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APRESENTAÇÃO 

         A Secretaria de Município de Rio Grande/RS, apresenta o plano para operacionalização da 
vacinação contra a COVID-19 no município, como medida adicional na resposta ao enfrentamento 
da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

         São de responsabilidade e coordenação do Ministério da Saúde (MS), a aquisição de todas as 
vacinas contra a COVID-19 com reconhecidas eficácias e segurança. Também a aquisição e logística 
de insumos, o sistema de informações e a definição das estratégias de monitoramento e avaliação 
da campanha, dentro do Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

         O PNI é responsável pela política 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 Rio Grande, em consonância com o Plano Nacional de Vacinação para a COVID-19, a 
vacinação deve ocorrer em quatro 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. 

        Nesta campanha constituem como competências da esfera estadual a coordenação no seu 
âmbito, alinhada com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. Esta coordenação inclui o 
armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo federal, a logística para distribuição 
aos municípios, o apoio na capacitação dos profissionais vacinadores e a complementação do 
provimento de seringas e agulhas, itens que são considerados insumos estratégicos, tendo sido 
previsto para esta campanha de vacinação o suprimento destes pelo governo federal. 

     Mesmo assim, em caso de dificuldades nesta ação por parte do MS, está se discutindo e 
organizando a possibilidade de aquisição direta se tal movimento se tornar imprescindível. 

     Para o alcance da meta de vacinar toda a população elencada como prioritária pelo MS, a SMS, 
está reforçando sua infraestrutura de acordo com as ações que competem a este âmbito. Também 
aponta os pontos prioritários para a organização no nível municipal. 

        Salientamos  que as informações contidas neste plano serão atualizadas 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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INTRODUÇÃO 

       O Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na 
China. 

       A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda, potencialmente grave. Trata-se de 
uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. O novo coronavírus é capaz de 
infectar humanos e pode ser transmitido de pessoa a pessoa por gotículas respiratórias, por meio 
de tosse ou espirro, pelo toque ou aperto de mão ou pelo contato com objetos ou superfícies 
contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. 

      Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm a forma leve ou 
moderada da doença, porém aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença severa 
necessitando de suporte de oxigênio. Tem-se ainda que 5% da população que é afetada com a 
forma crítica da doença, pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações 
sistêmicas como trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. 

      Ressaltamos que para incorporação da nova vacina no Calendário Nacional de Vacinação faz-se 
necessária a aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quer por 
processo de submissão regular ou emergencial, bem como a recomendação de incorporação desta 
tecnologia pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). 

1. OBJETIVOS DO PLANO 

Objetivo geral 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no 
município do Rio Grande. 

Objetivos específicos 

● Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação; 

● Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunas para 
operacionalização da vacinação no município; 

2. PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES DO PLANO 

Algumas definições contidas neste plano estão condicionadas às características e disponibilidade 
das vacinas que forem autorizadas pela ANVISA e MS, e poderão ser ajustadas, como, por exemplo, 
grupos prioritários, população- alvo, treinamento e estratégias para vacinação. 
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3. ANÁLISE DO CENÁRIO DE VACINAS CONTRA A COVID 19 

Uma vacina ideal para a COVID-19, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), deve ter 
basicamente as seguintes características: 

● Ter um perfil de segurança entre os múltiplos grupos populacionais (crianças,idosos, gestantes, 

imunodeprimidos); 

● Não ter contraindicações; 

● Ter eventos adversos mínimos, sendo leves e transitórios; 

● Induzir imunidade protetora, idealmente após uma dose; 

● Gerar imunidade rapidamente, idealmente após 2 semanas; 

● Ter ao menos 70% de eficácia; 

● Prover proteção duradoura envolvendo as respostas imunológicas humoral ecelular, por pelo 

menos 1 ano; 

● Caso sejam necessárias doses de reforço, que sejam preferencialmente comfrequência superior a 

um ano; 

● Ser estável à temperatura ambiente para evitar a necessidade de rede de frio e 

transporteespecializado e com isso facilitar sua distribuição e disponibilidade; ● Ter o potencial 

para ser administrada com outras vacinas. 

4. SITUAÇÃO DAS VACINAS 

       De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 10 de dezembro de 2020, existem 52 
vacinas COVID-19 candidatas em fase de pesquisa clínica e 162 candidatas em fase pré-clínica de 
pesquisa. Das vacinas candidatas em estudos clínicos, 13 em ensaios clínicos fase 3 para avaliação 
de eficácia e segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e posterior 
imunização da população. No Brasil, o registro e licenciamento de vacinas é de atribuição da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, pautados na Lei nº 6.360/1976 e regulamentos 
técnicos como a RDC nº 55/2010. 

