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1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti, por meio da Coordenação de Atenção 

Básica e Coordenação Municipal de Imunização, apresenta o Plano Municipal de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19, como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença, tida como 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mediante vacinação no município. 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 18 de setembro de 1973, 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. É um dos maiores programas de vacinação do mundo, sendo 

reconhecido nacional e internacionalmente. São 47 anos de ampla expertise em vacinação em massa e está 

preparado para promover a vacinação contra a covid-19. 

Para colaboração na elaboração deste plano, foi usado como base o Plano Nacional e Estadual de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, além da organização municipal de saúde. 

Em conformidade com o Ministério da Saúde o plano encontra-se organizado em 10 eixos, a saber: 

- Situação epidemiológica e definição da população-alvo para vacinação; 

- Vacinas COVID-19; 

- Farmacovigilância; 

- Sistemas de informações; 

- Operacionalização para vacinação; 

- Monitoramento, Supervisão e Avaliação; 

- Orçamento para operacionalização da vacinação; 

- Estudos pós-marketing; 

- Comunicação; 

- Encerramento da campanha de vacinação; 

Destaca-se que as informações contidas neste plano serão atualizadas conforme atualizações no 

âmbito federal e estadual. 

No município tem 6 (seis)salas de vacinas e estão distribuídas nas unidades de saúde municipal 

responsáveis pelos procedimentos de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações. 

Consideradas suas atribuições, as salas localizam-se em unidades de Atenção Básica de Saúde e no hospital 

municipal que ocupam posição estratégica em relação à central de imunobiológicos do município. 

Estas salas recebem os imunobiológicos (vacinas, soros e imunoglobulinas), se responsabilizam pela 

guarda (em temperatura entre +2ºC à + 8ºC), acondicionamento e aplicação destes imunobiológicos no 

território municipal. 
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2. PÚBLICO-ALVO  

Este documento é destinado aos responsáveis pela execução da operacionalização e 

monitoramento da vacinação contra a covid-19 no município de Dois Irmãos do Buriti. Elaborado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação Municipal de Atenção Básica e Coordenação 

Municipal de Imunização, tem por objetivo instrumentalizar as unidades vacinadoras na operacionalização 

da vacinação contra a covid-19. 

 

3. PRINCIPAIS PREMISSAS DO PLANO  

Este plano foi elaborado em consonância com as orientações existentes no Plano Nacional e 

Estadual de operacionalização da vacinação contra a COVID-19. 

Ainda não existem vacinas COVID-19 com registro definitivo na ANVISA. Até o momento, existem 2 

vacinas COVID-19 com aprovação para uso emergencial no Brasil. 

Algumas definições contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às características e 

disponibilidade 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. 

Este plano apresenta diretrizes gerais da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, de 

forma que especificidades e alterações de cenários conforme disponibilidade de vacinas serão informadas 

e divulgadas por meio de notas informativas sempre que houver alterações por parte do PNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Digite aqui] 
 

 

7 

4. 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. Uma em cada seis pessoas infectadas pelo 

SARS-CoV-2 ficam gravemente doentes e desenvolvem dificuldade de respirar. Os idosos e pessoas com 

comorbidades, tais como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior 

risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode se infectar com o vírus da covid-19 

e evoluir para formas graves da doença. 

O planejamento da vacinação no município é orientado pelos planos e notas técnicas emitidas pelo 

Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Vacinação e da Gerencia Técnica de Imunização 

Estadual. 

 

5. OBJETIVO 

a. Objetivo geral: 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a covid-19 no 

municipio de Dois Irmãos do Buriti. 

 

b. Objetivos específicos: 

• Definir estrategia para imunizar rapidamente os grupos prioritários e população alvo para a 

vacinação; 

• Fortalecer as ações de imunização, controle de insumos e detecção de eventos adversos à 

vacina; 

• Contribuir para a resolução de eventuais fragilidades no municipalno que tange às ações de 

Imunização; 

 

 

6. FASES DA VACINAÇÃO  

As fases de vacinação definidas pelo Ministério da Saúde são de caráter prévio, as quais estão 

condicionadas às características e disponibilidade 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 definidas pelo Ministério da Saúde.  

Sendo assim, os grupos a serem vacinados em cada fase da campanha de vacinação, serão aqueles 

definidos e apresentados pelo Ministério da Saúde, através de informes. 



[Digite aqui] 
 

 

8 

7. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Figura 01 – Quantitativo de grupo prioritário segundo Ministério da Saúde. 
Grupo prioritário* Quantitativo Fonte da 

informação 

Trabalhadores de Saúde  69.988 Ministério da Saúde 

Pessoas de 75 a 79 anos 43.704 Ministério da Saúde 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 2.966 Ministério da Saúde 

População indígena sob responsabilidade dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), considerando 
ainda as especificidades da ADPF nº 709 

43.971 Ministério da Saúde 

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas 0 Ministério da Saúde 

Pessoas de 70 a 74 anos 64.144 Ministério da Saúde 

Pessoas de 65 a 69 anos 90.812 Ministério da Saúde 

Pessoas de 60 a 64 anos 118.658 Ministério da Saúde 

 
 
 

