. Acondicionados
coletivamente em caixa de papelão com

CARTÃO DE VACINA

12 unidades.
Cartões de vacina impressão em papel
branco oﬀset 180g. Formato 9,5cm (L) x
9,5 cm (A). Acabamento dobrável ao meio.
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PASTA ABA COM ELASTICO
PLASTICA

GRAMPOS PARA GRAMPEADOR

Pastas transparente plástica, com abas e
elástico, para papéis até tamanho ofício
(21,5cm x 31,5cm). Medidas aprox. do
produto (AxLxP) cm: 24 X 34 X 0
Modelo 26/6, em embalagem com caixa
com 5.000 unidades, em metal niquelado

10

Unidade

01

Caixa

02

Caixa

02

Caixa

02

Caixa

50

Unidade

50

Unidade

50

Unidade

prateado, com proteção antiferrugem.
CLIPES PARA PAPÉIS

CLIPES PARA PAPÉIS

Clipes para papéis em arame de aço com
acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, tamanho 12/0.
Clipes para papéis em arame de aço com
acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, tamanhos 6/0

CLIPES PARA PAPÉIS

Clipes para papéis em arame de aço com
acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, tamanhos 4/0

SACO P/ LIXO 200 LITROS

SACO p/ LIXO 100 LITROS

Saco plástico para lixo comum, de 200
litros, de cor preta, material resistente
contendo dados de identiﬁcação, data de
fabricação, validade e lote.
Saco plástico para lixo comum, de 100
litros, de cor preta, material resistente
contendo dados de identiﬁcação, data de
fabricação, validade e lote.
Saco plástico para lixo comum, de 50 litros, de cor preta, material resistente

SACO p/ LIXO 50 LITROS

embalagem contendo dados de identiﬁcação, data de
fabricação, validade e lote.

6. FARMACOVIGILÂNCIA
Devido todas as vacinas contra o Sars-Cov2 terem sido produzidas de forma acelera- da
(9 meses), usando novas tecnologias de produção e as mesmas deverão ser administradas em milhões de indivíduos, precisamos ter um sistema de farmacovigilância fortalecido
e atento para os prováveis eventos adversos.
Eventos adversos é qualquer ocorrencia clínica indesejavel em um indivíduo que te- nha
rescebido algum imunobiológico. Quanto a intensidade, os mesmos se classiﬁcam em leves,
moderados e graves – estes podem levar à hospitalização, deixar sequelas e até evo- luir
para óbito.
Portanto, precisamos:

·

Detectar;

·

Notiﬁcar;
12

·

Investigar;

·

Classiﬁcar todos os eventos adversos;

Aresponsabilidade édeTODOSos proﬁssionais dasaúdequetiveremconhecimento de uma
suspeita de EAPV, incluíndo erros de imunização, problemas na cadeia de frio, erros de
preparação na dose ou na via de administração entre outros se detectado.
É fundamental informar:

·

Tipo de vacina;

·

Lote;

·

Fabricante;

Todos os eventos adversos graves, raros, inusitados, óbtos súbtos e inesperados, assim como qualquer erro de imunização devem ser notiﬁcados em 24 horas em determina- ção da
Portaria 264, de 17 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde.
Precaução ou seja, não devem receber a vacina neste momento, mas aguardar:

·

Pessoas com qualquer doença febril aguda;

·

Pacientes que tiveram COVID-19 conﬁrmado nas últimas 4 (quatro) semanas e evidência de piora clínica da doença;
Pelo fato de todas as vacinas serem novas e ainda em conclusão da fase 3, o Ministé-

rio da Saúde neste momento, contraindica a vacinação nos:

·

Menores de 18 anos;

·

Gestantes em qualquer período gestacional;

·

Indivíduos que tiveram reação anaﬁlática na primeira dose da vacinação;

·

Pessoas que relatam terem anaﬁlaxia ou choque anaﬁlático a algum componente
da vacina.

Recomenda-se que as bulas das vacinas e as informações dos fabricantes sejam lidas pela
equipe vacinadora antes da administração da vacina para ciência e também informar o paciente
caso este solicite um esclarescimento.
Em caso EAPV, a populaçao será orientada a procurar qualquer unidade de saúde,os casos
graves serão removidos por ambulância do município para a unidade de urgência mais
próxima.

7.0 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde deve estar em conformidade com
as deﬁnições estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de
13

2018, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços
deSaúde e a Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõesobre o tratamento e a
disposição ﬁnal dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS).

8.0 COMUNICAÇÃO
Sabe-se que para o enfrentamento da pandemia torna-se imprescindível a
participa- ção efetiva da população, de modo que a comunicação é a estratégia mais
importante a ser fortalecida, pois esta estabelece o canal direto de troca de informações
entre a gestão e seu público-alvo.
Assim, além da divulgação massiva das medidas sanitárias que precisam permanecer sendo
adotadas pela população (praticar o distanciamento social, higienizar as mãos com frequência
utilizando água e sabão, utilizar álcool a 70%, fazer uso de máscara, dentre ou- tros), a divulgação
sobre as ações implementadas para enfrentamento à Covid-19 é mais do que necessária,
sendo a vacinação neste momento uma das mais importantes a serem comunicadas à população.

·

A elaboração da campanha publicitária seguirá um planejamento de acordo com a evolução de cada
etapa da vacinação. Começando com mensagens de antecipação e preparação, passando em seguida
para a próxima fase de informação à população com clareza: como, quando, onde e para quem será a
primeira etapa e demais etapas, divulgação de material informativo relacionado à vacinação
nas redes sociais e siteoﬁcial da prefeitura.
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