      O MS já sinalizou (discussão no fórum de governadores com Ministro da Saúde) a garantia de 
300.000.000 de doses da vacina de OXFORD (AstraZeneca), 70.000.00 de doses da vacina da Pfizer e 
48.000.000 de doses do Consórcio Facility por encomenda tecnológica. 

      Vacina Moderna tem acordo apenas com os EUA e OMS até o momento e não tramita na 
ANVISA pedido de licenciamento. Para chegar a eles seria via OPAS/OMS que tem sede em Brasília. 
Secretaria de Articulação Nacional pode agendar com OPAS. Consórcio Covax Facility liderado pela 
OMS tem várias vacinas em testes, nenhuma em fase final. 

       COVAX (empresa dos EUA) pesquisa a UB602 ainda na fase II. Solicitou à ANVISA autorização 
para a fase III no Brasil. 
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       As demais vacinas em fase III no Brasil (Aztrazeneca/FIOCRUZ; Janssen; Pfizer; Sinovac/Butantã) 
até hoje, 11/12, não solicitaram na ANVISA autorização para uso emergencial ou o registro. Estas 
informações têm atualização diária pela ANVISA. 

 

 

Quadro   01:cenário   de   desenvolvimento   das   vacinas   contra   a   COVID-19 
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5. Plataformas tecnológicas das vacinas COVID-19 em produção 

A seguir são descritas as principais plataformas tecnológicas utilizadas para o desenvolvimento das 
vacinas em estudo clínico de fase III. 
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Quadro 02: 
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6.  ETAPAS DA VACINAÇÃO 

Em Rio Grande, em consonância com o Plano Nacional de Vacinação para a COVID-19, a vacinação 
deve ocorrer em quatro etapas obedecendo critérios logísticos de recebimento e distribuição das 
doses pelo Ministério da Saúde. 

Quadro 03: população prioritária para vacinação contra a COVID-19, estimativa de número de doses 
necessárias em cada fase. 

 

Fases População-alvo População estimada 

1ª fase Trabalhadores de Saúde em atividade ( seguir critério 
de estratificação conforme Resolução 007/2021 
CIB/RS de 27 de janeiro de 2021 – ordenamento 
prioritário) 
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizados (ILPI) 
População Indígenas 
Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, 
em Residências Inclusivas (institucionalizadas) 

6.383 
 
 
 
700 
43 
80 

2ª fase Idosos (com 60 anos ou mais) conforme as faixas 
etária relacionadas em ordem de prioridades para 
início da vacinação quando houver disponibilidade de 
vacinas: 
acima de 85 anos 
84 a 80 anos, 
79 a 75 anos,  
74 a 70 anos, 
69 a 65 anos,  
64 a 60 anos. 
População Quilombola 

39.333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 

3ª fase Pessoas com comorbidades Diabetes Mellitus, 
Doenças Cardiovasculares e cerebrovasculares 
Doenças Respiratórias; Obesidade Mórbida; Doença 

22.299 
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Renal Crônica; Imunodeprimidos; Doenças Hepáticas; 
Transplantados; Câncer; Anemia Falciforme; 
Pessoas com deficiência física e mental. 

 
 
9.170 

4ª fase Professores 
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento 
Funcionários do Sistema Prisional 
População Privada de liberdade 
População de Rua  
Comunidades Terapêutica 
Caminhoneiros 
Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário 
Trabalhadores portuários 
 

3.236 
2.189 
104 
1000 
150 
120 
(estimativa baseada nos 
registros SIS PNI) 

Fonte: IBGE/ SIPNI 

Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração a depender das 
indicações da vacina após aprovação da Anvisa, assim como as possíveis contraindicações. 
Destacasse ainda que há outros grupos populacionais considerados prioritários, a serem incluídos 
dentre as fases apresentadas, discutidos no âmbito da câmara técnica, a exemplo da população 
Quilombola cuja estimativa populacional está em atualização pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), para avaliação de qual fase esses grupos estarão inseridos, de acordo com o 
cenário de disponibilidade de vacinas e estratégia de vacinação. 