      Morbidades** 

Diabetes mellitus 

228.049 
População não 

classificada 
Ministério da Saúde 

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) 

Trabalhadores educacionais  43.878 Ministério da Saúde 

Pessoas com deficiência institucionalizados 95 Ministério da Saúde 

Pessoas com deficiência permanente severo  89.378 Ministério da Saúde 

População privada de liberdade  19.403 Ministério da Saúde 
Funcionários do sistema de privação de liberdade 430 Ministério da Saúde 

Pessoas em situação de rua 1.001 Ministério da Saúde 

Força de segurança e salvamento 14.161 Ministério da Saúde 

Caminhoneiros 5.330 Ministério da Saúde 

Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e 
metroferroviário 

3.354 Ministério da Saúde 

Trabalhadores portuários 78 Ministério da Saúde 
Trabalhadores de transporte aéreo 220 Ministério da Saúde 

*Considerar acima de 18 anos. 
*Descrição dos grupos prioritários conforme anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. 

 

Quando se considera que cerca de 60 a 70% da população precisará estar imune à Covid-19 para 

que haja interrupção da circulação do vírus (considerando-se interação homogênea entre a população e 

transmissibilidade com R0 entre 2,5 e 3) e diante da não existência de ampla disponibilidade da vacina no 

mercado mundial, a vacinação estará voltada à redução da morbidade e mortalidade causada pela Covid-19, 

com a priorização justificada de grupos populacionais. 

Diante deste cenário, os grupos de maior risco para agravamento do quadro clínico e óbito 

posterior em caso de infecção, devem ser priorizados. Além disso, o quadro epidemiológico vigente aponta 

para uma grande maioria da população altamente suscetível à infecção pelo SARSCov-2 que é responsável 
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pela força de trabalho nos serviços de saúde em todos os níveis do SUS e pela força de trabalho em serviços 

essenciais, sendo, portanto, justificada as priorizações destas populações. 

Segundo o Ministério da Saúde, optou-se pela priorização de: preservação do funcionamento dos 

serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, 

seguido da proteção dos indivíduos com maior risco de infecção e a preservação do funcionamento dos 

serviços essenciais. 

O Ministério da Saúde elencou como grupo prioritário as seguintes populações para vacinação: 

povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais; pessoas 

de 60 a 74 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, população privada 

de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação do ensino básico 

(creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA), trabalhadores da 

educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores de 

transporte coletivo rodoviário de passageiros, caminhoneiros, trabalhadores industriais. 

 

8. COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO  

Coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo as diversas estratégias de 

vacinação e a notificação e investigação de eventos adversos pós-vacinação e de óbitos temporalmente 

associados à vacina; 

Realizar a gerência de estoques municipais da área de Imunização, incluindo o armazenamento e 

transporte para seus locais de uso, com garantia da qualidade, de acordo com as normas vigentes; 

Garantir o adequado descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, 

conforme as normas técnicas vigentes; 

Manter a qualidade e segurança das vacinas em condições adequadas de conservação e 

temperatura desde o transporte, armazenamento e estratégias extramuros; 

Realizar a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, processamento, 

consolidação e avaliação dos dados das salas de vacinas, obedecendo ao fluxo de envio à base nacional de 

respeitando os prazos definidos; 

Notificar, investigar e encerrar todos os EAPV relacionados à vacinação contra Covid-19; 

Elaborar plano operacional local para vacinação contra a Covid-19 

Com base nos preceitos legais e na comprovada importância da vacinação, destaca-seque as 

vacinas, disponibilizadas e enviadas pelo governo federal aos estados e posteriormente aos municípios 

devem ser encontradas nos postos de saúde e unidades básicas dos Municípios à disposição da população; 
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A administração municipal também deve promover ações de educação em saúde. Para isso, 

ressalta-se que o trabalho pode ser desenvolvido integrando as secretarias de saúde, assistência social e 

educação. As campanhas de divulgação locais deverão promover o alcance das metas municipais, 

garantindo com isto a adequada proteção da população. 

 

9. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NO MUNICIPIO  

9.1. Capacitações 

As capacitações serão direcionadas às diversas tecnologias que venham a ser incorporadas à Rede, 

bem como acerca de processos de trabalho, considerando a possibilidade do uso de diversas estratégias 

para garantia da vacinação da população. 

Está prevista a oferta de capacitação voltada para a qualificação de profissionais de saúde em 

parceria com a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser do Estado de Mato Grosso do Sul. As 

qualificações serão ofertadas na modalidade de Educação a Distância (EAD), com conteúdo adequado ao 

perfil dos profissionais da rede do SUS e à vacina que estará disponível para a vacinação contra a Covid-19. 

Além das capacitações previstas no nível estadual, está prevista a oferta de capacitação pelo 

Ministério da Saúde, voltada para a qualificação de profissionais de saúde do SUS que atuarão nas 

campanhas de vacinação contra a covid-19, em especial aos profissionais inseridos na Atenção Primária em 

Saúde. A parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), CGPNI e a Secretaria de Atenção Primária à 

Saúde/MS visa a oferta do curso denominado “Vacinação para covid-19: protocolos e procedimentos” será 

na modalidade de Educação EAD âmbito do Campus Virtual Fiocruz, com acesso público e gratuito. 

