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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade 

causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção 

respiratória aguda potencialmente grave e de distribuição global, que possui 

elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias 

ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com covid-19 se 

recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, uma 

em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-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. De acordo com o panorama da OMS, 

atualizado em 12 de janeiro de 2021, existem 173 vacinas COVID-19 

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

de pesquisa clínica, das quais 20 encontram-se na fase III de ensaios clínicos. 

Mediante busca mundial de uma vacina 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. Além 

disso, no contexto pandêmico que se vive, com a grande maioria da população 

ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, também é prioridade a 

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

manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 
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De acordo com o plano Nacional de Operacionalização da vacinação 

contra Covid-19, foram definidos grupos alvo da campanha, a saber: idosos (60 

anos ou mais), indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, 

povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades 

tradicionais quilombolas, pessoas com determinadas morbidades, população 

privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, 

pessoas em situação de rua, forças de segurança e salvamento, Forças 

Armadas, pessoas com deficiência 4 permanente grave, trabalhadores da 

educação, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário 

passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e 

ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, 

trabalhadores de transporte aquaviário. Nessa perspectiva, este documento 

trata das diretrizes para a operacionalização da vacinação no municipio de São 

Sebastião do Caí. 

 

 
2. OBJETIVO 

 
 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da 

vacinação contra a Covid-19 no município, reduzindo a morbimortalidade 

causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da 

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

serviços essenciais. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 

Apresentar o cronograma de vacinação à população-alvo e grupos 

prioritários. Organizar espaço físico, insumos, equipamentos e recursos 

humanos para a realização da imunização contra a Covid-19. Orientar e divulgar 

amplamente o processo de operacionalização da vacina no município. 
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3. POPULAÇÃO-ALVO PARA VACINAÇÃO 

 
 

As estratégias da campanha de vacinação contra a COVID-19 

e o estabalecimento de grupos populacionais prioritários a a serem vacinados 

são de definição do Ministério da Saúde (MS) e as decisões tomadas baseiam-

se em argumentos técnicos, científicos e logísticos, evidência epidemiológica, 

eficácia e segurança do produto, somados à garantia da sustentabilidade da 

vacinação para toda população definida. 

A população será vacinada de forma escalonada conforme a logística de 

distribuição adotada pelo PNI, com ajustes de acordo com a realidade do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

 Definição 

 
 

Em conformidade com o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19, e inicialmente, com a quantidade enviada para 

o município, foram incorporados os seguintes grupos prioritários: 

 
 Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência 

(institucionalizadas); 

 Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residente em 

Residências Inclusivas (institucionalizadas); 

 34% dos Trabalhadores da saúde. 

 
 

Abaixo segue a orientação de priorização da categoria dos trabalhadores de 

saúde que foram estabelecidas: 

 
 Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na 

vacinação; 

 Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da 

urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na 

atenção/referencia para os casos suspeitos e confirmados de covid-19; 

 Demais trabalhadores de saúde. 
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Segue descrição dos grupos prioritários e recomentações para vacinação. 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 

Secretaria Municipal da Saúde 

7 

 
 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 

Secretaria Municipal da Saúde 

8 

 
 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 

Secretaria Municipal da Saúde 

9 

 
 

 

 Meta 

 
 

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

graves e óbitos pela covid-19, é fundamental alcançar altas e homogêneas 

coberturas vacinais. Para tanto, todos os esforços devem estar voltados para 

vacinar toda a população alvo. Portanto, o PNI estabeleceu como meta, vacinar 

ao menos 90% da população alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar 

que uma pequena parcela da população apresente contraindicações à 

vacinação. 

 

 
4. VACINAS CONTRA A COVID-19 

 
 

Existem diversas vacinas que estão em fase de testes. A seguir, 

listamos os imunobiológicos que encontram-se em etapas mais avançadas do 

estudo e com maior potencial para produção, descrevendo suas características 

e necessidades de recursos. A escolha das vacinas a serem disponibilizadas 

para São Sebastião do Caí será de responsabilidade do MS e da Secretaria 

Estadual de Saúde/ RS (SES). Para garantir a eficácia todos os imunobiológicos 

devem ser administrados conforme orientação do fabricante seguindo o numero 

de doses indicados e o intervalo mínimo entre as doses definido pelo 

fabricante. 

 
Oxford/AstraZeneca/Bio-Manguinhos: Anglo sueca (vetor viral - vírus 

geneticamente modificado) 

 APROVADA ANVISA: 

 Conservação: entre +2 e +8 ºC 

 Brasil comprou 100 milhões de doses da vacina 

 Autorização da Anvisa para fase 3 - Eficácia até 90% em duas doses, mas 

foi mais eficaz com meia dose. Intervalo 4- 12 semanas. Aplicação IM 

 Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais - Com 

previsão de registro por Bio-Manguinhos. 
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Sinovac (Coronavac)/ Butantan: Chinesa (vírus inativado) 

 APROVADA ANVISA: 
 

 Conservação: entre +2 e +8 ºC 

 Eficácia até 97% em duas doses - intervalo de 14 dias. Aplicação IM 

 Autorização da Anvisa para fase 3. 

 Pessoas acima de 18 anos 

 Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais. 