Em 25 de janeiro de 2021 a Secretaria Estadual da Saúde juntamente com o Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul – COSEMS lançaram Nota com a Recomendação sobre a 
estratificação dos grupos prioritários dos trabalhadores de saúde com ordenamento prioritário para 
vacinação devido ao  quantitativos baixo  em relação a demanda desta fase. A prioridade é 
estabelecida através da avaliação de risco de mortalidade do grupo ou por questões de manutenção 
de atividades essenciais para a sociedade conforme o quadro 4. 

Quadro 04: Ordenamento prioritário para vacinação da Fase 1 

Ordem Estratos Observações 

1 Equipes de vacinadores volantes Profissionais de saúde responsáveis pela 
vacinação de ILPI e aos primeiros profissionais 
de saúde. 

2 UTI e CTI COVID-19 Considerar área fechada, ou seja, todos os 
profissionais de nível superior, técnico 
higienização, segurança, administrativo ou 
qualquer outro trabalhador da área UTI e CTI 
COVID-19 
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3 Rede de Urgência e Emergência Inclui Unidades de Pronto Atendimento, Serviço 
de Pronto Atendimento, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, inclui todos os 
motoristas que atuem em pronto atendimentos 
ou transporte de pacientes de demanda 
espontânea, área de higienização, segurança, 
administrativo, profissionais de nível superior, 
técnico ou médio 

4 Unidade de internação clínicas para 

COVID-19. 

 

Inclui unidade de internação hospitalar clínica 
dos diferentes portes exclusivas para COVID-19. 
Todos os trabalhadores de saúde envolvidos: 
profissionais de saúde, trabalhadores das 
equipes de higienização, administrativo, 
segurança e transporte 

5 Ambulatórios exclusivo COVID-19 

(ou preferencialmente COVID-19) 

Trabalhadores de saúde que atuam em 
atendimento ambulatorial ou domiciliar para 
pacientes com COVID-19 ou com sintomas de 
COVID-19, 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 para 
pacientes com COVID-19 ou com demanda 
preferencial de síndrome gripal ou sintomas 
respiratórios. Devem ser vacinados todos os 
trabalhadores do setor: todos os profissionais 
de diferentes categorias, nível superior, técnico 
e médio, administrativo, higienização, 
segurança e transporte. Priorizar unidades de 
saúde que atendam preferencialmente COVID-
19ou profissionais que realizem 
preferencialmente atendimento a COVID-19. 
Ou, ainda, profissionais que atuem em 
UNIDADES DE REFERÊNCIA ou COLETA de 
exames – swab nasofaríngeo e orofaríngeo - 
PARA CASOS SUSPEITOS DE COVID-19. 

6 Coletadores de Swab nasofaringe e 

orofaríngeo 

 

Coletadores de Swab nasofaringe e orofaríngeo 
alocados em Centros de atendimento COVID-19, 
Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios com 
sala de coleta da rede assistencial. 

7 Ambulatório de demanda espontânea 
OU Atenção Primária/Atenção Básica 

Ambulatórios e unidades de saúde com 
atendimento ou avaliação de “sintomáticos 
respiratórios**”,Atenção Primária/Atenção 
Básica que realizem atendimento de demanda 
espontânea, Unidades Básica de Saúde, Postos 
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de Saúde. Considerar área fechada, ou seja, 
todos os profissionais de nível superior, técnico, 
higienização, segurança, transporte, 
administrativo ou qualquer outro 

8 Serviços ou ambulatórios que 

prestam atendimento a pacientes 

imunossupressos 

Clínicas de Hemodiálise, Quimioterapia ou 
Radioterapia, Cuidados Paliativos, Oncologia 
entre outros serviços que realizem assistência 
direta a pacientes com imunossupressão, quer 
seja em ambulatórios ou equipes de 
atendimento domiciliar. ATENDIMENTO A 
PESSOAS COM IMUNOSSUPRESSÃO: clínicas de 
diálise, quimioterapia ou radioterapia assim 
como outros locais que atendem a pacientes 
com imunossupressão. Avaliar locais que 
atendem pacientes que NÃO POSSAM RECEBER 
A VACINA POR QUESTÃO IMUNOLÓGICA – uso 
de medicamentos, por exemplo. 

9 Áreas não COVID-19 de hospitais e 

DEMAIS HOSPITAIS (NÃO COVID-19) 

 

10 Demais Ambulatórios e Pronto 
Atendimento não COVID-19  
incluindo a totalidade da Atenção 
Primária/Atenção Básica –ou seja 
todos as unidades e postos de saúde 

Considerar área fechada, ou seja, todos os 
profissionais de nível superior, técnico, 
higienização, segurança, transporte, 
administrativo ou qualquer outro trabalhador 
da unidade de saúde. 

