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1- APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago, juntamente com as quatro 

Equipes de Saúde da Família - ESF (Saúde Preventiva Centro, Saúde Preventiva 

Cerrado, Casa do Cidadão Saudável e Grupo Integração bairros Cruzeiro e 

Nações Unidas), apresentam o Plano de Contingência para Vacinação contra 

COVID-19, como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença, 

tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, mediante 

ações de vacinação no âmbito municipal. 

 

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. 

 

Para colaboração na elaboração desse plano, teremos a participação das 

enfermeiras Elisa Marilene de Sousa Reis, Viviane Kátia Rodrigues Oliveira, Ana 

Cristina Lara Andrade e Dayane de Fátima Machado Vivas. 
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2- OBJETIVOS DO PLANO 

 

 Organizar as ações e estratégias do município para a vacinação COVID-

19; 

 Descrever a estrutura das salas de vacinas, determinando as 

necessidades presentes e futuras para realização desta Campanha; 

 Conter a disseminação do Sars-CoV-2, especialmente nos grupos 

elegíveis para vacinação, atingindo altas e homogêneas coberturas vacinais. 
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3- AÇÕES PRELIMINARES 

 

Reunião com as enfermeiras e definição das seguintes demandas: 

 Necessidade de aquisição de caixas térmicas para acondicionamento das 

vacinas; 

 Necessidade de aquisição de termômetros de máxima e mínima para a 

aferição de temperatura nas caixas térmicas; 

 Necessidade de realização de assistência técnica nas câmaras 

refrigeradas; 

 Necessidade de contratação de segurança para o local aonde serão 

aplicadas as vacinas e aonde elas ficarão armazenadas; 

 Verificação de estoque de seringas, caso seja insuficiente o fornecido pelo 

Estado; 

 Logística no transporte das vacinas intermunicipal (necessidade de um 

carro especifico para tal demanda). 

 Confecção de um cartão especifico para comprovação da vacina para ser 

entregue ao paciente. 
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4- FARMACOVIGILÂNCIA* 

  

Frente a 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 de eventos adversos pós-

vacinação. (EAPV). Assim, torna-se premente 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. 

 

Portanto, 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. 

 

O Sistema Nacional de Vigilância de EAPV é composto pelas seguintes 

instituições: 

1. Ministério da Saúde: Coordenação-Geral do Programa Nacional de 

Imunizações/DEIDT/SVS/MS; 

2. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária: Gerencia de Farmacovigilância 

(GFARM), Gerencia-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS) e 

Gerencia de Laboratórios de Saúde Publica (GELAS/DIRE4/ANVISA); 

3. Secretarias Estaduais/Distrital de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e 

Sanitária e Coordenações de Imunização; 

4. Secretarias Municipais de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária 

e Coordenações de Imunização; 

5. Serviços de referências e contra referencias: CRIE, Atenção Primaria e 

Especializada (Serviços de Urgência/Emergência, Núcleos de Vigilância 

Hospitalares). 

 

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 relacionadas as vacinas. 
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Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido. 

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

▪ Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 

▪ Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e; 

▪ Classificação final dos EAPV. 

 

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 as 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 

plataformas, 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 a 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.  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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Caberá aos municípios e estados a orientação e determinação de referências e 

contra referências, em especial para o atendimento especializado terciário no 

processo de uma vigilância ativa estruturada. Em casos de eventos adversos 

graves fica o Hospital São Vicnete de Paulo como referência para o 

encaminhamento desses pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: (retirado do Plano Nacional de Imunização contra COVID-19) 
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5-  PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA 

 

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

os grupos de pessoas, podem haver algumas precauções ou contraindicações 

temporárias até que se tenham mais evidencias e se saiba mais sobre a(s) 

vacina(s) e que seja(m) administrada(s) de forma mais ampla a mais pessoas. 

Após os resultados dos estudos clínicos de fase III, essas precauções e 

contraindicações poderão ser alteradas. 

 

5.1-  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 a vacina as manifestações da doença; 

▪ Não há evidencias, 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 clinica pode ocorrer até duas semanas após a 

infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clinica 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 evidencia de piora 

clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se evitar a 

atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente da pessoa. 

