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LISTA DE ABRE V IATUR A E SIGLAS
ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ASCOM

Assessoria de Comunicação

CMS
CEVEPI
CIEVS
COE-nCoV
COVIS
COVID-19
EMAD

Conselho Municipal de Saúde
Célula de Vigilância Epidemiológica
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
Coronavírus
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar

EqSF

Equipe de Saúde da Família

EAIE

Eventos Adversos de Interesse Especial

EAPV

Evento Adverso Pós Vacina

MS

Ministério da Saúde

PNI

Programa Nacional de Imunização

SAMU

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SESA

Secretaria Estadual da Saúde do Ceará

SARA

Síndrome da Angústia Respiratória Aguda

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome

SG
SRAG

Síndrome Gripal
Síndrome Respiratória Aguda Grave

SMS

Secretaria Municipal da Saúde

SVS

Secretaria de Vigilância à Saúde

SINAN

Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SUS

Sistema Único de Saúde

UPA

Unidade de Pronto Atendimento

USF

Unidade de Sáude da Família

UBS

Unidade Básica de Saúde

VE

Vigilância Epidemiológica

SAD

Serviço de Atenção Domiciliar
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A PRE SE N TAÇÃO
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 imunopreviníveis, 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. Atualmente,
atende 212 milhões de pessoas, é um patrimônio do estado brasileiro, mantido
pelo comprometimento e dedicação de proﬁssionais de saúde, gestores e de
toda população (CEARÁ, 2020).
O PNI oferece, no Calendário Nacional de Vacinação, todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além de imunobiológicos
especiais de alto custo ﬁnanceiro, para grupos em situação de maior risco, nos
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). Com a aprovação
pela Anvisa e um rígido controle de qualidade pelo Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde (INCQS) seguem os padrões dos mais eﬁcientes e
conﬁáveis programas de vacinação do mundo (BRASIL, 2020)
Assim, nesta perspectiva, o PNI ofertará a introdução da vacina Covid-19, como
uma das medidas de enfrentamento a pandemia, para a população brasileira.
Ressalta-se, ainda, que a inserção de um novo imunobiológico no programa
para um determinado grupo populacional é uma decisão respaldada em bases
técnicas e cientíﬁcas, tais como: evidência epidemiológica, eﬁcácia/segurança
da vacina e garantia da sustentabilidade da estratégia, na qual encontra-se em
discussão no nível nacional (CEARÁ, 2020).
Segundo a OMS, em 10 de dezembro de 2020, existiam 162 vacinas
Covid-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 52 vacinas
candidatas em fase de pesquisa clínica. Das vacinas candidatas em estudos
clínicos, 13 se encontram em ensaios clínicos de fase III para avaliação de
eﬁcácia e segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências
reguladoras e posterior imunização da população. O Plano Estadual de
operacionalização da Vacina contra a Covid-19, refere três vacinas, são
elas: AstraZeneca / Fiocruz, Butantan/ Sinovac e Pﬁzer.
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde do Crato (SMS), por meio da Coordenação Especial de Vigilância em Saúde, Coordenação Especial de Atenção
à Saúde, Célula de Vigilância Epidemiológica e Imunização e Assistência Farmacêutica, apresenta o Plano Municipal de Planejamento e Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19, como medida adicional de resposta a esse
agravo, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII), mediante ações de vacinação a nível municipal.

8

Plano Municipal de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19 • SECRETARIA DE SAÚDE

Algumas deﬁnições contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às características e disponibilidade das vacinas aprovadas para o uso emergencial,
e poderão sofrer ajustes tais como adequação dos grupos prioritários, população-alvo, capacitações e estratégias para a vacinação, de acordo com deﬁnições do Governo Federal e Estadual respectivamente.

INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 foi
elaborado em consonância com as orientações do Plano Nacional e Estadual,
este está sujeito a mudanças mediante novas evidências cientíﬁcas e conforme as recomendações do Ministério da Saúde (MS) e Secretaria de Saúde do
Estado do Ceará (SESA), buscando contemplar todas as estratégias e ações
necessárias para prevenir e controlar os casos de Covid-19 no município do
Crato, considerando grupos prioritários previamente deﬁnidos e possibilidade
de expansão destes conforme disponibilidade de imunobiológicos no mercado
para aquisição municipal.
Conforme a deﬁnição da ampliação do público prioritário a ser atendido, dentro das categorias proﬁssionais: Trabalhadores de Saúde; Idosos a partir de
75 anos de idade; Pessoas maiores de 60 anos que vivem em Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) e instituições psiquiátricas; Quilombolas;
Indivíduos de 60 a 74 anos; Pessoas com Comorbidades; Pessoas com deﬁciência permanente severa; Trabalhadores da Educação; Força de Segurança e
Salvamento; Funcionários do Sistema Prisional; População Privada de Liberdade; Trabalhadores do Transporte Coletivo e Transportadores Rodoviários
de Carga, e Pessoas em Situação de Rua. O Plano de Operacionalização será
desenvolvido em quatro fases, com a ﬁnalidade de promover a segurança dos
proﬁssionais de saúde e usuários e organização da logísticas dos insumos e
recursos humanos necessários.
As estratégias previstas contemplam o conjunto de ações das redes assistenciais, atenção primária, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, bem
como, ações de comunicação, mobilização e publicidade, pautado no cenário
epidemiológico.
Atualmente no mundo, temos 168.417.226 casos conﬁrmados de COVID-19,
3.489.553 óbitos e 164.918.673 casos ativos. No Brasil, 16.274.695 casos conﬁrmados, 454.429 óbitos, 14.733.987 recuperados e 1.086.279 ativos. No Ceará,
identiﬁcamos 782.856 casos conﬁrmados, 20.096 óbitos e 221.340 casos ativos. (Disponível: https://www.coronavirus.com.br/,).
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No munícipio do Crato, o primeiro caso de COVID-19 conﬁrmado ocorreu em
Abril de 2020 e o primeiro óbito conﬁrmado no mês de Maio 2020. A partir
dessa data, houve aumento progressivo do número de casos e óbitos, com
pico da média móvel de casos conﬁrmado em julho de 2020 (CRATO, Boletim
Epidemiológico 22).
Segundo o Informe Epidemiológico do dia 27/05/2021, foram conﬁrmados
13.587 pessoas contaminadas, 12.783 recuperados, 190 óbitos.
Desta forma, diante dessa situação epidemiológica se justiﬁca a operacionalização do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19.

OBJETIVOS
• Coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do Programa
Nacional de Imunização (PNI), incluindo as diversas estratégias de vacinação, notiﬁcação, investigação e encerramento de eventos adversos pós-vacinação e de óbitos temporalmente associados à vacina;
• Planejar e realizar a gerência do estoque municipal de vacinas e outros
insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de
uso, de acordo com as normas vigentes;
• Garantir o descarte e a destinação ﬁnal de frascos, seringas e agulhas
utilizados, conforme as normas técnicas vigentes;
• 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 acordo com os prazos
deﬁnidos;
• Vacinar a população Cratense contra a Covid-19, gradativamente conforme os grupos estabelecidos como prioritários, de maior risco de complicações e óbitos pela Covid-19, conforme disponibilidade de imunobiológicos;
• Reduzir a morbimortalidade dentro do município após o início da
vacinação;
• Reduzir a transmissão da doença;
• Divulgar o Plano de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.
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GRUPOS PRIORITÁRIOS
A deﬁnição dos grupos prioritários para vacinação contra Covid-19 está sendo discutida e respaldada em critérios epidemiológicos e característica da
vacina, tais como avaliação das incidências (coeﬁcientes de hospitalização e
mortalidade), identiﬁcação da população com maior risco de adoecimento e
agravamento (complicações e óbitos) e necessidade de manter o funcionamento dos serviços de saúde (Figura 1). (CEARÁ, 2020).
Figura 1: Grupos prioritários para Vacinação contra a Covid-19. Ceará, 2021