11 Consultórios, laboratórios e farmácias 
de instituições privadas profissionais 
de saúde que realizam coleta de 
swab****, e demais profissionais de 
saúde que realizam atendimentos 
eletivos ou assistência ao público em 
geral. 

As doses de vacinas só serão destinadas aos 
estabelecimentos privados descritos nesse item, 
após a vacinação dos profissionais de saúde da 
rede de assistência à saúde correspondente ao 
SUS ser concluída. 

COLETADORES: os coletadores de Swab 
nasofaríngeo e orofaríngeo que realizam a 
coleta nas instituições privadas.  

12 Seguir critério de estratificação 
conforme Resolução 025/2021 
CIB/RS de 11/02/2021 – 
ordenamento prioritário) 

Profissionais liberais ou de 
estabelecimentos de saúde com 
atividade assistencial direta e 
presencial. 

Profissionais de saúde devidamente habilitados 
para o exercício da sua profissão. 

Na vacinação devem apresentar: 

-Habilitação profissional; 

-Documentação que comprove o exercício 
profissional atual. 

13 Trabalhadores de saúde que realizam 
ações de saúde sem prestar 
assistência  direta a um paciente tais 
como vigilância em saúde e Gestão 
em Saúde 

Demais trabalhadores de saúde que atuam na 
Vigilância ou Gestão em Saúde com 
cumprimento da carga horária integral, 
presencial e atuação em atividades essenciais. 
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Observação: Acadêmicos dos diferentes níveis de ensino estarão inclusos no grupos, conforme área 
prática de atuação. 

 

Com base nas informações do Quadro 03 pode-se calcular um quantitativo de insumos necessários 
para vacinação contra COVID-19. 

 

 

 

 

Quadro 05: Quantitativo aproximado para Insumos – Seringas e Agulhas – a depender das doses de 
vacinas necessárias 

Etapas População 

Estimada* 

Seringas e agulhas para 

dose única da vacina** 

Seringas e agulhas para 

2 doses da vacina 

1ª 7792 7792 15584 

2ª 29981 29981 59962 

3ª 24508 24508 49016 

4ª 9446 9446 18892 

TOTAL 71727 71727 143454 

* Com base nas projeções e grupos prioritários estabelecidos pelo MS. 

** Cálculo com 10% a mais pelas possíveis perdas 

7.  FARMACOVIGILÂNCIA 

Frente a introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas tecnologias de produção, 
que serão administradas em milhares de pessoas, pode haver um aumento do número de 
notificações de Eventos Adversos Pós Vacinação. 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 de saúde. O monitoramento de cada dose aplicada deve 
ser individualizado, para se manter um controle da população vacinada em seus diferentes grupos e 
fases para  evitar a vacinação inadvertida com imunobiológicos incompatíveis. 

Apesar de serem seguros, pelo grande número de doses aplicadas, eventos adversos podem 
aparecer e precisam ser notificados e avaliados. 

Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: 

detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 

investigação (exames clínicos, laboratoriais, etc, quando necessários); 

classificação final dos EAPV; 
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7.1. Contraindicação à administração da vacina 

Após os resultados de estudos clínicos de fase 3, essas contraindicações poderão ser alteradas: 

● pessoas menores de 18 anos de idade; 

● gestantes; 

● pessoas que apresentarem reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina; 

● pessoa que apresentou reação anafilática confirmada a uma dose anterior de vacina 
COVID19; 

7.2. Gerenciamento de Resíduos Provenientes da Vacinação 

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito do PNI deve estar em conformidade 
com as definições estabelecidas pela RDC nº 222, que dispõe sobre o regulamento técnico para o 
gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e Resolução Conama nº 358, que dispõe sobre 
tratamento e disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde. 

8. DIMENSIONAMENTO DA REDE 

A Secretaria de Saúde do Município de Rio Grande possui uma Central Municipal para 
armazenamento de vacinas e insumos que já atuam dentro do Programa de Imunizações. Este local 
recebe vacinas do nível estadual e realiza distribuição para as 35 Salas de Vacinas do Município. Esta 
rede será utilizada para esta Campanha de Vacinação, tendo assim em cada Unidade de Saúde um 
ponto de armazenamento e vacinação em conformidade com a população do seu território. Esta 
estrutura já está sendo preparada para receber as vacinas e os insumos da Campanha de Vacinação 
contra o COVID-19. 

9. ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO 

Para esta campanha serão propostas estratégias para a vacinação, de acordo com as fases, os 
grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde. 

• Com base nas orientações, propõe-se que o município organize:  

•  horários específicos para cada grupo de risco previamente identificado; 

•  vacinação institucional: 

• vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários como nos locais de 
trabalho dos profissionais de saúde, nas instituições de longa permanência; 

• vacinação móvel, levando a vacina para unidades de atenção primária à saúde; 

• vacinação em drive thru; 

• vacinação com hora marcada; 

• vacinação domiciliar; 

• vacinação em locais especiais: shopping, locais públicos; 
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10. RECURSOS HUMANOS 

Serão necessárias estratégias que permitam chegar o mais próximo possível das pessoas a serem 
vacinadas evitando aglomeração. É fundamental que novas equipes sejam organizadas, incluindo 
nesse grupo profissionais administrativos para as atividades  burocráticas. Também se sugere 
ampliação do quadro de vacinadores com profissionais voluntários e alunos de instituições de saúde 
de nível superior e técnico para  vacinação extramuro, domiciliar e pacientes institucionalizados. 

 

11. CAPACITAÇÃO 

Com relação a capacitação para os servidores e vacinadores, será organizada e ministrada pela 
equipe técnica da vigilância epidemiológica. Desta forma, a partir do recebimento das informações 
sobre a vacina definida pelo MS, serão realizadas reuniões técnicas presenciais com as Coordenação 
municipal e servidores que atuam nas unidades de saúde  e voluntários em pequenos grupos e 
encontros virtuais  para atualizações das notas informativas. O intuito é de facilitar e ampliar o 
acesso da informação e instruir os profissionais envolvidos na campanha. 

12. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

A Rede de Frio Regional localizada no município de Pelotas é responsável pela distribuição das 
vacinas e dos insumos para os municípios de abrangência. Realiza a logística de recebimento, 
conferência e armazenamento dos imunobiológicos e insumos da Rede de Frio Estadual. 

O transporte das vacinas entre a regional e o município é feito através de caixas térmicas com 
bobinas reutilizáveis (tipo gelox) e ambientadas em temperatura adequada. A caixa é transportada 
fechada e com as informações na nota de remessa sobre a data e hora da embalagem e prazo para 
entrega. O transporte da carga deve ser realizado com acompanhamento de um profissional 
capacitado. Essas são medidas fundamentais para rastreabilidade e promoção da garantia da 
qualidade dos produtos. 

Compete a Vigilância Epidemiológica através do Núcleo de Imunizações realizar a distribuição das 
vacinas e insumos para a realização da campanha, bem como, acompanhar e avaliar o estoque do 
município. A Rede de Frio deve  garantir a manutenção da qualidade das vacinas. 

13.  COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A comunicação é uma ferramenta que promove sinergia para alcançar os resultados almejados. 
Cabe a SMS juntamente com a Vigilância em Saúde e a APS definir estratégia de informação e 
conscientização da população para o aumento da confiança na vacinação. Deve também identificar 
um porta-voz, articulação com a mídia, uso de redes sociais, analisar e gerenciar boatos, monitorar 
as mídias nacionais e internacionais, com a finalidade de manter claras as notícias e 
acontecimentos. 
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A Comunicação e divulgação dos dados e estratégias de vacinação através da imprensa local, site da 
Prefeitura, Serviços da SMS. 

14. MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento, supervisão e avaliação são importantes para acompanhar a execução das ações 
planejadas e identificação oportuna da necessidade  de intervenções, assim como subsidiar a 
tomada de decisão gestora em tempo oportuno, e ocorre em todo tempo de processo através da 
divulgação de boletim semanal, mapeamento georreferenciado e sala de análise. 

O monitoramento de cada dose aplicada deve ser individualizado, para manter controle de estoque 
e da população vacinada em seus diferentes grupos e fases. O registro da dose aplicada será 
nominal feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e G-MUS 
em todos os locais de vacinação da rede pública de saúde.    

Ao final deve-se realizar a avaliação de todas as fases do processo, do planejamento à execução, dos 
resultados planejados e alcançados, identificando os pontos fortes e fracos do processo. 

15. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Levantar o número existente de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e o quantitativo 
necessário para as equipes ampliadas que farão a vacinação. Incluir máscaras e luvas.  Até o 
momento não temos definição por parte do MS do envio ou não de EPI’s para uso na campanha de 
vacinação. 

EPIs  obrigatórios durante a rotina  de vacinação: 

• Máscara cirúrgica é obrigatória durante todo o período da vacinação, prevendo-se a 
troca, sempre que estiver suja ou úmida;  

• Protetor ocular (face Shields ou óculos de proteção); 

• Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado diariamente; 

• Luvas  o uso é eventual. Não está indicada na rotina. Usar quando houver lesões 
abertas nas mãos ou em situações que envolvam contato com fluidos corporais do paciente, 
devendo ser trocadas a cada atendimento. 

16. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA 
AVACINAÇÃO 

16.1  Caixas Térmicas: caixas térmicas de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros 
para as atividades diárias da sala de vacinação e as ações extramuros, de intensificação, 
campanha e bloqueio. O PNI recomenda a substituição das caixas térmicas de 
poliestireno expandido, utilizadas nas atividades de rotina e extramuros, por caixas de 
poliuretano, devido a sua resistência, durabilidade e facilidade de higienização. 

16.2   Bobinas reutilizáveis (gelox) para a conservação dos imunobiológicos em caixas 
térmicas. 
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16.3   Recipiente plástico para ser colocado dentro da caixa térmica, com o objetivo de 
separar e proteger os frascos de vacina abertos e em uso. 

16.4  Caixa coletora de material perfuro cortante com suporte. 

16.5  Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor. É um 
equipamento eletrônico de precisão com visor de cristal líquido. Possui dois sensores: 
um na unidade, ou seja, no corpo do termômetro “IN” que registra a temperatura do 
local onde está instalado o termômetro e outro na extremidade do cabo extensor 
“OUT”, que registra a temperatura em que está posicionado o sensor encapsulado. 

16.6  Ar-condicionado na sala de vacinas para garantir o desempenho dos equipamentos de 
armazenamento e das condições de manuseio dos imunobiológicos. 

16.7  Câmaras refrigeradas com autonomia de 72 horas, equipamento para Refrigeração de 
Vacinas já incluídas no Programa Nacional de Imunização. Nas câmaras refrigeradas são 
aplicáveis aos imunobiológicos armazenáveis a temperatura positiva, de +2°C a +8°C. 
Nesse sentido, os refrigeradores de uso doméstico, projetados para a conservação de 
alimentos e produtos que não demandam precisão no ajuste da temperatura, não são 
indicados ao armazenamento e à conservação dos imunobiológicos. Assim, deve-se 
substituir os refrigeradores de uso doméstico, considerando a necessidade contínua do 
gerenciamento do risco e do aprimoramento da Rede de Frio.(Manual de Rede de Frio 
do Programa Nacional de Imunizações. Pag.55). 

16.8  Gerador é o componente fundamental do sistema elétrico, garantindo o suprimento 
emergencial de energia e viabilizando a continuidade do funcionamento dos 
equipamentos de maneira eficaz. 

 

17. ORÇAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 

Para a execução da vacinação contra a COVID-19, os recursos financeiros federais administrados 
pelo Fundo Nacional de Saúde serão repassados pelo Ministério da Saúde aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios e serão organizados e transferidos fundo a fundo, de forma regular e 
automática, em conta corrente específica e única e mantidos em instituições oficiais federais 
conforme dispõe a Portaria no 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que versa sobre as regras, sobre 
o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de 
saúde do SUS. 

18.CRONOGRAMA 

O presente cronograma está condicionado ao envio de doses pela SES/RS 

Data  Vacinas recebidas Público-alvo 

19/01/2021 Recebimento 1º lote de vacinas: profissionais da saúde  
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2750 doses 

Coronavac/Butantan 

ILPIs 

PCD 

População Indígena aldeada 

20/01/2021 Início da vacinação em instituições 
de saúde – hospitais, serviços e 
unidades de atendimentos 

 

 

Vacinação nas instituições ILPIs 

Vacinação nas aldeias 

PCD 

 

Profissionais de saúde com 
prioridade para os em linha de 
atendimento COVID 
escalonados por grau de 
exposição.  

Meta atingir 30% 

Idosos institucionalizados em 
ILPI 

Meta 100% 

População Indígena aldeada no 
município. 