 
 

Sputnik V (Gamaleya): Rússia (vetor viral - vírus geneticamente modificado): 

 Conservação: entre +2 e +8 ºC 

 Eficácia até 94-95% em duas doses 

 intervalo de 21 dias 

 Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais. 

 
 

Johnson & Johnson (Janssen): 

 Eficácia até 98% - Duas doses 

 intervalo de 21 dias entre as doses 

 Autorização da Anvisa para fase 3 - iniciada em dezembro 

 Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais. 
 
 
Moderna: Americana (RNA mensageiro): 

 Conservação: - 20ºC 

 Eficácia até 95% em duas 

 intervalo de 29 dias entre as doses 

 Validade: 6 meses a - 20ºC 

 O imunizante pode ficar até 12 horas em temperatura ambiente 

 Validade de 30 dias sob refrigeração entre +2 e +8 ºC 

 Estratégia de vacinação: 1 ultrafreezer para armazenamento dos 

imunobiológicos nos 2 núcleos de imunizações. 

 
Pfizer + BioNtech: Americana e Alemã (RNA mensageiro) 

 Em testes no Brasil (SP e BA): 
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 Autorização da Anvisa para fase 3 

 Descongelamento: 3 horas entre a +2 a +8ºC ou 30 minutos acima de 

25ºC 

 Validade: 

o Armazenada entre -80 e -60ºC: 6 meses 

o Após descongelamento: 5 dias em temperatura entre +2 a +8ºC ou 

por 2 horas acima de 25ºC 

o Após diluição: 6 horas a temperatura entre 2 e 25ºC 

 Eficácia até 95% em duas doses 

 2 doses com intervalo de 21 dias 

 Estratégia de vacinação: 1 ultrafreezer para armazenamento dos 

imunobiológicos nos 2 núcleos de imunizações 

 Caixas especiais com gelo seco para transporte - vacinas podem ficar 

armazenadas por 15 dias. 

  

 

5. ESQUEMA DE VACINAÇÃO 

 
 

Tendo em vista a vacina enviada para o inicio da campanha de 

vacinação (CORONAVAC)  vacina proveniente do laboratório 

Sinovac/Butantan, deverá ser administrada exclusivamente por via 

intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo determinado conforme 

orientação da SES. 

 
6. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO 

 

A vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saude, nas sala de 

vacinas, sendo a população alvo pré avisada para o comparecimento, 

dependendo do cronograma de entrega de vacinas. 

 
7. PROCEDIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS 

 
 

A administração da vacina será pela via intramuscular (IM), no músculo 

deltóide, observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório. 

Serão utilizadas para aplicação seringas e agulhas com as seguintes 
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especificações: 

 seringas de plástico descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml); 

 

 agulhas descartáveis de para uso intramuscular: 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 
7,0 

dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm. 

 
 

 Uso de Equipamentos de proteção individual 

 
 

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos 

trabalhadores de saúde envolvidos na Vacinação contra a Covid-19, tem como 

objetivo a proteção destes trabalhadores, bem como a segurança dos indivíduos 

que serão atendidos pela vacinação. Nesse sentido, seguem abaixo as 

orientações: 

 
EPIs recomendados durante a rotina de vacinação 

 
 

 Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, 

prevendo-se quantitativo suficiente para troca a cada 2-3 horas ou quando 

estiver úmida; 

 Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção; 

 Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado 

diariamente; 

 Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. 8 

 
 

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas 

bulas dos respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) 

sobre a(s) vacina(s) a ser(em) administrada(s). 

 

 Contraindicações 

 
 

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da 

vacina; Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática 

confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19; Pessoas com 
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sindrome gripal ou em tratamento ambulatorial de qualquer agravo; Pessoas 

que receberam qualquer outra vacina a menos de 14 dias. 

 

 O registro do vacinado 

 
 

O registro da dose aplicada será nominal/individualizado. Será entregue 

ao vacinado um comprovante padrão, segue abaixo o modelo, e 

posteriormente estes dados serão inseridos no sistema de informação oficial do 

Ministerio da Saúde. Os profissionais da saúde, servidores da Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Caí, que recusarem receber a vacina contra o covid-19  receberão 

o termo de recusa de imunização conforme abaixo. 
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8. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

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.  

 
9. NOTIFICAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO 

 
 

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 fluxo estabelecido 

pelo PNI. 

Todo o profissional da saúde, ao ter conhecimento de uma suspeita de 

EAPV, incluindo os erros de imunização (programáticos), problemas na cadeia 

de frio, erros de preparação da dose ou erros na via de administração, deverá 

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. 

A Notificação e Investigação de EAPV deverão ser realizados no E-SUS 

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

e a Coordenação Geral do PNI. 

 

 
10. CONSIDERAÇÃO GERAL 

 
 

O plano Municipal poderá sofrer alterações de acordo com o processo 

de imunização contra COVID-19, para ajustes necessários para melhor eficácia 

de agilidade do processo. 
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Referências: 

 
 

 Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID-19 do 

Ministério da Saúde; 

 Plano estatual de vacinação contra COVID-19 do Estado do Rio Grande do Sul; 

 Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 do 

Ministério da Saúde; 
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