9.2. Microprogramação 

Trabalhador da saúde: Será realizada nos próprios locais de trabalho e por livre demanda nas estratégias de 
saúde da família, conforme disponibilidades das vacinas. O município possui um total de 235* trabalhadores da saude 
para vacinar. 

População indígena: Será realizada nas próprias aldeias conforme cronograma de vacinação realizados pelo 
município juntamente com o pólo de saúde indígena. O município possui um total de 1.531* indigenas para vacinar. 

Pessoas com 80 anos ou mais: Será realizada no domicilio pelas estratégias de saúde da família. O município 
possui um total de 194* pessoas com 80 anos ou mais para vacinar. 

Pessoas com 75 a 79 anos: Será realizada no domicilio pelas estratégias de saúde da família. O município 
possui um total de 183* pessoas com 75 a 79 anos para vacinar. 

Pessoas com 70 a 74 anos: Será realizada no domicilio pelas estratégias de saúde da família. O município 
possui um total de 230* pessoas com 70 a 74 anos para vacinar. 

Pessoas com 65 a 69 anos: Será realizada por 3 dias no CRAS (data de acordo com a disponibilidades das 
vacinas), após os 3 dias dará continuidade nas estratégias de saúde da família. O município possui um total de 341* 
pessoas com 65 a 69 anos para vacinar. 

Pessoas com 60 a 64 anos: Será realizada por 3 dias no CRAS (data de acordo com a disponibilidades das 
vacinas), após os 3 dias dará continuidade nas estratégias de saúde da família. O município possui um total de 468* 
pessoas de 60 a 64 anos para vacinar. 

Pessoas com comorbidades: Será realizada nas estratégias de saúde da família. População não 

estimada pelo Ministério da Saúde. 
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Pessoas com deficiência permanente grave: Será realizada no domicilio pelas estratégias de saúde da 
família. O município possui um total de 225* pessoas com deficiência permanente grave para vacinar. 

População Privada de Liberdade: Será realizada no presídio pelas equipe de saúde prisional. O município 
possui um total de 529* pessoas privadas de liberdade para vacinar. 

Funcionários do sistema de privação de liberdade: Será realizada no presídio pelas equipe de 

saúde prisional e nas estratégias de saúde da família. População não estimada pelo ministério da saúde. 

Trabalhadores da Educação: Será realizada por 3 dias no CRAS (data de acordo com a disponibilidades das 
vacinas), após os 3 dias dará continuidade nas estratégias de saúde da família. O município possui um total de 254* 
trabalhadores da educação para vacinar. 

*População estimada pelo Ministério da Saúde. 
 

9.3. Fase pré-Campanha 

Na fase que antecede o recebimento da Vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, 

por intermédio de sua equipe técnica de Imunização está atuando em diversas frentes de trabalho no 

preparo da ação final, como sendo: 

• Elaboração e atualizações do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19; 

• Conhecimento da capacidade operacional das salas de vacinas municipais para o 

desenvolvimento da Campanha contra a Covid-19; 

• Atualização constante dos profissionais envolvidos na vacina com relação a informações 

oficiais do Ministério da Saúde relacionadas à campanha; 

• Realização de Reuniões Técnicas com os vacinadores sobre a operacionalização da Campanha 

no território; 

• Conhecimento da capacidade local de equipamentos e conectividade para o registro das 

doses aplicadas; 

• Adotar medidas de segurança adicionais na central de armazenamento dos imunizantes e 

durante o transporte dos mesmos até as unidades de destino; 

• Elaborar material informativo para a população, por meio de mídias, a respeito da vacinação; 

• Sistematizar o acompanhamento das etapas de aquisição, recepção, armazenamento e 

distribuição dos insumos e vacinas, bem como, das demais medidas necessárias inerentes ao processo de 

imunização; 

• Analisar e monitorar os indicadores de imunização dos municípios; 

• Proteger a integridade do sistema de saúde e a infraestrutura para continuidade dos serviços 

essenciais. 
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10. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES  

O planejamento da Campanha contempla o conhecimento das doses aplicadas, que segundo o 

Plano Nacional será Nominal /Individualizado. 

Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI) em todos os pontos de vacinação. Em ação paralela o Datasus está desenvolvendo uma solução 

tecnológica com o objetivo de simplificar a entrada de dados e agilizar o tempo médio de realização do 

registro do vacinado no SI-PNI. 

A ferramenta em desenvolvimento pelo Datasus, possibilita utilizar o QR-Code para facilitar a 

identificação do cidadão durante o processo de vacinação. Este poderá ser gerado pelo próprio cidadão no 

Aplicativo Conecte-SUS. 

O cidadão que faz parte dos grupos prioritários elegíveis para a vacinação, mas que por ventura 

chegar ao serviço de saúde sem o seu QR-Code em mãos não deixará de ser vacinado. Para isso, o 

profissional de saúde terá uma alternativa de busca no SI-PNI, pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou 

Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de localizar o cidadão na base de dados nacional de imunização e tão 

logo avançar para o ato de vacinar e de execução do registro da dose aplicada. 