 

5.2-  Contraindicações 

Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no pais, 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: 
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▪ 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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6. ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO 

 

O município de São Tiago está seguindo todas os informes técnicos e notas 

técnicas do Ministério da Saúde no que tange a vacinação dos grupos prioritários 

para a vacinação contra a Covid-19.  

Segundo o Plano de Vacinação contra Covid-19 para o Estado de Minas 

Gerais, extraído do plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a 

Covid-19 e conforme deliberação 3.319 de 09 de fevereiro de 2021* fica 

estabelecido como previsão de atendimento de grupos prioritários: 

I - pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes em instituições de 

longa permanência (institucionalizadas) - ILPI;  

II - pessoas com deficiência, residentes em residências inclusivas 

(institucionalizadas), maiores de 18 anos;  

III - população indígena aldeada em terras homologadas, maiores de 18 anos; 

IV - trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que realizam atendimento 

de COVID-19: todos os trabalhadores de saúde, exceto setor administrativo;  

V - trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 

equipes de remoção de pacientes com suspeita de COVID-19, exceto setor 

administrativo;  

VI - trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e pré-hospitalar de 

urgência e emergência (UPAs e PAs): todos os trabalhadores de saúde, exceto 

setor administrativo;  

VII - trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) que 

realizam a coleta de amostra de Covid-19;  

VIII - trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e Centros de Referência 

COVID-19: trabalhadores envolvidos diretamente na atenção para casos 

suspeitos e confirmados de COVID19;  

IX - trabalhadores da área da saúde de serviços especializados que atuam na 

prestação de serviços às unidades COVID-19, como clínicas de imagens e 

outros serviços terceirizados dentro da própria instituição;  

X - trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) e setor 

administrativo, excetos os já contemplados no inciso VII deste artigo;  
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XI - trabalhadores das Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de 

Saúde e órgãos estaduais de saúde que, em razão de suas atividades, tenham 

contato com o público;  

XII - demais trabalhadores da saúde, incluindo administrativos;  

XIII - Pessoas acima de 90 anos;  

XIV - Pessoas de 80 a 89 anos;  

XV - Pessoas de 75 a 79 anos;  

XVI - Pessoas de 70 a 74 anos;  

XVII - Pessoas de 65 a 69 anos;  

XVIII - Pessoas de 60 a 64 anos;  

XIX - Povos e comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas;  

XX - Pessoas com comorbidades (conforme descrição no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra COVID-19);  

XXI - Pessoas com deficiência permanente grave;  

XXII - Pessoas em situação de rua;  

XXIII - População privada de liberdade;  

XXIV - Funcionários do sistema de privação de liberdade; 

 XXV - Trabalhadores da educação;  

XXVI - Forças de segurança e salvamento;  

XXVII - Forças armadas;  

XXVIII - Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano 

e de longo curso;  

XXIX - Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviários;  

XXX - Trabalhadores de transporte aéreo; 

XXXI - Trabalhadores de transporte aquaviário;  

XXXII - Caminhoneiros;  

XXXIII - Trabalhadores portuários; e  

XXXIV - Trabalhadores industriais.  

*Sujeito a alterações conforme política estabelecida no Programa Nacional de 

Imunizações e definições conjuntas no COES-COVID-MG. 

 

Para a vacinação de alguns desses grupos prioritários seguiremos o seguintes 

critérios: 

XII - demais trabalhadores da saúde, incluindo administrativos: 
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A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação da vinculação ativa do trabalhador com o serviço de 

saúde, e apresentando xerox de RG, CPF, CNS, e documento ou declaração 

(original) que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de 

saúde. Serão vacinados de acordo com a ordem dos cadastros realizados. 

  

XIV - Pessoas de 80 a 89 anos;  

XV - Pessoas de 75 a 79 anos;  

XVI - Pessoas de 70 a 74 anos;  

XVII - Pessoas de 65 a 69 anos;  

XVIII - Pessoas de 60 a 64 anos;  

 

A vacinação desses grupos serão realizadas seguindo a ordem decrescente de 

idade.  