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Publicado em 15/03/2021.
*NOTA: Creche, pré escolas, ensino fundamental, ensino médio, proﬁssionalizantes e EJA.
Embora os grupos prioritários estejam previstos para receber a vacina contra a Covid-19,
o MS, com base no acordo de fornecimento das doses de vacina com os laboratórios produtores, organizou a campanha de vacinação por fase e etapas de distribuição das doses,
sujeitas a alterações.
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CRITÉRIOS E DEFINIÇÕES – CEARÁ
4.1. CRITÉRIOS PRIORITÁRIOS PARA VACINAÇÃO COVID-19
Após decisão do TRF-5/MP, publicado no dia 21/06/2021, em suspender a vacinação de proﬁssionais de saúde fora da linha de frente e priorizar idosos, vimos
através deste esclarecer que são considerados trabalhadores da linha de frente
de enfrentamento à COVID-19, aqueles que atuam em:

O Ministério Público recomenda que sejam apresentados critérios objetivos no
que se refere à vacinação de grupos prioritários, devendo ser levado em consideração o maior grau de exposição ao vírus SARS-CoV-2 e o maior risco de
morte em virtude da infecção. Ressalta-se que na resolução Nº 07/2021 - Comissão Intergestores Bipartide do Ceará, a orientação da progressão da campanha
de vacinação nos municípios que conseguiram a completude da vacinação dos
proﬁssionais de saúde da linha de frente seria a vacinação dos proﬁssionais dos
serviços de saúde das redes ambulatorial e administrativa, pública ou privada,
na seguinte priorização:
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Fonte: CIB/SESA. RESOLUÇÃO Nº 15/2021 - CIB/CE

Ressalta-se que TODOS os trabalhadores de saúde dos estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde serão contemplados
com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas e risco de adoecimento do trabalhador, em função de sua atividade, ou seja, aqueles que atuam na assistência
direta ao paciente terão prioridade.
Informamos também que, os municípios do Ceará devem dar continuidade e
prioridade à vacinação de idosos maiores de 75 anos, iniciando, assim que ﬁnalizado idosos com mais de 75, a vacinação de idosos entre 60 e 75 anos em
concomitância com os proﬁssionais de saúde mencionados.
Adicionalmente, deve ser levado em consideração que o proﬁssional deve estar
ativo e no exercício da proﬁssão.
Não estarão incluídos nesta etapa de vacinação os trabalhadores dos demais
estabelecimentos de serviços de interesse à saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de tatuagem
e estabelecimentos de saúde animal).
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Setores estritamente administrativos das Secretarias de Saúde devem ser vacinados somente, após a conclusão de pelo menos 70% da vacinação do grupo de
idosos acima de 60 anos.
Neste momento, os municípios do Ceará devem dar continuidade e prioridade à
vacinação de idosos maiores de 75 anos, iniciando, assim que ﬁnalizado idosos
com mais de 75, a vacinação de idosos entre 60 e 75 anos em concomitância
com os proﬁssionais de saúde mencionados acima. Sugere-se que para facilitar
o agendamento e organização da vacinação os municípios sigam por faixa etárias decrescentes:
Tabela 1. Calendário de Vacinação Covid-19 dos idosos 60 a 74 anos de idade, Ceará
FAIXA ETÁRIA

CALENDÁRIO

72-74 anos

20.03 – 27.03

71-70 anos

28.03 – 03.04

69- 67 anos

04.04 – 10.04

66-64 anos

11.04 – 17.04

63- 60 anos

18.04 – 24.04

Fonte: CIB/CE. Comunicado nº 02/2021– dia 16/03/2021

Crato seguirá calendário de vacinação conforme disponibilidade de doses no
município, em cada faixa etária, priorizando, se possível, a presença de comorbidades, principalmente diabéticos e pessoas com IMC* acima de 30.
* IMC signiﬁca Índice de Massa Corporal e é um parâmetro utilizado para
saber se o peso está de acordo com a altura da pessoa.

4.2 VACINAÇÃO EM GESTANTE
As gestantes que se enquadrarem nesses critérios deverão ser vacinadas conforme o calendário de vacinação dos grupos prioritários disponíveis no Plano
Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As gestantes que possuam alguma
comorbidade preexistente, descritas no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19: portadoras de diabetes, hipertensão arterial crônica, obesidade (IMC<30), doença cardiovascular, asma brônquica, imunossuprimidas, transplantadas, doenças renais crônicas e doenças autoimunes; devem
ser vacinadas conforme o calendário de vacinação dos grupos prioritários.
De acordo com Nota Técnica Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, reﬁcando a
Nota Técnica nº 627/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que trata das orientações referentes à suspensão temporária da vacinação contra a Covid-19 com a vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestantes e puérperas; interrupção da vacinação
contra a Covid-19 em gestantes e puérperas sem comorbidades e continuidade
da vacinação contra a Covid-19 em gestantes e puérperas com comorbidades.
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Na sexta edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19, gestantes e puérperas foram incluídas como prioritárias para a vacinação contra a doença. Essa inclusão ocorreu após ampla discussão na Câmara Técnica Assessora em Imunizações e Doenças Transmissíveis e na Câmara Técnica
Assessora em ações integradas a Assistência à Gestante e Puérpera no contexto
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e considerou que gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) estão sob risco aumentado para desenvolver formas graves de Covid-19 bem como de complicações obstétricas dela decorrentes,
tais como parto prematuro e óbito fetal (Rasmussen e Jamieson, 2021).
Após o início da vacinação do grupo de gestantes e puérperas, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recebeu a notiﬁcação de um caso de evento adverso
grave em uma gestante após a administração da vacina Covidd- 19 AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz. Trata-se de um evento ocorrido em uma gestante no estado do
Rio de Janeiro, suspeito para a Síndrome de Trombose com Trombocitopenia
(TTS), que apresenta possível associação causal com as vacinas de vetor viral
não replicante. O caso foi avaliado pela Câmara Técnica Assessora em Farmacovigilância de Vacinas e outros Imunobiológicos (CTAFAVI), tendo sido classiﬁcado
como nível 2 de certeza diagnóstica (caso provável) pelos critérios da colaboração Brighton para a TTS. Com relação a TTS, trata-se de uma síndrome extremamente rara, inicialmente descrita na Europa, com incidência esmada em um
caso a cada 100.000 doses administradas da vacina, sendo que ainda não foi
possível estabelecer fatores de risco para ocorrência da mesma, e a quase totalidade dos eventos foram notiﬁcados após a primeira dose. Até o momento não
haviam sido notiﬁcados casos desta síndrome em gestantes em todo o mundo.
Frente a ocorrência deste caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu nota
solicitando a interrupção da vacinação de gestantes com uso da referida vacina.