O planejamento do uso do sistema de informação para o registro das doses aplicadas prevê 

diferentes cenários, que devem ser discutidos previamente no nível estadual e local com vistas a dirimir 

problemas operacionais ligados a disponibilização de equipamentos e conectividade ainda na fase pré-

campanha. 

 

Cenários para registro do vacinado no Sistema de Informação, conforme condições tecnológicas 

das salas de vacina 

A capacidade tecnológica disponível nas salas de vacina – informatização e 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 offline); e 
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● Cenário 4 - Estabelecimento de saúde SEM conectividade e sem computador (utilizar planilha e 

registrar na SMS). 

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 

 

Capacidade tecnológica das salas de vacinação: 

Municípi
o 

Quantidade de pontos de 
vacinação por município 

Capacidade 
logística até os 

pontos de 
vacinação 

(transporte)(SI
M ou NÃO)  

Tipo de 
modal  

Previsão de segurança 

Transport
e 

 (SIM ou 
NÃO) 

Armazenament
o 

 (SIM ou NÃO) Cenári
o 1 

Cenári
o 2 

Cenári
o 3 

Cenári
o 4 

Dois 
Irmaos 

do Buriti 
 4 4  2 0  Sim 

Carro 
convenciona
l 

Sim Sim 

 

Mapeamento logístico da Central Municipal: 

CNE
S 

Central 
Munici

pal 

Capacidade 
de 

armazenam
ento (M³/L) 
de 2 a 8°C 

Capacidade 
de 

armazenam
ento (M³/L) 

-20°C 

Deficiência 
na 

capacidade 
de 

armazenam
ento (SIM 
ou NÃO)  

Capacidade 
logística até 
a unidade 
vinculada 

(transporte)(
SIM ou NÃO)  

Tipo de 
modal  

Previsão de segurança Cadast
ro no 
SIES  
(SIM 
ou 

NÃO)  

Transpo
rte 

 (SIM ou 
NÃO) 

Armazenam
ento (SIM ou 

NÃO)  

01 

Rede 
de 

Frios 
 

542/0,54m3 
 

Nao Não Sim 
Carro 

convencio
nal 

Sim Sim sim 

2 
Vila 

Nova 
542/0,54m3 Nao Não Sim 

Carro 
convencio

nal 
Sim Sim não 

3 Estelita 542/0,54m3 Nao Não Sim 
Carro 

convencio
nal 

Sim Sim Não 

4 
Marcos 
Freire 

542/0,54m3 Nao Não Sim 
Carro 

convencio
nal 

Sim Sim Não 

5 Aldeias 542/0,54m3 Nao Não Sim 
Carro 

convencio
nal 

Sim Sim Não 

6 Hospital 280/0,28m3 Nao Não Sim 
Carro 

convencio
nal 

Sim Não Não 
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Mapeamento dos pontos de vacinação de difícil acesso: 

Município 

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) 

Armazenamen
to  

(SIM ou NÃO) 

Dois 
Irmãos do 

Buriti 
Aldeias Sim Sim 

Carro 
convencio
nal 

Sim Sim 

Dois 
Irmãos do 

Buriti 

Assentamento 
Marcos Freire 

Sim Sim 
Carro 
convencio
nal 

Sim Sim 

Dois 
Irmãos do 

Buriti 
Fazendas Sim Sim 

Carro 
convencio
nal 

Sim Sim 

Dois 
Irmãos do 

Buriti 
Presídio Sim Sim  

Carro 
convencio
nal  

 Sim  Sim 

 

11. REGISTRO DO VACINADO  

• O registro da dose aplicada da vacina será nominal/individualizado para propiciar o 

reconhecimento do vacinado pelo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS. Com 

isto se evita duplicidade, e identificação para investigação de EAPV se for o caso; 

• Os registros das doses aplicadas deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online) ou em um sistema próprio que interopere com ele, por meio 

da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Salienta-se que as salas de vacina sem conectividade com a 

internet, os registros das doses aplicadas poderão ser feitos no G-SEA, por meio da Coleta de Dados 

Simplificada - modalidade CDS. Essas salas farão registros offline e depois submeterão seus registros para o 

servidor assim que a conexão com a internet estiver disponível. Os registros nominais e individualizados em 

formulários deverão ser preenchidos em ações extramuros ou em falta de acesso a internet para posterior 

digitação no SI-PNI; 

• O formulário contém as dez variáveis mínimas padronizadas, a saber: CNES Estabelecimento 

de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo prioritário; Data da 

vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina. 

• A transferência dos dados de vacinação da Campanha Covid-19 deverá ocorrer em até 72 

horas para base nacional de imunização, por meio de Serviços da RNDS, conforme modelo de dados e as 

orientações disponibilizadas no Portal de Serviços do MS, no link: 

(hps://servicosdatasus.saude.gov.br/detalhe/UZQjoYDDFN) e (hps://rndsguia.saude.gov.br/). 

• Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas 

vacinais (CV) serão disponibilizadas aos gestores, profissionais de saúde e para a sociedade por meio do 

Painel de Visualização (Vacinômetro) e poderá ser acessado pelo link: https://localizasus.saude.gov.br/, 

contendo diferentes relatórios, gráficos e mapas. O Ministério da Saúde por intermédio do DATASUS, 
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disponibilizará, para as SES e SMS, os dados referentes à Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-

19, no Portal https://opendatasus.saude.gov.br/, sem identificação do cidadão, e respeitando o disposto na 

Lei n.º13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

• Recomenda-se a leitura atenta da Nota Informativa nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS para 

maiores detalhes sobre registros e a operacionalização dos sistemas de informação; 

 

12.  EVENTO ADVERSO PÓS - VACINAÇÃO – EAPV. 

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita de EAPV, incluindo os 

erros de imunização (programáticos), como problemas na cadeia de frio, erros de preparação da dose ou 

erros na via de administração, entre outros, deverão notificar os mesmos às autoridades de saúde (E-SUS 

notifica para EAPV e Notivisa no caso de queixas técnicas - problemas com o produto), ressaltando-se que o 

papel a ser desempenhado pelos municípios é vital para a plena efetivação do protocolo. 

Diante da possibilidade de ocorrência destes eventos, o MS elaborou Protocolo de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação acordado entre a SVS do MS e a Anvisa. Este 

documento será utilizado como referência para a vigilância de EAPV com os protocolos já existentes. 

A Notificação e Investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-SUS Notifica. Esta será a única via 

de entrada de dados, já acordado entre a Anvisa e a CGPNI. O formulário de preenchimento dentro do 

sistema está em fase final de desenvolvimento pelo DATASUS e está sendo construído visando aprimorar o 

fluxo de informação entre o MS, Anvisa e OMS. 

As vacinas são desenvolvidas com exigência muito alta de segurança, no entanto, nenhuma delas 

está totalmente isenta de provocar eventos adversos. Na ocorrência de eventos adversos relacionados às 

vacinações deve ser imediatamente notificada, investigada e esclarecida para que não coloque em risco não 

apenas a segurança geral da população, mas todo o programa de imunizações. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a 

vacinação, não possuindo necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro 

imunobiológico; podendo ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou 

achado laboratorial anormal, de forma inesperada ou esperados (WHO, 2012). 

As vacinas, de um modo geral, não são isentas de riscos e, portanto, eventos adversos pós-

vacinação que podem surgir após a sua administração, justificando assim, a existência de sistemas de 

vigilância e notificação capazes de promover a detecção precoce, o registro, a notificação, o monitoramento 

e a investigação dos eventos adversos pós-vacinação (EAPV), incluindo eventuais queixas técnicas (QT)  

Levando-se em conta que a(s) vacina(s) contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas de forma 

acelerada e com novas tecnologias de produção e que serão aplicadas em milhares de indivíduos, poderá 

haver um aumento considerável no número de notificações de eventos adversos. Esta situação torna 
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necessário o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária no Brasil, em especial no 

manejo, identificação, notificação e investigação de EAPV por profissionais da saúde. 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar com um sistema de 

vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da 

população relacionados as vacinas. Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento 

ocorrido. 

O ciclo de vigilância de eventos adversos pós-vacinação (VEAPV) é composto por: detecção de casos 

suspeito de EAPV, notificação, registro em sistema de informação, investigação (exames clínicos, exames 

laboratoriais, de imagem, etc.) e busca ativa de novos eventos, avaliação das informações, classificação de 

causalidade, feedback ou retroalimentação oportuna (Figura 03). 

Figura 03 – Ciclo de vigilância de eventos adversos pós-vacinação (VEAPV). 

 

Neste sentido, as ações necessárias a serem tomadas pelas vigilâncias epidemiológica e sanitária 

são separadas em três eixos de atuação (ações de monitoramento, investigação e 

comunicação/treinamento). 

O MS elaborou o Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-

Vacinação acordado entre a SVS do MS e a Anvisa. Este documento será utilizado como referência para a 

vigilância de EAPV com os protocolos já existentes. 



[Digite aqui] 
 

 

17 

Outro aspecto a ser considerado na implementação de programas de vacinação, a exemplo do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), é a orientação adequada ao público para permitir a compreensão 

das características das vacinas, seus benefícios, limitações e possíveis EAPV. 

A frequência de notificações de eventos adversos relacionados a campanhas de imunização tem 

sido maior que na rotina, particularmente em áreas onde a vacina não era realizada anteriormente. 

Figura 04 – Fluxograma de notificação e investigação de eventos adversos pós-vacinação. 

 

 

Os detentores de registro das vacinas devem comunicar à Vigilância Epidemiológica Municipal 

quaisquer informações relevantes relacionadas à segurança das vacinas, que configurem situações de 

urgência quanto à utilização de seus produtos afetando a segurança do paciente, que sejam detectadas por 

eles, em até 72 (setenta e duas) horas. Neste rol de informações, incluem-se as notificações de eventos 

adversos graves, vinculados às vacinas registradas, a serem cadastrados no sistema eletrônico adequado. 
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ESPECIAL ATENÇÃO e BUSCA ATIVA devem ser dadas à notificação de eventos adversos graves, 

raros e inusitados, óbitos súbitos inesperados, erros de imunização (programáticos), além dos Eventos 

Adversos de Interesse Especial (EAIE). Para a notificação dos EAPV podem ser úteis as definições de casos, 

que se encontram no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos adversos Pós-Vacinação, 4ª edição, 

2020. Ministério da Saúde e/ou no anexo B. 

12.1. Monitoramento dos vacinados 

A responsabilidade pelo acompanhamento de vacinados supostamente acometidos por eventos 

adversos associados à(s) vacina(s) é dos serviços de atenção básica de saúde. 