A vacinação desses grupos em domicilio poderá ser realizada para aqueles 

usuários com mobilidade reduzida ou comprometida de acordo com a 

disponibilidade de vacinas recebidas e duração dos frascos após abertura. Na 

impossibilidade da vacinação em domicilio, essas serão realizadas nas UBS de 

referência do usuário, seguindo agendamento prévio e comunicado aos idosos 

por meio dos agentes comunitários de saúde. 

 

XX - Pessoas com comorbidades (conforme descrição no Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19);  

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação de pertencer ao grupo das comorbidades descritas 

como prioritárias para vacinação, conforme anexo, levando um relatório médico 

que especifique suas patologia. Comparecer com xerox de  RG, CPF, CNS e o 

relatório médico (original). 

Para os diabéticos, esses deverão fazer o pré-cadastro, levando a receita médica 

para a comprovação da patologia, e xerox de RG, CPF e CNS. 

 

XXI - Pessoas com deficiência permanente grave;  



Página 13 de 29 

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação de apresentar uma deficiência permanente grave, 

conforme anexo,  levando um relatório médico que especifique sua deficiência. 

Comparecer com xerox de RG, CPF, CNS e o relatório médico (original). 

 

XXV - Trabalhadores da educação 

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação da vinculação ativa do profissional com a Instituição 

de Ensino e apresentando xerox de RG, CPF, CNS, e documento ou declaração 

que comprove a vinculação ativa profissional com a Instituição de Ensino. Serão 

vacinados de acordo com a ordem dos cadastros realizados. 

 

XXVI - Forças de segurança e salvamento 

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação da vinculação ativa com o serviço de forças de 

segurança e salvamento e apresentando xerox de RG, CPF, CNS, e documento 

ou declaração que comprove a vinculação ativa profissional com o serviço em 

que atua. Serão vacinados de acordo com a ordem dos cadastros 

realizados. 

 

 

XXVII - Forças armadas  

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação da vinculação ativa com o serviço de forças armadas 

e apresentando xerox de RG, CPF, CNS, e documento ou declaração que 

comprove a vinculação ativa profissional com o serviço em que atua. Serão 

vacinados de acordo com a ordem dos cadastros realizados. 

 

XXXII – Caminhoneiros 

 



Página 14 de 29 

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação do exercício efetivo da função de motorista profissional 

do transporte rodoviário de cargas(caminhoneiros) e apresentando xerox de  RG, 

CPF, CNS, e  declaração que comprove a vinculação ativa profissional com o 

serviço em que atua. Serão vacinados de acordo com a ordem dos cadastros 

realizados. NÃO BASTA TER A CNH C ou D.  

 

XXXIV - Trabalhadores industriais 

 

A vacinação será realizada mediante o preenchimento de pré-cadastros nas 

UBS para a comprovação da vinculação ativa com o serviço industrial e 

apresentando xerox de RG, CPF, CNS, e documento ou declaração que 

comprove a vinculação ativa profissional com o serviço em que atua (original). 

Serão vacinados de acordo com a ordem dos cadastros realizados. 

 

ANEXO 1  

Descrição das comorbidades incluídas 

como prioritárias para vacinação contra a 

covid-19.  

Descrição 

Grupo de comorbidades 

Diabetes melitus  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 anti-

hipertensivos  

Hipertensão arterial  

estágio 3  

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica 

≥110mmHg independente da  

presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou 

comorbidade  

Hipertensão arterial  

estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade  

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou 

diastólica entre 90 e 109mmHg na presença 

de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou 

comorbidade  
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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-pulmonale 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 

Fístulas arteriovenosas  

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta 

e demais grandes vasos  

Arritmias cardíacas  

Arritmias cardíacas com importância clínica 

e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter 

atriais; e outras)  

 

 

ANEXO 2  

População-alvo Definição Recomendações 

Pessoas com 60 

anos ou mais  

institucionalizadas  

Pessoas com 60 

anos ou mais 

que residem em 

instituições de 

longa 

permanência 

para idosos 

(ILPI), como 

casa de 

repouso, asilo e 

abrigo. 