 Meta  100% 

PCD  

Meta 100% 

25/01/2020 Recebimento 2º lote : 

2000 doses 

AstraZeneca/Fiocruz 

Profissionais de saúde para 
continuidade da cobertura – 
Meta atingir 50% 

03/02/2021 Recebimento 3º lote: 

550 doses 

Coronavac/Butantan 

Profissionais de saúde para 
continuidade da cobertura – 
Meta atingir 53% 

04/02/2021 Recebimento 4º lote: 

2750 doses  

Coronavac/Butantan 

Disponibilizada para 2ª dose da 
primeira  remessa. 

08/02/2021  Recebimento 5º lote: 

3450 doses 

Coronavac/Butantan 

820 doses para os profissionais 
de saúde 

2630 doses para idosos de 85 
anos e um cuidador para os 
acamados ou domiciliados 
com dificuldades de 
locomoção, em uso de 
oxigênio ou sondados. 
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10/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Início da vacinação de forma 
escalonada. 

Iniciando pelos idosos com 85 anos 
ou mais acamados e domiciliados 
cadastrados pelas equipes de 
saúde da família e na vigilância 
epidemiológica conforme registros 
do sistema de imunização para 
influenza.  

Profissionais da Saúde  

Meta 30% 

 

Idosos acima de 85 anos -  

Meta 43%  

26/02/2021 Recebimento 6º Lote  

3620 doses 

1080 Coronavac/Butantan 

2540 AstraZeneca/Fiocruz 

 

1080 doses para 2ª dose -  
idosos e cuidadores acima de 
85 anos e mais. 

 2.540 doses - Idosos com 84 
anos ou mais acamados e 
domiciliados cadastrados pelas 
equipes de saúde da família e 
cadastrados na vigilância 
epidemiológica. 

05/03/2021 Recebimento do 7º Lote de vacinas 
2920 coronavac/Butantan 
 

Para 2ª dose de trabalhadores 
na saúde e idosos de 80 anos e 
mais 

11/03/2021 Recebimento 8º Lote 

3680 doses  

Coronavac/Butantan 

As doses da vacina provenientes 
da 8ª remessa serão distribuídas 
para aplicação conforme CIB/RS 
036 10/03/2021 

- Primeira dose (D1), para a faixa 
etária de 80 anos ou mais de 
idade, totalizando 100% das doses 
para este grupo.  

- D1 para população de idosos de 
77, 78 e 79 anos de idade. 

-D1 para o grupo de profissionais 
de saúde, podendo ser destinadas 
a todos os estratos constantes na 
Resolução nº 025/21 – CIB/RS.  

Essa distribuição de doses 

950 doses para idosos na faixa 
acima de 80 anos 

2360 doses para idosos de 75 a 
79 anos  

370 doses para profissionais de 
saúde 
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permitirá que se atinja 83 % dos 
trabalhadores de saúde 

18/03/2021 Recebimento 9º Lote 

5436 doses  

Coronavac/Butantan 

As doses das vacinas provenientes 
da 9ª remessa serão distribuídas 
para aplicação conforme CIB/RS 
048/18/03/2021 

-100% dos profissionais de saúde; 

-100% dos idosos nas faixas etárias 
de 75 e 76 anos; 

-Ampliação para as faixas etárias 
de 73 e 74 anos correspondendo a 
31% da população total estimada  
para o grupo de 70 a 74 anos. 

 

2193 doses para idosos de 75 a 
79 anos 

2200 doses de 74 a 70 anos 

1043 doses para trabalhadores 
da saúde 

23/03/2021 

 

 

 

 

 

Recebimento 10º Lote 

5850 doses  

5710 - Coronavac/Butantan 

140 – AstraZeneca/Fiocruz 

As doses da vacina provenientes 
da 10ª remessa serão distribuídas 
para aplicação conforme CIB/RS 
052/18/03/2021 

- 100% dos idosos no grupo de 70 
a 74 anos, atingindo as idades de 
70,71 e 72 anos; 

- 100% das pessoas com 18 anos e 
mais pertencentes aos povos e 
comunidades  tradicionais 
quilombolas; 

-Ampliação da vacinação às 
pessoas de 69 anos 
correspondendo a 34% das doses 
para a população nesta idade. 