4.3 A SEGURANÇA E EFICÁCIA
No entanto, frente ao presente fato, considerando a necessidade de mais dados
de segurança da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestantes, por precaução, o PNI opta por, neste momento, suspender temporariamente o uso da vacina Covid-19 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestantes e puérperas, amparado
pelas recomendações da Câmara Técnica Assessora em Imunizações e Doenças
Transmissíveis e em atendimento a solicitação da Anvisa. Adicionalmente, recomenda-se a interrupção da vacinação das gestantes e puérperas sem outros
fatores que impliquem em risco aumentado para Covid-19. A vacinação das gestantes e puérperas deverá ser condicionada a prescrição médica após avaliação
individualizada de risco benefício.
As gestantes e puérperas com comorbidades que ainda não tenham sido vacinadas deverão ser vacinadas com vacinas Covid-19 que não contenham vetor
viral (Sinovac/Butantan ou Pﬁzer/Wyeth), conforme disponibilidade de doses enviadas ao município.
15
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4.4 DEFINIÇÕES
LINHA DE FRENTE COVID-19
Proﬁssionais dos Serviços de Saúde da linha de frente de enfrentamento à Covid-19,
são aqueles que atuam em:
• Unidades Hospitalares COVID, Enfermaria e UTI (da equipe de nível superior
aos serviços gerais);
• Transporte pré-hospitalar (SAMU);
• UPAS;
• Emergências de hospitais porta aberta;
• Laboratórios de biologia molecular;
• Centros de coleta, testagem e atendimento COVID;
• Técnicos de hemodiálise;
• ACS, ACE, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, Odontólogos e Médicos da ESF;
• Técnicos que lidam com manutenção de gasômetros hospitalares;
• Vacinadores;
• Trabalhadores que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados: sepultador, coveiros, agentes funerários, Instituto Médico Legal (IML) e
Serviço de Veriﬁcação de Óbito (SVO);
• Funcionários ATIVOS dos setores da vigilância em saúde municipais e estaduais que atuam em barreiras sanitárias, ﬁscalização de estabelecimentos de
saúde, desinfecção de ambientes;
• Colaboradores ativos da ESP/SESA que lidam diretamente e presencialmente
com o treinamento do Elmo.
FONTES GERADORAS DE AEROSSOL
Intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de
amostras nasotraqueais, broncoscopias, intubação endotraqueal, broncoscopia, aspiração aberta, administração de medicamentos via nebulização, ventilação manual
antes da intubação (por exemplo, através do uso de máscara e ambu), desconexão
do paciente ao circuito do respirador, movimentação do paciente para posição de
prona, ventilação não-invasiva com pressão positiva, traqueostomia e ressuscitação
cardiopulmonar.
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CUIDADOR DE IDOSO
Classiﬁcação Brasileira de Ocupações (CBO) sob o código 5162, que deﬁne o
cuidador como alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde,
alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”. É a pessoa que presta cuidados à outra pessoa, que esteja necessitando
de cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem
remuneração.
FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS
São aqueles setores estritamente administrativos das Secretarias de Saúde, acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde hospitalar, atenção
básica, clínicas e laboratórios, com exceção de concludentes do ensino superior
da área da saúde, inclusive de internato (que atuam em unidades hospitalares)
que devem ser vacinados somente, após a conclusão de pelo menos 70% da vacinação do grupo de idosos acima de 60 anos.

4.4 PRIORIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS 75 ANOS E MAIS
A priorização do grupo etário acima de 75 anos deve acontecer considerando os seguintes critérios, pactuados em Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE).
Figura 2. Ordem para a vacinação de Idosos 75 anos ou mais

Fonte: CIB/CE. Resolução nº 01/2021 – dia 27/01/2021

Ainda podem ser utilizados pelos municípios para priorização dos locais de bairros ou distritos (ﬁgura3):

Fonte: CIB/CE. Resolução nº 01/2021 – dia 27/01/2021
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Figura 4 - Trabalhadores de Saúde:

FASES DA VACINAÇÃO
As fases da vacinação dependerão do planejamento de entrega informado pelos
laboratórios produtores, Ministério da Saúde e SESA.
Figura 5. Fases da vacinação de acordo com cronogramadas laboratórios. Ceará, 2020

Fonte: Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Publicado em
19/01/2020

A 1ª fase da campanha foi dividida em duas etapas devido ao quantitativo de doses da vacina distribuídas aos Estados e municípios pelo MS. Na 1ª etapa, foram
contemplados os seguintes grupos prioritários: trabalhadores de saúde da linha de
frente à Covid-19; idosos acima de 60 anos institucionalizados e todos os trabalhadores desses locais; Na 2ª etapa da campanha continuam sendo vacinados trabalhadores da saúde que atuam em linha de frente assim como início da vacinação
dos idosos maiores de 75 anos.
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5.1 DEFINIÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
• Trabalhadores de Saúde;
• Idosos a partir de 75 anos de idade;
• Pessoas maiores de 60 anos que vivem em Instituições de Longa
Permanência (ILPI) e instituições psiquiátricas;
• População Indígena aldeada em terra demarcada aldeada;
• Povos e comunidades demarcados ribeirinha.

• Pessoas de 60 a 74 anos;

• Pessoas com comorbidades com maior risco de agravamento
da doença;
• Pessoas com deficiência permanente severa.

• Trabalhadores da Educação;
• Forças de Segurança e Salvamento;
• Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade;
• Pessoa em situação de rua;
• Trabalhadores do Transporte Coletivo e Transportadores Rodoviários
de Carga;
• Quilombolas.
O PNI reforça que todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto de forma escalonada por conta de não dispor de doses de
vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única, cuja distribuição
está sendo detalhada por meio de informes técnicos e notas informativas no
decorrer da campanha. Os informes e notas informativas com o detalhamento
das ações já realizadas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, assim
como as atualizações emitidas ao longo da campanha.
Ao longo da campanha poderão ocorrer alterações na sequência de prioridades descritas no acima e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem
como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a doença, situação epidemiológica, e das vacinas Covid-19 (Ministério da Saúde, maio 2021).
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Apresenta-se a seguir os critérios de priorização para vacinação dos grupos de
pessoas com comorbidades, pessoas com deﬁciência permanente, gestantes e
puérperas com comorbidades (grupo 14 do quadro 1, conforme Nota Técnica
467/20211 ).*
Ressalta-se que em maio de 2021, o Programa Nacional de Imunizações anunciou a interrupção temporária da vacinação de gestantes SEM comorbidades
bem como a interrupção do uso da vacina AstraZeneca/Oxford em gestantes
frente à ocorrência de um possível evento adverso grave com associação causal
com a vacina em uma gestante.

Fase 3 . A.
Vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

Fase 3. B.
Vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30
a 39 anos e 18 a 29 anos:
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Destaca-se ainda que na abrangência das pessoas com comorbidades e das
pessoas com deﬁciência permanente encontram-se contempladas doenças raras que implicam em maior risco para os desfechos desfavoráveis da Covid-19,
como exemplo citam-se doenças que causam imunossupressão como síndrome
de Cushing, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Chron, imunodeﬁciência
primária com predominância de defeitos de anticorpos; doenças que causam
comprometimento pulmonar crônico como a ﬁbrose cística; doenças que causam deﬁciências intelectuais e/ou motoras e cognitivas como a síndrome Cornélia de Lange, a doença de Huntington; e outras doenças raras como anemia
falciforme e talassia maior.

GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS.
A Secretaria Municipal de Saúde do Crato, segue orientação do Plano Nacional
de operacionalização da vacinação contra a Covid-19, que tem a prioridade principal a preservação do funcionamento dos serviços de saúde; a proteção dos
indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção
dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; seguido
da preservação do funcionamento dos serviços essenciais.
O PNI reforça que todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto de forma escalonada por conta de não dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única. Cabe ressaltar que,
ao longo da campanha, poderão ocorrer alterações na sequência de prioridades
descritas no quadro 1 e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem
como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a doença,
situação epidemiológica e das vacinas Covid-19. Essas alterações, caso venham
ser necessárias, terão detalhamento por meio de informes técnicos e notas informativas no decorrer da campanha pelo Ministério da Saúde.