Será solicitado documento que comprove a idade e 

residência. Orienta-se a vacinação no local. Caso 

haja residentes com idade inferior a 60 anos, estes 

deverão ser vacinados e todos os trabalhadores 

desses locais.  

Pessoas com 

Deficiência 

Institucionalizadas  

Pessoas com 

deficiência que 

vivem em 

residência 

inclusiva (RI), 

que é uma 

unidade 

ofertada pelo 

Serviço de 

Deficiência autodeclarada e documento que 

comprove a residência. Orienta-se a vacinação no 

local, contemplando também os trabalhadores 

desses locais.  
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Acolhimento 

Institucional, 

para jovens e 

adultos com 

deficiência. 

Povos 

vivendo 

indígen

as  

indígen

as em 

terras  

 

Indígena que 

vive em terras 

indígenas 

homologadas e 

não 

homologadas 

com 18 anos ou 

mais atendidos 

pelo Subsistema 

de Atenção à 

Saúde Indígena 

(SASISUS). 

A vacinação será realizada em conformidade com 

a organização dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígena (DSEI) nos diferentes municípios  

 

Trabalhadores da 

Saúde  

Trabalhadores 

dos serviços de 

saúde são todos 

aqueles que 

atuam em 

espaços e 

estabelecimento

s de assistência 

e vigilância à 

saúde, sejam 

eles hospitais, 

clínicas, 

ambulatórios, 

laboratórios e 

outros locais. 

Compreende 

tanto os 

profissionais da 

saúde ( ex. 

médicos, 

enfermeiros, 

nutricionistas, 

fisioterapeutas, 

terapeutas 

ocupacionais, 

biólogos, 

biomédicos, 

farmacêuticos, 

odontólogos, 

fonoaudiólogos, 

psicólogos, 

assistentes 

sociais, 

profissionais da 

educação física, 

médicos 

veterinários e 

seus respectivos 

Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a 

identificação dos serviços e o levantamento do 

quantitativo dos trabalhadores da saúde envolvidos 

na resposta pandêmica nos diferentes níveis de 

complexidade da rede de saúde.  

O envolvimento de associações profissionais, 

sociedades científicas, da direção dos serviços de 

saúde e dos gestores, na mobilização dos 

trabalhadores, poderão ser importantes suporte 

para os organizadores, seja para o levantamento, 

seja para definir a melhor forma de 

operacionalizar a vacinação. Nessa estratégia será 

solicitado documento que comprove a vinculação 

ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou 

apresentação de declaração emitida pelo serviço 

de saúde.  



Página 17 de 29 

 

técnicos e 

auxiliares), 

quanto os 

trabalhadores 

de apoio (ex. 

recepcionistas, 

seguranças, 

trabalhadores 

da limpeza, 

cozinheiros e 

auxiliares, 

motoristas de 

ambulâncias e 

outros), ou seja, 

todos aqueles 

que trabalham 

nos serviços de 

saúde. Inclui-se 

ainda aqueles 

profissionais 

que atuam em 

cuidados 

domiciliares 

(ex. cuidadores 

de idosos, 

doulas/parteiras

), bem como 

funcionários do 

sistema 

funerário que 

tenham contato 

com cadáveres 

potencialmente 

contaminados. 

A vacina 

também será 

ofertada para 

acadêmicos em 

saúde e 

estudantes da 

área técnica em 

saúde em 

estágio 

hospitalar, 

atenção básica, 

clínicas e 

laboratórios. 

Pessoas de 80 anos e 

mais  
Deverão 

receber a vacina 

COVID-19 em 

conformidade 

com as fases 

pré-definidas. 

Será 

idad

e.  

solicitad

o  

documen

to  

qu

e  

compro

ve  

a  

 

Pessoas de 75 a 79 

anos  

Pessoas de 70 a 74 

anos  
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Pessoas de 65 a 69 

anos  

Pessoas de 60 a 64 

anos  

Povos e 

comunidades 

tradicionais 

ribeirinhas e 

quilombolas  

Povos 

habitando em 

comunidades 

tradicionais 

ribeirinhas e 

quilombolas. 