140 doses para a população 
Quilombolas 

5080 doses para idosos na 
faixa etária de 70 a 74 anos  

630 doses para idosos na faixa 
etária de 65 a 69 anos 
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26/03/2021 Recebimento do 11º Lote de 
vacinas 
5.350 
4.010  - Coronavac/Butantan 
1.340 – AstraZeneca AB/Fiocruz 
 
As doses provenientes da 11ª 
remessa serão distribuídas para 
aplicação conforme CIB/RS 054 
26/03/2021: 
- Idosos no grupo de 69 anos 
(66%), completando 100%  das 
pessoas deste grupo; 
- 100% dos idosos de 67 e 68 de 
idade; 
- Ampliação aos idosos de 66 anos, 
correspondendo  a cerca de 4% das 
doses para a população nesta 
idade. 

Para 1ª dose de idosos  na faixa 
etária de 65 a 69 anos. 
 
1.340 doses de AstraZeneca 
para a faixa etária de 69 anos . 
 
3850 doses de Coronavac para 
a faixa etária de 67 e 68 anos. 
 
160 doses para a faixa etária 
de 66 anos 

Total de doses recebidas 
38.360 

D1 D2 

31.610 6.750 

 

19. PARCEIROS 

A SMS desenvolverá parcerias com diferentes instituições e voluntários para dar agilidade e ampliar 
as ações com vistas a agilizar o processo de vacinação.   

Entre as instituições participantes citamos:  

• SMMAS- Secretaria Municipal de Mobilidade Acessibilidade e Segurança 

• Cruz Vermelha Brasileira 

• SENAC – Curso Técnico de Enfermagem 
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ANEXO I 

VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI 

Instituição:___________________________________________________________________ 

Senhores responsáveis, 

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, operacionalizará a 

Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, no Sistema Único de Saúde (SUS), para 

prevenção do novo Coronavírus Sars-COV 2. Por intermédio da Secretaria de Saúde, a Vigilância 

Epidemiológica fará a vacinação contra a COVID-19 para idosos institucionalizados. 

Para que os idosos estejam devidamente protegidos contra o Coronavírus deverão tomar duas 

doses da vacina contra a COVID-19 conforme esquema preconizado pela vacina disponibilizada 

pelo Ministério da Saúde – MS. Observação: É importante que todos tenham o cartão  de vacinação ou 

a caderneta do idoso no dia da administração da vacina – caso não possuam, uma nova carteira será 

oferecida pela equipe de vacinadores. 

A vacinação dos idosos será realizada na instituição com agendamento prévio após assinatura 

do termo de consentimento assinado pelos responsáveis pelo idoso. No entanto, caso o 

responsável não concorde com a vacinação do idoso na Instituição, deverá encaminhar o “Termo 

de Recusa”, devidamente preenchido e assinado. 

Data de vacinação na ILPI: _____/___/2021. 
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ANEXO II 

TERMO DE RECUSA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

Eu   ___________________________________________,   inscrito(a)  
 sob   RG n°____________________ e inscrito(a) sob CPF 
n°____________________, NÃO CONCORDO que o idoso  
____________________________________ seja  vacinado contra o Coronavírus, na Instituição 
de Longa Permanência para Idosos – ILPI, _________________________________em que reside.   

Estou ciente de que, ao não enviar este Termo, devidamente preenchido e assinado à Instituição, 
até a data da vacinação que será no dia ____/____/____, os profissionais de saúde que farão a 
vacinação poderão administrar a vacina no idoso pelo qual sou responsável. 

Informações importantes: 

- Na data em que ocorrer a vacinação na instituição, o idoso deverá estar com 

suacaderneta de vacinação ou a caderneta do idoso. Caso tenha perdido, será fornecida uma 

nova caderneta. É fundamental que esta caderneta seja guardada e  levada para receber as 

doses seguintes da vacina do COVID e todas as demais vacinas. 

- Para garantir a proteção contra o novo Coronavírus são necessárias duas doses da 

vacina contra o Coronavírus. 

                        

           ________________________________            Data: ________________________ 

                                 Assinatura 
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ANEXO III 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, operacionalizará a 

Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19. 

A COVID -19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda, potencialmente grave. Trata-se de uma 

doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre principalmente 

entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies 

contaminadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm a 

forma leve ou moderada da doença, porém aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença 

severa e pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas como 

trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. Para conseguir atingir o 

objetivo de interrupção de transmissão da doença sem colapso dos serviços de saúde haveria a 

necessidade de adoção de medidas de distanciamento social com duração de 1 a 2 anos, resultando 

em impacto econômico e social para o país. A vacinação é a única estrategia para minimizar esse 

impacto. 

  Data: ____/_____/2021. 

Ciente:  __________________________________. 

                   Assinatura  do Usuário 