21

Plano Municipal de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19 • SECRETARIA DE SAÚDE

Os informes e notas informativas com o detalhamento das ações já realizadas
estão disponíveis no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/planonacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19).
Para o atendimento de todos os grupos prioritários será necessário a apresentação do CPF ou Cartão SUS do município do Crato, documento com foto e demais
documentos que se façam necessários, conforme grupo prioritário.
Cabe ratiﬁcar que é de interesse do PNI e do Ministério da Saúde ofertar a vacina
Covid-19 a toda a população brasileira, a depender da produção e disponibilização das vacinas, mas neste momento é extremamente necessário o seguimento
das prioridades elencadas, conforme o quadro que segue abaixo.
Tabela 2. Ordenamento dos grupos prioritários para a Campanha Nacional de Vacinação contra
a covid-19 - 2021 *
Grupo

Grupo Prioritário

1

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

2

Pessoas com deﬁciência institucionalizadas

3

Povos indígenas vivendo em terras indígenas

4

Trabalhadores de saúde

5

Pessoas de 90 anos ou mais

6

Pessoas de 85 a 89 anos

7

Pessoas de 80 a 84 anos

8

Pessoas de 75 a 79 anos

9

Povos e comunidades tradicionais Ribeirinhas

10

Povos e comunidades tradicionais Quilombolas

11

Pessoas de 70 a 74 anos

12

Pessoas de 65 a 69 anos

13

Pessoas de 60 a 64 anos

14

Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas com comorbidades**
Pessoas com Deﬁciência Permanente cadastradas no BPC***
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15

Pessoas com Deﬁciência Permanente (18 a 59 anos) sem cadastro
no BPC***

16

Pessoas em situação de rua (18 a 59 anos)

17

Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades**

18

Pessoas em situação de rua

19

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade
População privada de liberdade

20

Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, préescolas,
ensino fundamental, ensino médio, proﬁssionalizantes e EJA)

21

Trabalhadores da educação do ensino superior

22

Forças de segurança e salvamento

23

Forças Armadas

24

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

25

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

26

Trabalhadores de transporte aéreo

27

Trabalhadores de transporte aquaviário

28

Caminhoneiros

29

Trabalhadores portuários

30

Trabalhadores industriais

31

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS.
*Dados sujeitos a alterações (atualizados em 14/05/2021).
**Ver quadro 2 para detalhamento das comorbidades.
***BPC - Benefício de Prestação Continuada (18 a 59 anos).
Tabela 3. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19
Grupo de comorbidades

Descrição

Diabetes mellitus

Qualquer indivíduo com diabetes.

Pneumopatias crônicas graves

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, ﬁbrose cística, ﬁbroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave
(uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

HAR = Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o
uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada
adesão ou PA controlada em uso de quatro ou
mais fármacos antihipertensivos.

Hipertensão arterial estágio 3

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica
≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
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Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastóem órgão-alvo e/ou comorbidade
lica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão
em órgão-alvo e/ou comorbidade.
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Insuﬁciência cardíaca (IC)

IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York
Heart Association.

Cor-pulmonal e Hipertensão pulmonar

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.

Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatia hipertensiva (hipertroﬁa ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e
ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica,
lesões em outros órgãos-alvo).

Síndromes coronarianas

Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).

Valvopatias

Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuﬁciência aórtica; estenose ou insuﬁciência mitral; estenose
ou insuﬁciência pulmonar; estenose ou insuﬁciência tricúspide, e outras).

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou
fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístu- Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta
las arteriovenosas
e demais grandes vasos.
Arritmias cardíacas

Arritmias cardíacas com importância clínica e/
ou cardiopatia associada (ﬁbrilação e ﬂutter
atriais; e outras).

Cardiopatias congênita no adulto

Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuﬁciência
cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos im- Portadores de próteses valvares biológicas ou
plantados
mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desﬁbriladores,
ressincronizadores, assistência circulatória de
média e longa permanência).
Doença cerebrovascular

Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
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Doença renal crônica

Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa
de ﬁltração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2)
e/ou síndrome nefrótica.

Imunossuprimidos I

Indivíduos transplantados de órgão sólido ou
de medula óssea; pessoas vivendo com HIV
e CD4 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia
com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais
indivíduos em uso de imunossupressores ou
com imunodeﬁciências primárias; pacientes
oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6
meses; neoplasias hematológicas.

Anemia falciforme

Anemia falciforme.

Obesidade mórbida

Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.

Síndrome de down

Trissomia do cromossomo 21.

Cirrose hepática

Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas nas referências deste
documento.

6.1 DEFINIÇÃO DOS GRUPOS DAS FASES DA CAMPANHA
Trabalhadores da Saúde:
Aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à
saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.
Desta maneira, compreende tanto os proﬁssionais da saúde – como médicos,
enfermeiros, nutricionistas, ﬁsioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos,
biomédicos, farmacêuticos, cirurgião dentista, fonoaudiólogos, psicólogos, serviços sociais, proﬁssionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas
de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde,
mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. Inclui-se, ainda, aqueles proﬁssionais que atuam em cuidados domiciliares
como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do
sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados, com vínculo comprovado.
População Indígena aldeado em terras demarcadas aldeadas
Povos indígenas vivendo em terras indígenas: indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena. A vacinação será realizada em conformidade com a organização dos
Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI) nos diferentes municípios.
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Comunidades Quilombolas:
Povos habitando em comunidades tradicionais ribeirinhas ou quilombolas.
Grupo com Comorbidades:
Indivíduos com Comorbidades, de acordo com a faixa etária indicada pela Anvisa: Diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica grave (de difícil controle e/
ou com lesão de órgão-alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal;
doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; obesidade grave (IMC≥40).
Pessoas com Deﬁciência Permanente Severa:
Indivíduos com deﬁciência permanente severa, que apresentem uma ou mais
das seguintes limitações:
1. Limitação motora que cause grande diﬁculdade ou incapacidade para andar ou subir escadas.
2. Indivíduos com grande diﬁculdade ou incapacidade de ouvir (se utiliza
aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho).
3. Indivíduos com grande diﬁculdade ou incapacidade de enxergar (se utiliza
óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos
óculos ou lente).
4. Indivíduos com alguma deﬁciência intelectual permanente que limite as
suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.
Trabalhadores da Educação:
Professores e funcionários das escolas públicas e privadas, com vínculo comprovado.
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Forças de Segurança e Salvamento:
Policiais federais, militares e civis; bombeiros militares e civis e, membros ativos
das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), com vínculo comprovado.
Funcionários do sistema de privação de liberdade:
Agente de custódia e demais funcionários, com vínculo comprovado.
População privada de liberdade:
População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de liberdade.
Pessoas em situação de rua:
População que possui em comum a pobreza extrema, vínculo familiar interrompido ou fragilizado e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza
os logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento
para pernoite temporária ou como moradia provisória. Dados e levantamento
pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social (SMTSD).
Trabalhadores de transporte coletivo e Transportadores rodoviários de carga
Motoristas de transporte coletivo e transportadores rodoviários de cargas, com
os devidos vínculos comprovados. Os motoristas de aplicativo, taxi, mototaxi
não estão contemplados nesta fase, devido ao escalonamento de entrega das
vacinas pelos laboratórios, governo federal e estadual, e a indisponibilidade de
quantitativo para atender a todos. Informamos que outros grupos apenas com
ampliação de grupos prioritários pelo MS.
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META
A meta mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% dos
grupos prioritários para vacinação, uma vez que é de esperar que uma
pequena parcela da população apresentar contraindicações à vacinação,
assim como recursa pelas doses.

7.1 ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA
COM A VACINA CONTRA A COVID-19
FASE DA VACINAÇÃO

1ª Etapa
1ª Fase
2ª Etapa
2ª Fase
3ª Fase

4ª Fase

GRUPOS PRIORITÁRIOS
POPULAÇÃO ESTIMADA
Trabalhadores da Saúde da
3.659
Linha de frente da Covid-19¹
Pessoas com 60 anos ou mais
67
que vivem em ILPI’s
Pessoas com 75 anos ou
5.960
mais ²
Idosos a partir de 60 a 74
10.648
anos de idade²
Pessoas com comorbidades
6.908
Pessoas com Deﬁciência
239
Permanente Severa
Professores ¹
2.967
Força de segurança e
2.967
salvamento ¹
Funcionários do sistema
599
prisional¹
População privada de
183
liberdade¹
Trabalhadores do transporte
coletivo e Transportadores
432
Rodoviários de Carga ¹
Pessoas em situação de rua
158