A vacinação deverá ser realizada por meio de 

estratégias específicas a serem planejadas no nível 

municipal, em algumas regiões haverá apoio da 

operação gota.  

Pessoas com 

comorbidades  

Pessoas com 18 

a 59 anos com 

uma ou mais 

das 

comorbidades 

pré-

determinadas. 

(Ver quadro 1 

do plano de 

vacinação) 

Indivíduos pertencentes a esses grupos poderão 

estar pré-cadastrados no SIPNI, aqueles que não 

tiverem sido pré-cadastrados poderão apresentar 

qualquer comprovante que demonstre pertencer a 

um destes grupos de risco (exames, receitas, 

relatório médico, prescrição médica etc.). 

Adicionalmente, poderão ser utilizados os 

cadastros já existentes dentro das Unidades de 

Saúde.  

Pessoas com 

deficiência 

permanente grave  

Para fins de 

inclusão na 

população- alvo 

para vacinação, 

serão 

considerados 

indivíduos com 

deficiência 

permanente 

grave aqueles 

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. 

3- Indivíduos 

com grande 

dificuldade ou 

incapacidade de 

enxergar. 

4- Indivíduos 

com alguma 

deficiência 

Deficiência autodeclarada  
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intelectual 

permanente que 

limite as suas 

atividades 

habituais, como 

trabalhar, ir à 

escola, brincar, 

etc. 

 

Pessoas em situação 

de rua  

Considera-se 

população em 

situação de rua 

o grupo 

populacional 

heterogêneo 

que possui em 

comum a 

pobreza 

extrema, os 

vínculos 

familiares 

interrompidos 

ou fragilizados 

e a inexistência 

de moradia 

convencional 

regular, e que 

utiliza os 

logradouros 

públicos e as 

áreas 

degradadas 

como espaço de 

moradia e de 

sustento, de 

forma 

temporária ou 

permanente, 

bem como as 

unidades de 

acolhimento 

para pernoite 

temporário ou 

como moradia 

provisória, 

definido no art. 

1º do decreto nº 

7.053, de 23 de 

dezembro de 

2009. 

Autodeclarada e aquelas que se encontram em 

unidades de acolhimento para pernoite temporário 

ou como moradia provisória.  

População privada 

de liberdade  

População 

acima de 18 

anos em 

estabelecimento

O planejamento e operacionalização da vacinação 

nos estabelecimentos penais deverão ser 

articulados com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de 
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s de privação de 

liberdade. 

Justiça (Secretarias Estaduais de Segurança 

Pública ou correlatos), conforme a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 

(PNAISP).  

 
Funcionários do 

sistema de privação 

de liberdade.  

Policiais penais 

e demais 

funcionários, 

com exceção 

dos 

trabalhadores 

de saúde. 

Trabalhadores da 

educação  

 

Todos os 

professores e 

funcionários 

das escolas 

públicas e 

privadas do 

ensino básico 

(creche, pré- 

escolas, ensino 

fundamental, 

ensino médio, 

profissionalizan

tes e EJA) e do 

ensino superior. 

 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a vinculação ativa do profissional com  

a escola ou apresentação de declaração emitida 

pela instituição de ensino.  

 

 

Forças de 

Segurança e 

Salvamento  

Policiais 

federais, 

militares, civis 

e rodoviários; 

bombeiros 

militares e 

civis; e guardas 

municipais. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a vinculação ativa com o serviço de 

forças de segurança e salvamento ou apresentação 

de declaração emitida pelo serviço em que atua.  

Forças Armadas  

Membros ativos 

das Forças 

Armadas 

(Marinha, 

Exército e 

Aeronáutica). 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a vinculação ativa com o serviço de 

forças armadas ou apresentação de declaração 

emitida pelo serviço em que atua.  

Trabalhadores de 

Transporte Coletivo 

Rodoviário de 

Passageiros Urbano 

e de Longo Curso  

Motoristas e 

cobradores de 

transporte 

coletivo 

rodoviário de 

passageiros. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove o exercício efetivo da função de 

motorista profissional do transporte de 

passageiros.  

