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INTRODUÇÃO 

Este Plano foi elaborado em consonância com as orientações globais da 

Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS). 

Algumas definições contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às 

características e disponibilidades das vacinas aprovadas para o uso emergencial, e 

precisarão ser ajustadas como, por exemplo, adequação dos grupos prioritários, 

população-alvo, capacitações e estratégias para a vacinação. 

 

1. OBJETIVOS DO PLANO 

Objetivo Geral 

Estabelecer as ações, planejamento, cronograma e estratégias para a 

operacionalização da Vacinação contra o Covid-19 no município de São João da 

Ponta. 

Objetivos Específicos 

• Apresentar o plano aos Coordenadores das USF’s (técnica de vacina, ACS’s e 

enfermeiro (a)s) e Coordenação de Atenção Primaria. 

• Definir cronograma por área de todos os ACS para a operacionalização da vacina 

Covid-19. 

• Realizar a vacinação em residências para evitar a aglomeração nas Unidades de 

Saúde. 

• Obedecer às ordens do público-alvo de cada fase da vacinação. 

• Imunizar 90% dos grupos prioritários do município, focando na redução da morbidade 

e mortalidade pela Covid-19. 

• Notificações/Investigações/Monitoramento dos EAPV (Eventos Adversos Pós-

Vacinação). 
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VACINA COVID-19 

A Vacina de vírus inativados – utilizam tecnologia clássica de produção, através 

da qual é produzida uma grande quantidade de vírus em cultura de célula, sendo estes 

posteriormente inativados por procedimentos físicos ou químicos. Geralmente são 

vacinas seguras e imunogênicas, pois os vírus inativados não possuem a capacidade 

de replicação e assim o organismo não fica exposto às grandes quantidades de 

antígenos. 

 

 

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES Á ADMINISTRAÇÃO DA 

VACINA. 

Considerando que a(s) vacina(s) Covid-19 não puderam ser testadas em todos 

os grupos de pessoas, podem haver precauções ou contraindicações temporárias até 

que se tenha mais evidencias e se saiba mais sobre a(s) vacina(s) e que sejam 

administradas de forma mais ampla a mais pessoas. 

 

PRECAUÇÕES 

• Pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves. 

• Pessoas com sintomas das Covid-19, recomenda-se o adiamento da 

vacina, e encaminhar para a realização do PCR. 

Contraindicação 

• Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

qualquer componente de vacina. 

• Pessoas menores de 18 anos (de acordo com a bula de cada fabricante) 

• Mulheres Gestantes, puérperas e lactantes. 

 

ARMAZENAMENTO 

 A Vacina da COVID-19 deverá ser armazenada na rede de frio em temperatura 

de 2ºC a 8ºC, com ambiente climatizado entre 15ºC a 30ºC, para não haja perda de 

vacina. 
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VACINAS 

A Vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, deverá ser administrada 

exclusivamente por via intramuscular em duas doses, com intervalo: 

Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04 semanas. 

A Vacina proveniente do laboratório AstraZeneca/Fiocruz de 

Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Serum Índia deverá ser administrada 

exclusivamente por via intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo 

determinado: 

Vacina AstraZeneca/Fiocruz: intervalo entre as duas doses, de 4 a 12 

semanas. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Os Registros devem ser individualizados, registrado em livro de registro da sala 

de vacina e cartão sombra para armazenamento em arquivo, preenchimento 

corretamente dos boletins consolidado e entregue a Vigilância em Saúde em até 36 

horas para informação no Sistema. 

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

adequada rede de internet disponível deverão preencher corretamente a ficha de 

registro com os dados do paciente (cartão SUS/CPF, Vacina/Fabricante, Lote/Validade, 

data de aplicação), para inserir posteriormente no sistema. 

Os Arquivos devem ser feitos no sistema de Informação do Programa Nacional 

de Imunização (SI-PNI). 
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Cenário 01 
Estabelecimento de Saúde COM conectividade na 

internet e condições de fazer digitação online 

Cenário 02 

Estabelecimento de Saúde SEM conectividade ou com 

dificuldade de acesso à internet 

Utilizar sistema off-line 

Cenário 03 
Estabelecimento de Saúde SEM conectividade e SEM 

computador (utilizar planilha e registrar na SMS) 

 

MEDIDAS DE ALTERAÇÃO DO PLANO 

Importante destacar, considerando o atual cenário de distribuição da vacina em 

estoque do governo estadual, o cronograma por localidade dos demais grupos prioritários 

será acordado mediante a chegada da vacina no município, e repassando a população por 

mobilização/mídia. E o plano poderá ser modificado em decorrência da ação da vacinação 

pelo plano estadual. Articulando junto às redes de serviços de atenção primaria a saúde (APS) 

Estratégia saúde da Família (ESF) no âmbito de articular medidas na projeção da vacinação 

em relação aos demais grupos prioritários de forma que o fluxo ocorre de maneira organizada. 

EXECUÇÃO DA CAMPANHA: 

A execução da Campanha terá o intuito de organizar, planejar estratégias para 

que todos sejam devidamente vacinados evitando aglomerações na unidade de Saúde, e para 

aqueles que não terão condições de se locomover até a unidade de Saúde uma equipe de 

imunização levará a vacina até a sua residência imunizando assim o paciente. 

COMUNICAÇÃO 

A Comunicação tem um papel importante na execução da Campanha de 

Vacinação Covid-19 dentro do município, para que a população esteja ciente da vacinação de 

acordo com o público alvo a serem vacinados em determinado período, para obter a maior 

cobertura vacinal possível, atingindo a porcentagem preconizada pelo ministério da saúde.  
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PÚBLICO ALVO 

De acordo com a quantidade recebida de vacina pelo 3º Centro Regional de 

Saúde e de acordo com a tabela mediante ao recebimento o município de São João da Ponta 

vem avançando gradativamente nos públicos alvos, de acordo: 

➢ Grupos vacinados: 

➢ Trabalhadores de Saúde. 

➢ Pessoas acima de 60 anos de idade. 

➢ Pessoas Deficientes Físicas. 

➢ Comorbidades. 

➢ Gestantes e Puérperas. 

➢ Trabalhadores da Educação. 

➢ Trabalhadores de Transporte Rodoviários. 

➢ Faixa etária de 55 a 59 anos. 

 

 

 

 

 