Fonte: ¹ - Trabalhadores de saúde, trabalhadores da educação (dados dos professores)
e Forças de Segurança e Salvamento, funcionários do sistema prisional, população
privada de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, - estimativa da Campanha
de Inﬂuenza de 2020 - dados preliminares;
² Idosos (60 anos ou mais) - Estimativas ESUS MS. Informações sujeitas a alterações
conﬁrme dimensionamento do MS.
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ESTRATÉGIAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS
PRIORITÁRIOS
8.1 PRIMEIRA FASE: PRÉ-CAMPANHA
• Acompanhar as discussões acerca das pesquisas e estudos clínicos realizados sobre as vacinas para Covid-19, com atualização constante dos trabalhadores da saúde e preparação da rede.
• Ampliar a equipe de Imunização conforme necessidades identiﬁcadas.
Como também abertura de processos de aquisição de insumos necessários,
envolvendo a aquisição de seringas, agulhas e demais insumos relacionados
as ações de imunização, tais como: caixas box de poliuretano, baterias de
gelo, álcool a 70%, algodão hidróﬁlo, papel toalha, sabonete líquido, álcool
em gel, etc.
• Levantar a situação das salas de vacina e Rede de Frio Municipal, visando
identiﬁcar a necessidade de adequações da infraestrutura para recebimento da vacina e realização da campanha.
• Identiﬁcar proﬁssionais de saúde com habilidade técnica para planejamento e execução do Plano Operacional Municipal de Vacinação contra a Covid-19, conforme necessidade;
• Contratar, se necessário, os recursos humanos (enfermeiros, técnicos de
enfermagem, agentes administrativos, auxiliares de serviços gerais, motoristas, entre outros), para a execução do Plano Operacional Municipal de
Vacinação contra a Covid-19;
• Realizar capacitações on-line e/ou presencial para os proﬁssionais das
equipes envolvidas na Campanha de Vacinação contra a COVID-19;
• Estimular população a cadastrar-se na Plataforma Estadual – Saúde Digital - https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/#/boas-vindas, para controle, eﬁciência e transparência da vacinação;
• Orientar população acerca do cadastro e agendamento através da Plataforma Estadual – Saúde Digital;
• Equipar Rede de frio e salas de vacinas para garantia de ações, armazenamento e segurança dos insumos;
• Garantir a logística para atendimento de vacinação domiciliar, em instituições de saúde, ensino, segurança e salvamento, sistema prisional, e/ou
locais estratégicos;
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• Articular proﬁssionais de força de segurança para estarem presentes em
todas as unidades onde sejam realizadas a vacinação;
• Divulgar as estratégias do Plano Operacional de Vacinação Contra COVID-19 municipal pelos meios de comunicação, mobilização e publicidade
para sociedade civil;
• Apresentar o Plano ao Conselho Municipal de Saúde, Autoridades e Trabalhadores do SUS.
Trabalhadores da Saúde:
• Os proﬁssionais de cada USF deverão ser vacinados na própria unidade
de saúde;
• Unidades Hospitalares Públicas e Privadas do município deverão enviar
a relação dos proﬁssionais da saúde, junto a um comprovante de vínculo
empregatício e função, para que possa ser agendada uma data e realizar a
vacinação dos proﬁssionais no próprio estabelecimento de trabalho;
• Os demais proﬁssionais de saúde deverão realizar vacinação em locais
estratégicos deﬁnidos pela SMS, mediante agendamento prévio através DA
PLATAFORMA SAÚDE DIGITAL, conforme disponibilidade de doses e avanço
das progressões, que será amplamente divulgado, munidos de documentação especíﬁca da campanha de vacinação, com foto, e que comprove sua
atividade laboral.
Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência:
• O atendimento em asilos e instituições psiquiátricas deverá ser feito no
próprio local, disponibilizando uma equipe de proﬁssionais para atendimento dessas demandas, com agendamento prévio, e recebimento da relação nominal do público a ser contemplado com a mesma;
• Necessário documento que comprove a idade assim como cartão do SUS
do município do Crato;
• As instituições deverão enviar lista nominal para SMS para organização
de logística municipal.
Pessoas acima de 75 anos:
• Disponibilizar proﬁssionais de saúde e da área/USF, com habilitação para
aplicação da vacina, para realizar o atendimento do público no domicilio;
• Ação que será amplamente divulgada com cadastramento prévio da população através do whatsapp 35219600, cadastro e levantamento dos territórios pelos Agentes Comunitários de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.
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• Divulgar o cronograma a depender de disponibilidade de doses e orientações para agendamento desse público;
• Realizar o agendamento e atendimento domiciliar dos acamados nessa
faixa etária através do whatsapp 35219600, cadastro e levantamento dos
territórios pelos Agentes Comunitários de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS);
• Atender a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,
através da resolução da CIB-CE nº01/2021, em priorizar conforme disponibilização de doses, a vacinação dos maiores de 75 anos acamados, maiores de
90 anos, maiores de 80 anos e maiores de 75 anos consecutivamente.
Agendamento prévio através DA PLATAFORMA SAÚDE DIGITAL, conforme
disponibilidade de doses e comunicação da SMS.
Pessoas de 60 a 74 anos:
• Deverão realizar agendamento prévio, por meio da Plataforma Saúde Digital, e comparecer ao local agendado, munidos de documento de identiﬁcação com foto e documento que comprove faixa etária, vacinação a depender
da disponibilidade de doses e avanço da fase pelo Ministério da Saúde;
• Agendamento estará disponível no sítio eletrônico https://vacinacaocovid.
saude.ce.gov.br/#/boas-vindas, quando houver disponibilidade de doses a
este grupo prioritário;
• Disponibilizar proﬁssionais de saúde e da área/USF, com habilitação para
aplicação da vacina em grupo prioritário;
• Utilizar locais estratégicos para atendimento do público alvo, ação que
será amplamente divulgada com agendamento prévio da população com
data e horário para o atendimento;
• Divulgar o cronograma e orientações para agendamento desse público
em locais estratégicos;
• Realizar o agendamento e atendimento domiciliar dos acamados nessa
faixa etária.
Pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença (portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre outras):
• Deverão realizar agendamento prévio, por meio da Plataforma Saúde Digital, e comparecer ao local agendado, munidos de documento de identiﬁcação com foto e documento que comprove a existência da comorbidades,
vacinação a depender da disponibilidade de doses e avanço da fase pelo
Ministério da Saúde;
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• Agendamento estará disponível no sítio eletrônico https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/#/boas-vindas, quando houver disponibilidade de doses a este grupo prioritário;
• Disponibilizar proﬁssionais de saúde e da área/USF, com habilitação para
aplicação da vacina em grupo prioritário;
• Utilizar locais estratégicos para atendimento do público alvo, ação que
será amplamente divulgada com agendamento prévio da população com
data e horário para o atendimento;
• Divulgar o cronograma e orientações para agendamento desse público
em locais estratégicos;
• Realizar o agendamento e atendimento domiciliar dos acamados nessa
faixa etária.
• Todos os indivíduos desse grupo, deverão apresentar, no ato da vacinação, prescrição médica, especiﬁcando o motivo de indicação da vacina.
Pessoas com Deﬁciência Permanente Severa:
• Disponibilizar proﬁssionais da área/USF ou equipe volante com habilitação para aplicação da vacina, para realizar o atendimento do público
no domicílio, quando necessário. A ação será amplamente divulgada com
agendamento prévio da população com data e horário para o atendimento, conforme disponibilidade de doses para este grupo;
• Divulgar o cronograma de cadastramento para atendimento desse público em local predeterminado Secretaria de Saúde e amplamente divulgado;
• Agendamento estará disponível no sítio eletrônico https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/#/boas-vindas, quando houver disponibilidade de doses a este grupo prioritário;
• Disponibilizar proﬁssionais de saúde e da área/USF, com habilitação para
aplicação da vacina em grupo prioritário;
• Realizar o agendamento e atendimento domiciliar dos acamados nessa
faixa etária.
Proﬁssionais da Educação:
• As escolas de rede públicas e privadas deverão realizar cadastro e agendamento no sítio eletrônico https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/#/boas-vindas, a acompanhar fases de vacinação do público conforme pactuação da CIB,
quando houver disponibilidade de doses a este grupo prioritário.