A coordenação municipal deverá organizar juntamente com as unidades vacinadoras o 

acompanhamento dos vacinados supostamente acometidos por eventos adversos associados à(s) vacina(s) e 

uma rede de referência para seu cuidado. Os casos graves de eventos adversos graves deverão ser 

encaminhados ao hospital municipal Cristo Rei que será referencia para atendimento municipal para esses 

casos. 

12.2. Investigação epidemiológica 

Após avaliação inicial onde se verifica a informação, os principais eixos de uma investigação são: os 

serviços de saúde, a vacina, o usuário, o trabalhador de saúde, os familiares/responsáveis e o trabalho de 

campo que inclui a descrição das condições socioeconômicas e de moradia. Podem ser necessários 

procedimentos de observação, entrevistas, revisão de registros e prontuários, inspeção dos serviços de 

saúde, visitas domiciliares e até necropsias para determinação das possíveis causas determinantes dos 

eventos. Estes eventos poderão estar relacionados com problemas operacionais dos programas de 

imunização (erros de imunização ou programáticos) ou com a vacina ou poderão não ter nenhuma relação 

(associação temporal) ou ainda serem de causa desconhecida. 

Inventário é o primeiro passo da investigação: realizar um levantamento detalhado e observação 

rigorosa no estabelecimento de saúde onde a vacina foi aplicada, de tudo o que está relacionado com o 

programa de vacinação em relação à oferta de serviço e logística. Compreende: rede de frio, o refrigerador 

de armazenagem das vacinas, a mesa de trabalho, a sala de vacinação, o local de armazenamento de 

seringas e diluentes, lista de entrada e saída de medicamentos no referido serviço de saúde e utilização das 

normas de biossegurança. 

1. A vacina: obter os seguintes dados sobre as vacinas (com diluentes) e seringas utilizadas: 

 nome da vacina: descrição no rótulo, laboratório produtor, número do lote, datas de fabricação e 

validade; 

 procedência da vacina e seringa, dados sobre o transporte; 

 aspecto físico da vacina e seringa; 

 uso dos diluentes, reconstituição das vacinas e formas de administração; 

 dosagem adequada, armazenamento e manipulação dos produtos; 
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 via de administração; resultados dos procedimentos de controle de qualidade da vacina (registro 

de movimentos e de controles de temperatura). As reavaliações do controle de qualidade dos 

lotes das vacinas implicadas dependerão da situação que se apresente, por exemplo, a taxa de 

EAPV esperada ou inesperada. 

2. O trabalhador de saúde: avaliar o desempenho dos trabalhadores em relação à administração 

das vacinas e suas atitudes na orientação aos pais/responsáveis. Deve-se observar as boas práticas de 

injeção segura, técnicas de aplicação e descarte adequado de agulhas e seringas, ambiente de trabalho, 

organização e práticas de atenção à saúde do estabelecimento. 

3. O usuário: as variáveis básicas que se coletam, geralmente através das entrevistas, são: 

 dados demográficos; 

 idade, sexo e lugar de residência; 

 tipo de evento, data de início dos sintomas, duração e evolução; 

 resumo clínico recente (sinais e sintomas, duração, exame clínico, exames auxiliares (laboratório, 

imagens etc.), diagnóstico, tratamento e evolução). Atenção especial ao exame clínico 

neurológico; 

 antecedentes médicos e história clínica do paciente (condições de nascimento, uso de 

medicamentos, alergias, transtornos neurológicos pré-existentes etc.); 

 antecedentes vacinais (vacinação anterior, datas das últimas doses e ocorrência de EAPV); 

 antecedentes familiares; 

 identificação de diagnósticos ou quadros clínicos associados: é importante para isto revisar os 

registros no período estabelecido buscando identificar os diagnósticos segundo o Código 

Internacional de Doenças (CID) versão 10 e ou Dicionário Médico para Atividades Regulatórias – 

MedDRA; 

 em caso de morte: resultados de necropsia (anatomopatológico etc.). 

ATENÇÃO: é necessário determinar: 

 Se o evento notificado é um evento isolado ou se houveram outros do mesmo tipo. 

 Verificar laboratórios produtores, lotes utilizados no mesmo período e locais de utilização. 

 Verificar população não vacinada e ocorrência de incidentes similares. 

Partindo da necessidade de atender as especificidades regionais, outras ações poderão ser 

incorporadas pelas autoridades de saúde locais que compõem o SUS. 

ATENÇÃO ESPECIAL deve ser dada à investigação de eventos adversos graves, raros e inusitados, 

óbitos súbitos inesperados, erros de imunização (programáticos), além dos EAIE e eventos que causem 

preocupação significante familiar ou na comunidade e profissionais de saúde. 
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12.3.  Avaliação de casos e classificação de causalidade  

A avaliação de causalidade é o método que avalia o grau de relação entre um medicamento e uma 

suspeita de reação adversa. Portanto, muitos desafios estão envolvidos em decidir se um evento adverso foi 

realmente causado por uma vacinação. 