Trabalhadores de 

Transporte 

Metroviário e 

Ferroviário  

Funcionários 

das empresas 

metroferroviári

as de 

passageiros e de 

cargas. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a situação de trabalhador empregado de 

empresas metroferroviárias de passageiros e de 

cargas  

Trabalhadores de 

Transporte Aéreo  

Funcionários 

das companhias 

aéreas 

nacionais, 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a situação de trabalhador empregado de 

companhias aéreas nacionais  
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definidos pelo 

Decreto nº 

1.232/1962 e 

pela Lei nº 

13.475/ 2017. 

Trabalhadores de 

Transporte 

Aquaviário  

Funcionários 

das empresas 

brasileiras de 

navegação. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a situação de trabalhador empregado 

das empresas brasileiras de navegação.  

Caminhoneiros  

Motorista de 

transporte 

rodoviário de 

cargas definido 

no art. 1º, II da 

Lei nº 13.103, 

de 2 de março 

de 2015, que 

trata da 

regulamentação 

da profissão de 

motorista. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove o exercício efetivo da função de 

motorista profissional do transporte rodoviário de 

cargas (caminhoneiro).  

Trabalhadores 

Portuários  

Qualquer 

trabalhador 

portuário, 

incluindo os 

funcionários da 

área 

administrativa. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove o exercício efetivo da função de 

trabalhador portuário.  

Trabalhadores 

Industriais  

Trabalhadores 

da indústria e 

construção 

civil, conforme 

Decreto 

10.292/2020 e 

10.342/2020. 

Nessa estratégia será solicitado documento que 

comprove a situação de trabalhador empregado de 

empresas industriais e de construção civil, como: 

declarações dos serviços onde atuam, carteira de 

trabalho, contracheque com documento de 

identidade, ou crachá funcional.  
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7-  META DE VACINAÇÃO 

 

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

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

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

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

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

pequena parcela da população apresente contraindicações à vacinação.  
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8-  ESPECIFICAÇÃO DA VACINA 

 

Vacina Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)  
Os estudos de soroconversão da vacina Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% 

nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos 

participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.  

 

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 

2 a 4 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 7 casos graves no grupo placebo.  

 

Quadro 1: Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021. 

Sinovac/Butantan 
Plataforma  Vírus inativado  

Indicação de uso  Maior ou igual à 18 anos  

Forma farmacêutica  Suspensão injetável  

Apresentação  Frascos-ampola, multidose 10 doses  

Via de administração  IM (intramuscular)  

Esquema vacinal/intervalos  
2 doses de 0,5 ml, intervalo entre doses de 2 à 4 
semanas  

Composição por dose  
0,5 ml com tém 600SU de antígeno do vírus 
inativado SARS-CoV-2  

Prazo de validade e conservação  12 meses, se conservado entre 2°C e 8°C  

Validade após abertura do frasco  
8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 
8°C  

 

Vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Fiocruz)  
A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford e produzida em 

parceria com a Fiocruz é uma vacina que contém 5 × 1010 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.  

 

Após a vacinação, em participantes que eram soronegativos no início do estudo, a 

soroconversão foi demonstrada em ≥ 98% de participantes aos 28 dias após a primeira dose 

e > 99% aos 28 dias após a segunda. Para prevenção de adoecimento pela covid-19 a vacina 

demonstrou eficácia de 73% 22 dias após a primeira dose (em um período de pelo menos 3 

meses) e com forte indicativo de aumento da resposta imune quando a segunda dose é 

fornecida em intervalo de 3 meses, o que propicia um aumento de cerca de 7,5 vezes nos 

níveis da resposta humoral (produção de anticorpos) As análises exploratórias mostraram que 

o aumento da imunogenicidade foi associado a um intervalo de dose mais longo e a eficácia 

é atualmente demonstrada com mais certeza para intervalos de 8 a 12 semanas. Ressalta-se 

que não ocorreram casos graves ou óbitos 21 dias ou mais após a vacinação, sendo que foram 

observadas 10 internações por covid-19 grave no grupo placebo, incluindo 1 óbito.  

 

Quadro 2: Especificação da Vacina COVID-19: AstraZeneca/Fiocruz. Brasil, 2021. 