32

Plano Municipal de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19 • SECRETARIA DE SAÚDE

Forças de segurança e salvamento:
• Os serviços de segurança e salvamento deverão preencher termo de requerimento e compromisso Oﬁcial da Secretaria Municipal de Saúde do
Crato para dimensionamento e organização das informações dos proﬁssionais das Forças de segurança e salvamento, enviar a relação dos proﬁssionais com comprovação de vínculo, cadastrar todo o efetivo no sítio
eletrônico https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/#/boas-vindas, quando
houver disponibilidade de doses a este grupo prioritário;
Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade:
• O atendimento dos funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade deverá ser feito no próprio local, disponibilizando uma
equipe de proﬁssionais para atendimento dessas demandas, com agendamento prévio, e recebimento da relação nominal do público a ser contemplado com a mesma, conforme disponibilidade de doses.
Quilombolas:
• Divulgar o cronograma de agendamento para atendimento desse público em local predeterminado pela Equipe de Estratégia de Saúde da Família
da área adscrita, conforme disponibilidade de doses.
Pessoa em situação de rua:
• Realizar busca ativa com equipe volante nas áreas/ perímetros mapeados pelos serviços de saúde e SMTDS;
• Abordar os usuários em situação de rua, que buscam auxílio no Centro
de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Trabalhadores do transporte coletivo e transportadores rodoviários de carga:
• Atendimento desse público em locais estratégicos, mediante agendamento prévio na plataforma Saúde Digital, com data e horário agendado
para o atendimento.
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ESQUEMA DE VACINAÇÃO
O esquema de vacinação Contra a Covid-19 corresponde a duas doses, com intervalo entre as doses a depender do laboratório produtor. Não deverá ser administrada simultaneamente com a vacina contra Inﬂuenza e qualquer outra vacina.

9.1 ASPECTOS DAS VACINAS COVID 19 EM USO NO BRASIL
9.1.1 Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Instituto Butantan (IB) Coronavac.
É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS CoV-2. Os estudos de
soroconversão da vacina adsorvida Covid-19 (Inativada), demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram
as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.
A eﬁcácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo duas doses
com intervalo de duas a quatro semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a
eﬁcácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados,
contra sete casos graves no grupo placebo.
9.1.2 Vacina covid-19 (recombinante) - Fiocruz/Astrazeneca
A vacina Covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/
Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo
dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deﬁciente para replicação (ChAdOx1), que expressa
a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias
humanas (HEK) 293 geneticamente modiﬁcadas.
Os estudos de soroconversão da vacina Covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e >
99% em 28 dias após a segunda dose.
A eﬁcácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo duas doses
com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eﬁcácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à
eﬁcácia da vacina observada na população geral.
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As pessoas que já receberam a D1 com a vacina Sinovac/Butantan, poderá receber a D2 com o intervalo entre 25 e 28 dias após a D1, garantindo uma melhor
proteção e evitando abandono do esquema de vacinação.

9.2 ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA COM OUTRAS VACINAS
(COADMINISTRAÇÃO)
É improvável que a administração simultânea das vacinas COVID-19 com as demais vacinas do calendário vacinal incorra em redução da resposta imune ou
risco aumentado de eventos adversos. No entanto, devido a ausência de estudos nesse sentido, bem como visando possibilitar o monitoramento de eventos
adversos pós vacinação, neste momento, não se recomenda a administração
simultânea com as demais vacinas do calendário vacinal.
Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas COVID-19
e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.
Em situações de urgência, como a administração de soros antiofídicos ou vacina
antirrábica para proﬁlaxia pós exposição, esse intervalo poderá ser desconsiderado.
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9.3 INTERCAMBIALIDADE
Indivíduos que iniciaram a vacinação contra a Covid-19 deverão completar o
esquema com a mesma vacina. Indivíduos que por ventura venham a ser vacinados de maneira inadvertida com 2 vacinas diferentes deverão ser notiﬁcados
como um erro de imunização no e-SUS Notiﬁca (https://notiﬁca.saude.gov.br)
e serem acompanhados com relação ao desenvolvimento de eventos adversos
e falhas vacinais.
Esses indivíduos não poderão ser considerados como devidamente imunizados, no entanto, neste momento, não se recomenda a administração de doses
adicionais de vacinas Covid-19.

9.4 VACINAÇÃO COVID-19 X VACINAÇÃO INFLUENZA
Em um cenário de saturação dos serviços de saúde, em razão do aumento no
número de casos de Covid-19, a vacinação contra a inﬂuenza assume particular relevância para proteger populações vulneráveis em risco de desenvolver
formas graves da doença e reduzir o impacto das complicações respiratórias
atribuídas à inﬂuenza na população, aliviando a sobrecarregando o sistema de
saúde durante a pandemia pela covid-19.
As pessoas contempladas no grupo prioritário para a vacinação contra inﬂuenza que buscarem uma Unidade Básica de Saúde, e ainda não foram vacinadas
contra a Covid-19, preferencialmente, deve ser administrada a vacina Covid-19
e agendada a vacina inﬂuenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias
entre as vacinas.

9.5 VACINA ASTRAZENECA E DIABÉTICOS
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos/ Fundação
Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e a empresa AstraZeneca do Brasil
Ltda concluíram que a quantidade de sacarose (açúcar) presente no medicamento é insuﬁciente para justiﬁcar a inclusão da frase de advertência, especialmente por se tratar de apenas duas doses, com intervalo entre elas.
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9.6 RECOMENDAÇÕES DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS (PVHA)
A vacinação contra a Covid-19 foi ampliada para as PVHA entre 18 e 59 anos,
independentemente da contagem de linfócitos T-CD4+.
Considerando as novas evidências cientíﬁcas publicadas sobre o risco de desfechos negativos da Covid-19 em PVHA, faz-se necessário atualizar as recomendações visando incluir todos os indivíduos vivendo com HIV, entre 18 e 59 anos
de idade, no grupo de comorbidades para a priorização da vacinação contra a
Covid-19, visando reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente
em relação ao risco de hospitalização e óbito, e respeitar o conceito de equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).
Destaca-se que as PVHA com 60 anos ou mais, já estão contempladas na priorização por faixa etária, que antecede o grupo de comorbidades.

9.7 PESSOAS COM QUADRO SUGESTIVO DE COVID-19
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.

9.8 INTERVALO ENTRE VACINAS COVID-19 E DEMAIS VACINAS
Devido à ausência de estudos e visando o monitoramento de eventos adversos
pós vacinação, neste momento, não se recomenda a administração simultânea
com as demais vacinas do calendário vacinal. Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas Covid-19 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação
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DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
GRUPOS PRIORITÁRIOS
10.1 COMORBIDADES
Os documentos para comprovação de comorbidades devem ser:
• Atestados médicos especiﬁcando o motivo da indicação da vacina ou;
• Relatórios médicos emitidos nos últimos 365 dias.
Prescrições de medicamentos ou exames complementares só serão aceitos junto aos documentos anteriores.
Atestados e Declarações devem ser entregues no ato da vacinação para ﬁns de
auditoria. Assinatura digitalizadas só serão aceitas as que constam certiﬁcado
digital e assinatura do proﬁssional assim como precisa obrigatoriamente conter
o CRM do proﬁssional declarante.
No caso de vacinação em Unidades Básicas de Saúde, policlínicas e hospitais com
prontuário eletrônico, pode ser veriﬁcado o relatório médico dos últimos 60 dias.
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10.2 LOTES RECEBIDOS
1ª Remesa
19/01/2020
Sino vac/Bu tant an
D1

• 34% Trabalhadores de Saúde;
• 100% Idosos Institucionalizados.

2ª Remessa
26/01/2020
Sino vac/Bu tant an
Aztrazeneca

• +12% Trabalhadores de Saúde;
• 18% Idosos maiores de 75 anos.