A qualidade de uma avaliação de causalidade depende: 

 Da revisão sistemática do caso, sendo necessárias informações completas: dados de investigação, 

dados clínicos e laboratoriais (incluindo laudos de necropsia) e diagnóstico definitivo e 

compatível, podendo ser um sinal, sintoma, alteração laboratorial ou doença. 

 Da disponibilidade de serviços médicos e laboratoriais adequados e acesso a informações 

pregressas. 

 Do preparo de documentos/relatórios para revisão de um comitê de especialistas. 

 Do desempenho do sistema de informação (registro) de EAPV em termos de capacidade de 

resposta, eficácia, qualidade da investigação e relatórios. 

 De um banco de dados adequado. 

Quem deve realizar uma avaliação de causalidade 

Para garantir que os critérios descritos anteriormente sejam cumpridos e que haja maior aceitação 

dos resultados, a avaliação de causalidade dos EAPV será realizada pelas Coordenações de Imunização 

Estaduais e Municipais conforme o fluxo já estabelecido pelo PNI. 

Para investigação de causalidade, a OMS recomenda a constituição de um comitê de especialistas 

da área da saúde, incluindo-se médicos, microbiologistas e epidemiologistas, outros especialistas médicos 

externos (ad hoc) podem ser convidados para a revisão de eventos específicos, que seja independente, mas 

que tenha suporte de secretariado dos programas de imunização e da agência reguladora nacional. 

12.4. Investigação de desvios da qualidade 

Desvio de qualidade define-se como um afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos 

para um produto. Portanto, no escopo da(s) vacina(s) COVID-19, os desvios de qualidade podem ser 

definidos como problemas relacionados a aspectos técnicos ou legais da(s) vacina(s), e que podem ou não 

causar danos à saúde individual e coletiva. 

Alguns tipos de desvios de qualidade são mais comumente esperados com relação a(s) vacina(s), e 

podem ser identificados tanto na cadeia da assistência farmacêutica como também no momento da 

assistência ao paciente: 

 Problemas relacionados ao aspecto da(s) vacina(s) (alterações na cor, densidade, viscosidade, 

odor); 

 Presença de corpo estranho ou suspeita de contaminação microbiológica; 
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 Problemas relacionados à embalagem (embalagens com dizeres incorretos, inacurados ou 

ausentes; embalagens violadas ou seriamente danificadas, embalagens trocadas e/ou 

adulteradas); 

 Alterações no volume de medicamentos injetáveis (volume menor que não é capaz de fornecer o 

total de doses previstas para um frasco); 

 Falsificação e adulteração. 

Assim como a notificação de EAPV, é dever do profissional de saúde notificar os desvios de 

qualidade identificados. A notificação de um desvio de qualidade é denominada Queixa Técnica (QT). 

Quando da notificação de uma QT, deve-se atentar para fornecer as informações com riqueza de 

detalhes, e caso possível, devem ser realizados registros fotográficos do desvio. É importante também, se 

possível, armazenar a amostra com desvio, pois pode ser necessário realizar investigação mais aprofundada 

do problema. 

A partir das QTs referentes às vacinas de COVID-19 notificadas no sistema NOTIVISA da ANVISA 

(vacinas com autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental) acesso pelo link 

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp 

Uma vez notificada no sistema NOTIVISA, a GIMED e a CGPNI/DEIDT/SVS procederão em conjunto 

e, respeitando suas atribuições legais, a análise e investigação, a fim de se confirmar se a(s) vacina(s) 

apresentam de fato algum desvio de qualidade. Como parte do procedimento, pode ser necessária a análise 

fiscal realizada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e/ou por Laboratórios 

Centrais, coordenados pela Gerência de Laboratórios de Saúde Pública da ANVISA (GELAS). 

 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A (S) VACINA (S)  

O planejamento da vacinação municipal é orientado conforme diretrizes e recomendações do 

Programa Nacional de Imunização – PNI e Plano Estadual de Imunização, portanto ressaltamos que a 

Secretaria Municipal de Saúde está em constante comunicação e atenta quanto ao (s) imunobiológicos (s) 

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. 

13.1. Disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde 

                                    Vacina                                            Plataforma                    Intervalo/Doses           Conservação 

UniversityofOxford/AstraZeneca 

(ChAdOx1noV-19) 

Vetor viral não replicante 4 a 12 semanas 2ºC a 8ºC 

Coronavac Instituto Butantan Inativada 14 dias 2ºC a 8ºC 
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14. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO  

14.1. Logística de Distribuição de vacinas: 

a) Fluxo de distribuição de vacinas sem central regional de rede de frio 

 

 

O Município recebe a vacina na Central de armazenamento de imunobiológicos municipal, 

diretamente da Secretaria Estadual de Saúde, tendo como responsável pelo recebimento, armazenamento e 

distribuição as unidades vacinadoras municipais a coordenação municipal de imunização  

A logística de distribuição das vacinas para as unidades vacinadoras, é atualmente realizada pela 

retirada na central municipal pelos responsáveis de cada unidade vacinadora do município. 
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14.2. Orientações gerais para as unidades vacinadoras municipais 