3ª Remessa
09/02/2021
Sino vac/Bu tant an
D2

• 34% Trabalhadores de Saúde;
• 100% idosos Insitucionalizados;
• 12% Trabalhadores de saúde.

3ª Remessa
09/02/2021
Sino vac/Bu tant an
D1

• 22% Trabalhadores de Saúde.

4ª Remessa
24/02/2021
Aztrazeneca D1

• 23% Idosos acima de 75 anos;

4º Remessa
24/02/2021
Sino vac/Bu tant an
D1

• 8% Trabalhadores de Saúde;

5º Remessa
03/0/2021
Sino vac/Bu tant an
D1 e D2

• +8% idosos acima de 75 anos;
• +11% de Trabalhador de Saúde;
• +22% Trabalhador de Saúde (D2)

6º Remessa
10/03/2021
Sino vac/Bu tant an
D1 e D2

• + 10% idosos acima de 75 anos;
• + Trabalhador de Saúde Linha de frente;
• + 8% Trabalhador de Saúde (D2)

3ª Remessa
09/02/2021
Sino vac/Bu tant an
D1

• 20% idosos acima de 75 anos;
• + Trabalhador de Saúde Linha de frente;
• + 11%% Trabalhador de Saúde (D2) ;
• 8% Idosos acima de 75 anos;

8º Remessa
Sino vac/Bu tant an
D1 e D2

• Completar idosos acima de 75 anos;
• + 93% idosos de 70 a 74 anos;
• 10% idosos de 75 anos a mais (D2);
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VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS
VACINAÇÃO (FARMACOVIGILÂNCIA)
Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, pode
haver um aumento no número de notiﬁcações (Modelo anexo) de eventos adversos pós-vacinação (EAPV).
Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do Crato irá utilizar como referência o Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação acordado entre a Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS do MS e a Anvisa
de forma a detectar, notiﬁcar, realizar busca ativa de novos eventos, investigar
(exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e classiﬁcar os EAPV.
Estas atividades requerem notiﬁcação e investigação rápida do evento ocorrido,
considerando que todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as
deﬁnições de casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de
Eventos Adversos Pós Vacinação, deverão ser notiﬁcados, seguindo o ﬂuxo estabelecido pelo PNI.
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, ressaltando-se que o papel a ser desempenhado pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal é vital para a plena efetivação do protocolo.
É importante destacar que as notiﬁcações deverão primar pela qualidade no
preenchimento de todas as variáveis contidas na ﬁcha de notiﬁcação/investigação de EAPV do PNI.
Destaca-se ainda que, na possibilidade de oferta de diferentes vacinas, desenvolvidas por diferentes laboratórios, é imprescindível o cuidado na identiﬁcação
do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, como número de lote e fabricante. Atenção especial 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),
que estão devidamente descritos no Manual de Vigilância Epidemiológica de
Eventos Adversos Pós-Vacinação e, os que não constam no Manual estão descritos no Protocolo acima citado.
Para os eventos adversos graves, a notiﬁcação deverá ser feita em até 24 horas,
conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020.
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Figura 6. Fluxo de Vigilância dos EAPV

Fonte: Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos. Ministério da Saúde, 2014.
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11.1

VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DAS VACINAS

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.
11.1.1 TIPOS DE DESVIOS DE QUALIDADE

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação, 2020.

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 à(s) vacina(s) de Covid-19 notiﬁcadas no sistema Notivisa (vacinas com autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental), acesso pelo link https://
www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/ﬁscalizacao-e-monitoramento/notiﬁcacoes,
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. Além do registro no Notivisa,
qualquer ocorrência descrita na ﬁgura acima, assim como a formação de gases,
quebra de ampolas, problemas na vedação do frasco, problemas nos rótulos,
falta de energia, falha no equipamento que armazena as vacinas ou qualquer
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outra alteração que possa comprometer a eﬁcácia do princípio ativo da composição, também devem ser registradas no Formulário de Registro de Ocorrência
em Imunobiológico. O formulário preenchido deverá ser enviado para a CEADIM obedecendo as hierarquias entre as instâncias. O mesmo será analisado
através de critérios e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sendo
então elaborado parecer de descarte ou reutilização dessas vacinas. Os casos
em que for necessário o descarte serão disponibilizados com reposição das
doses em distribuições futuras.

11.1.2 Precauções e Contraindicações
A administração da vacina pode requerer algumas precauções ou gerar contraindicações temporárias até que se tenham mais evidências acerca do imunobiológicos.
11.1.3 Precauções
• Em geral, como para 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 risco com a vacinação de
indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável
para SARS-COV-2. É 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 infecção conﬁrmada 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;
• A presença de sintomatologia prolongada não é contraindicação para o recebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência de piora
clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se evitar a atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente da pessoa.
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11.1.4 Contraindicações
Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no país, não é possível
estabelecer uma lista completa de contraindicações, no entanto, considerando
os ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão utilizados nesses
estudos, entende-se como contraindicações prováveis:
• Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar
para cada vacina de acordo com a bula);
• Gestantes;
• Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anaﬁlática conﬁrmada a uma dose anterior de uma Vacina COVID-19;
• Pessoas que apresentaram uma reação anaﬁlática conﬁrmada a qualquer
componente da(s) vacina(s).
ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja veriﬁcada nas
bulas e respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre
a(s) vacina(s) a ser(em) administrada(s). Ressalta-se que informações e orientações detalhadas encontram-se no Protocolo de Vigilância Epidemiológica e
Sanitária de Eventos Adversos Pós Vacinação.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19, o registro da dose
aplicada 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 da Rede de Atenção à Saúde.
Diferentes bases de dados serão integradas com o SI-PNI e o aplicativo Conecte-SUS(MS) para identiﬁcar automaticamente os cidadãos que fazem parte dos
grupos prioritários. Entretanto, caso o cidadão comprove que faz parte do grupo
prioritário e não esteja listado na base de dados do público-alvo, o proﬁssional
de saúde poderá habilitá-lo no SI-PNI para receber a vacina. A ausência do nome
do cidadão na base de dados do público-alvo não deve ser impedimento para
ele receber a vacina, desde que comprove que integra algum grupo prioritário.
As salas de vacina deverão realizar os registros nominais e individualizados em
formulários contendo as dez variáveis mínimas padronizadas. São elas:
• CNES - Estabelecimento de Saúde;
• CPF/CNS do vacinado;
• Data de nascimento;
• Nome da mãe;
• Sexo;
• Grupo-alvo (idoso, proﬁssional da saúde, comorbidades, etc.);
• Data da vacinação;
• Nome da Vacina/fabricante;
• Tipo de Dose;
• Lote/validade da vacina.
Caso sejam identiﬁcados problemas que impossibilitem o registro eletrônico da
vacina, o MS providenciará manual orientativo de tal forma que não gere impactos no ato da vacinação.
Caberá a SMS orientar e capacitar colaboradores da saúde quando a utilização
de sistema de informações, atualização, capacitação e ações necessárias para
ação.
A Notiﬁcação e Investigação de EAPV deverão ser realizadas no sistema 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.
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PLANEJAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA
VACINAÇÃO
13.1 CAPACITAÇÕES
Está prevista a oferta de capacitação 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 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a CGPNI e a Secretaria de
Atenção Primária à Saúde/MS, disponibilizará o curso denominado “Vacinação para
Covid-19: protocolos e procedimentos”, na modalidade de Educação a Distância
(EaD), em conteúdo adequado ao perﬁl dos proﬁssionais da rede do SUS.
Será ofertado no âmbito do Campus Virtual Fiocruz, em acesso público e gratuito, visando alcançar de forma rápida e em escala nacional, os proﬁssionais
de todo o país que atuarão na campanha de vacinação. O MS está também em
processo de convênio com o CONASEMS, a ﬁm de capacitar por meio de sua
capilaridade, todos os municípios do Brasil, ofertando a todos os gestores e
proﬁssionais de saúde do país, a oportunidade de se capacitarem e se aperfeiçoarem por meio da disponibilização de ferramentas educacionais de ensino a
distância (EaD).
Além das estratégias previstas a nível de MS, o município fornecerá capacitações/ atualizações acerca de protocolos, procedimentos e sistemas de informações aos colaboradores envolvidos na estratégia.

13.2 LOGÍSTICA
Vigilância em Saúde
• Acompanhar, coordenar e monitorar a campanha de vacinação;
• Organizar ﬂuxo de divulgação epidemiológica;
• Orientar os proﬁssionais/população acerca dos EAPV;
• Apoiar a ESF na notiﬁcação e investigação de EAPV;
• Monitorar os casos de EAPV identiﬁcados;
• Organizar ﬂuxo junto a Rede de Atenção à Saúde de notiﬁcações durante
toda campanha;
• Deﬁnir equipe para apoio administrativo durante a campanha de vacinação;
• Identiﬁcar previamente a conectividade dos diferentes Postos de Vacinação;
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• Organizar equipe de gestão e monitoramento do sistema informatizado:
equipe técnica e com apoio de TI;
• Organizar ﬂuxo e periodicidade de avaliação das metas e de divulgação do
balanço da campanha;
• Encerrar os casos e fazer a classiﬁcação ﬁnal.
Rede de Frio/ Célula da Imunização.
• Fazer levantamento dos insumos em estoque;
• Fazer previsão de necessidade junto com a Coordenação da Campanha;
• Receber os insumos e vacinas;
• Propiciar acondicionamento adequado;
• Preparar e distribuir insumos e vacinas;
• Fazer a distribuição aos pontos de vacinação deﬁnidas para a campanha;
• Oferecer retaguarda durante todo o período da execução da vacinação;
• Realizar as entregas eventuais que se façam necessário para garantia da
logística deﬁnida;
• Veriﬁcar com antecedência as condições das salas de vacinas, e equipamentos e identiﬁcar necessidade de reparos/manutenção;
• Providenciar o que for necessário de acordo com o planejamento e as
condições observadas;
• Considerar possibilidade de parcerias com outros setores para garantia
de logística adequada;
• Implementar plano de contingência para situações de falta de energia;
• Assegurar equipes para dispensar, receber e acondicionar as vacinas;
• Apoio técnico a Coordenação de Atenção à Saúde e postos de vacinação;
• Monitorar e alimentar os sistemas de informação oﬁciais.
Atenção à Saúde
• Deﬁnir as equipes e pontos de vacinação;
• Acompanhar o recebimento e acondicionamento dos insumos e vacinas;
• Estimar população dos grupos prioritários junto as Equipes de Saúde da
Família;
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• Acompanhar entrega de insumos e materiais para as Unidades, Postos
Volantes, Equipes de vacinação domiciliar e equipes de vacinação nas Instituições de Longa Permanência de Idosos;
• Estimar população de grupos prioritários de hospitais, clínicas, escolas e
consultórios de iniciativa privada;
• Monitorar a quantidade de insumos diariamente para solicitação prévia,
para evitar desabastecimento dos pontos de vacinação;
• Fazer os registros necessários de acordo com os processos administrativos locais;
• Acompanhar/visitar os pontos de vacinação para apoio aos vacinadores;
• Capacitações e atualização dos proﬁssionais envolvidos na campanha;
• Detectar, notiﬁcar imediatamente (24 horas) e investigar em até 48 horas
os EAPV;
• Realizar busca ativa de novos eventos;
• Monitorar os casos de EAPV identiﬁcados;
• Identiﬁcar previamente a conectividade dos diferentes Postos de Vacinação e implantar Plano de Contingência.
Assistência Farmacêutica/ Almoxarifado
• Garantir os insumos necessários para o desenvolvimento da Campanha
de vacinação;
• Monitorar a quantidade de insumos diariamente junto a Atenção à Saúde, para evitar desabastecimento nos pontos de vacinação;
• Escalar equipe de apoio para suprir necessidades da logística da Campanha.
Setor de transporte
• Estimar necessidade de veículos e motoristas para garantia de logística;
• Socializar com coordenação da campanha escala de motoristas com contatos telefônicos;
• Garantir veículos abastecidos e com manutenção preventiva em dias.
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Tecnologia da Informação
• Criar sistema de agendamento para garantia de logística e diminuição de
aglomeração nos pontos de vacinação;
• Dar apoio a SMS durante todas as fases da campanha;
• Garantir equipe volante de técnicos a ﬁm de dar apoio e resolução de
diﬁculdades caso aconteça;
• Organizar equipe técnica e de apoio de TI, com escala de proﬁssionais
com nome e contato socializada com a coordenação da Campanha.
Comunicação
• Produzir identidade visual da Campanha de vacinação contra Covid-19;
• Apoiar e acompanhar coordenação da campanha durante planejamento
e ações;
• Divulgar amplamente estratégia de agendamento para a vacinação;
• Divulgar locais, horários, grupos a serem vacinados e pontos de vacinação;
• Articular comunicação com a imprensa local durante a pré campanha e
campanha, informando os preparativos e balanços periódicos da ação;
• Promover comunicação ativa: material gráﬁco, mídia digital, mídia áudio
visual;
• Criar vídeos institucionais de mobilização social em todos os equipamentos da Prefeitura Municipal do Crato.
Mobilização Social
• Apresentar o plano ao Conselho Municipal de Saúde;
• Apresentar o plano às instâncias gestoras municipais;
• Articular e envolver setores da sociedade;
• Articular e envolver as categorias de classe, lideranças locais, sociedades
cientíﬁcas.
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE
Os serviços de vacinação de rotina deverão obedecer às diretrizes nacionais
sobre distanciamento social, a situação local de carga de doenças imunopreviníveis no contexto da transmissão local pelo SARS-CoV-2, além de outros fatores,
como dados demográﬁcos e a disponibilidade de vacinas e insumos.
É preciso tomar medidas rígidas para manter o controle e prevenção da infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeções e proteger os trabalhadores da saúde e o público.

14.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS
• Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
• Garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada ou desinfetantes para as mãos, pelos usuários;
• Limitar a 01 (um) o número de familiares que acompanham a pessoa que
será vacinada;
• Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios
antes da entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do SARS-CoV-2;
• Evitar aglomerações na sala de espera.

14.2 RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES
• Realizar a higiene das mãos com frequência, não havendo a necessidade
do uso obrigatório de luvas;
• Evitar o uso do celular durante o atendimento aos usuários;
• Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o funcionamento da cadeia fria;
• Comunicar às instâncias superiores sempre de acordo com o ﬂuxo pré
determinado pelo PNI;
• Se apresentar sintomas como tosse ou febre, comunicar a SMS imediatamente, deve procurar atendimento médico e não deve comparecer ao
trabalho.
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A. Vigilância da qualidade das vacinas
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.
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.

COMUNICAÇÃO, RECURSOS GRÁFICOS, E DE
PUBLICIDADE.
Ações de comunicação local criam um ambiente de conﬁança com a população
e colaboram na adesão à vacinação, para fortalecer as ações e alcançar os objetivos previstos. Para isso, serão utilizados a mídia gráﬁca, digital e audiovisual.
Para tanto faz-se necessário elaborar e fornecer material para a publicidade e
divulgação das ações e mobilização da sociedade civil acerca da Campanha de
Vacinação Contra a Covid-19.

APOIO INTERINSTITUCIONAL E DA SOCIEDADE CIVIL
Diante das ações estratégicas descritas, a Secretaria Municipal de Saúde contará com o apoio das demais Secretarias Municipais e Instituições parceiras, a
citar: Universidade Regional do Cariri (URCA), por meio da Residência Multiproﬁssional em Saúde Coletiva; Departamento Municipal de Trânsito- DEMUTRAN,
Guarda Civil Metropolitana do Crato, Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC) e outras.
Serão empreendidos esforços para buscar o apoio de ONGs e lideranças da
Sociedade Civil para colaborar com a campanha.
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ANEXO 1
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