Verificar a disponibilidade de: 

 Geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, garantindo que não haja 

oscilação de temperatura diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC; 

 Tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos da referida sala de vacinas, garantindo 

o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o funcionamento de mais de um 

equipamento na mesma tomada; 

 Caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, ações extramuros das unidades de 

saúde, e transporte das vacinais; 

 Termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as geladeiras e caixas térmicas, 

bem como quantitativo reserva; 

 Disponibilidade de pilhas reserva para os termômetros; 

 Bobinas de gelo reutilizável; 

 Caixas de descarte de materiais pérfuro cortantes; 

 Álcool, luvas e algodão; 

 Pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos; 

 Condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento para atender a sala de vacina, 

garantindo funcionamento dos equipamentos 24 horas por dia; 

 Estrutura de funcionamento da sala de vacina de acordo com as normas sanitárias vigentes; 

 Quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação; 

 Estruturação da equipe de saúde da família para realização de mapeamento da população por 

área que se enquadra nos grupos prioritários, e organização de estratégias para realização de 

busca ativa e monitoramento; 

 Rotina de higienização da sala de vacina padronizada (POP elaborados); 

 Computador na sala de vacina ou em local de fácil acesso para uso e controle das doses aplicadas 

e alimentação dos sistemas de informação; 

 Internet, de modo que haja acesso com qualidade pelos computadores dispostos na sala de 

vacina; 

 Funcionamento de postos de vacinação em horários estendidos e aos sábados, facilitando e 

ampliando o acesso da população; 

 Fluxo estabelecido para descarte de resíduos advindos das salas de vacinas (POP elaborados). 

Desta forma, tem-se claro que o monitoramento, supervisão e avaliação são itens muito 

importantes no acompanhamento da execução das ações planejadas nos municípios, com a identificação 

oportuna da necessidade de intervenções. O sucesso da Campanha em cada município está diretamente 

ligado à sua capacidade de planejamento e monitoramento, que deve acontecer de forma transversal em 

todo o processo de vacinação. 
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14.3. Precauções: 

 Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou graves, 

recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se 

atribuir à vacina as manifestações da doença; 

 Não há evidências até o momento de qualquer preocupação de segurança na vacinação de 

indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo SARS-COV-2. 

 É considerado improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) 

ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o 

adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade para se 

evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas 

semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total 

e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira 

amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas. 

14.4. Grupos Especiais 

São considerados grupos especiais para a vacinação contra a Covid-19 as gestantes, puérperas e 

lactentes, pessoas em uso de antiplaquetários e anticoagulantes orais, portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas, pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos, e a vacinação 

deste grupo contra a Covid-19 deverá seguir as normativas do Informe Técnico nº 01 da Campanha Nacional 

de Imunização contra a Covid-19. 

14.5. Uso de Equipamentos de Proteção individual – EPI 

Durante os procedimentos de vacinação, o uso correto de EPI pelos trabalhadores de saúde 

envolvidos na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, visa a proteção destes trabalhadores e a 

segurança dos indivíduos que serão atendidos. Assim sendo, recomenda-se: 

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; 

- EPIs com possibilidade de uso eventual (somente para situações específicas) 

- Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo na unidade somente para 

indicações específicas: vacinadores com lesões abertas nas mãos ou raras situações que envolvam contato 

com fluidos corporais do paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, associadas à adequada 

higienização das mãos. 
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ATENÇAO: Máscaras N95: Não tem indicação para a rotina de vacinação. Seriam de uso muito 

restrito, indicadas somente para as equipes volantes quando da vacinação em ambientes fechados e de 

alto risco, como nos estabelecimentos prisionais, somente na impossibilidade / inexistência de área com 

ventilação. 

14.6. Gerenciamento de Resíduos provenientes da Vacinação: 

Uma campanha de vacinação, a exemplo de outros procedimentos de Saúde destinados a grandes 

contingentes populacionais, exige o manejo adequado de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

O manejo e o gerenciamento destes, deverão estar em conformidade com as definições 

estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o 

regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e a Resolução Conama nº 358, 

de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de 

Saúde (RSS). 

Diante disso, para um adequado gerenciamento de resíduos voltado para a vacinação contra a 

Covid-19, orienta-se que o descarte dos frascos se dê em caixa descartável apropriada para a vacina em uso. 

Os serviços responsáveis pelo gerenciamento de resíduos devem se organizar para um maior 

processamento de resíduos, mediante tamanha dimensão da campanha. 

Os procedimentos operacionais padrão – POP já em uso nas Unidades de Saúde deverão ser 

adaptados e/ou acrescidos de procedimentos voltados á campanha de vacinação contra a Covid-19; 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Devido as constantes alterações realizadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 e nas planilhas de Estimativa populacional para a 

Campanha Nacional de vacinação contra COVID – 2021, bem como, a falta de uma definição exata de data 

para o início da campanha de imunização, fatalmente ocasionará a necessidade da realização de ajustes no 

presente Plano, no decorrer da campanha de vacinação, à medida que novas informações forem sendo 

obtidas. 
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