AstraZeneca/Fiocruz 
Plataforma  Vacina covid-19 (recombinante)  
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Indicação de uso  Indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos  

Forma Farmacêutica  Suspensão injetável  

Apresentação  Frascos-ampola com 5,0 mL (10 doses) cada.  

Via de administração  IM (intramuscular)  

Esquema vacinal/Intervalos  
2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 12  
semanas  

Composição por dose  

0,5 mL contém 5 × 1010 partículas virais (pv) do 
vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, 
deficiente para replicação (ChAdOx1), que  
expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S).  

Prazo de validade e conservação  
24 meses a partir da data de fabricação se  
conservado na temperatura;  

 

8.1 ESQUEMA DE VACINAÇÃO  
 
A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan e 

AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Serum 

Índia deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular em 

esquema de duas doses, com intervalo determinado conforme segue:  

 

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

Vacina AstraZeneca/Fiocruz: intervalo entre as doses, 12 semanas.  

 

Destaca-se que, caso haja alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar 

no prazo determinado, orienta-se tomar a 2ª dose para completar o esquema. 
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9-  PROCEDIMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS 

 

A administração das vacinas será pela via intramuscular (IM), no músculo 

deltoide, observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório. Contudo 

poderá ser realizada no vasto lateral da coxa caso haja algum impedimento 

ou especificidade. Outra área alternativa para a administração será a 

ventroglútea, devendo ser utilizada por profissionais capacitados.  

 

Serão utilizadas para aplicação seringas e agulhas com as seguintes 

especificações:  

Seringas de plástico descartáveis (de 1,0 mL e  

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

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

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o paciente para constatação acerca de 

alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis sinais e sintomas de síndrome 

gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da aplicação da vacina.  

No caso de indivíduo com histórico de Síndrome Vasovagal, colocá-lo em observação 

clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina.  

Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após uma 

administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles 

com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como hemofilia).  

Orienta-se pressionar o algodão no local da aplicação por mais tempo. Caso ocorra 

sangramento encaminhar para atendimento médico. 

Ao final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis 

em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina para 

pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. NÃO DEIXE DE VACINAR!! NÃO 

DESPERDICE DOSES DE VACINA!!  

 
ATENÇÃO: 

A Vacina Sinovac/Butantan, por se tratar de um produto adjuvantado (com hidróxido de 

alumínio), deve ser HOMOGENEIZADO, com MOVIMENTOS CIRCULARES 

LEVES. Verifique sempre que o produto esteja realmente DILUÍDO E SEM 

GRUMOS!!! 

 
9.1 ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA COM OUTRAS VACINAS  
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Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento não 
se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras 
vacinas.  
 

ATENÇÃO: 

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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10-  ESTRATÉGIAS NA APLICAÇÃO DAS VACINAS 

 

Propõe para esta campanha estratégias e táticas para a vacinação, de acordo 

com as fases, os grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo Ministério 

da Saúde e seguindo as seguintes recomendações: 

 

 Agendamento dos pacientes para evitar aglomerações; 

 Registro da vacinação está sendo feito manualmente em impresso 

próprio desenvolvido pelas equipes de saúde, para posterior digitação no novo 

SI-PNI on-line (esta tarefa deve ser realizada em 48 horas após a vacinação); 

 Entrega do cartão de vacina, que foi desenvolvido especificamente para 

a campanha da Covid para o paciente e neste já agendado a data e horário da 

segunda dose da vacina; 

 O profissional responsável da vacinação deverá mostrar ao paciente a 

seringa cheia com a vacina e após a aplicação deverá mostrá-la vazia, afim de 

evitar suspeitas de uma falsa vacinação. 

 Descarte correto da seringa usada em recipiente próprio; 

 Informações ao paciente sobre possíveis reações adversas e a 
necessidade de comunicar a equipe quando isso acontecer para a devida 
notificação em sistema próprio; 
 

 Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispenser 
com álcool em gel na concentração de 70%, para facilitar a higienização das 
mãos dos profissionais e da população que buscar a vacinação em locais de 
destaque,  
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12- O USO DO EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 

 

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores 
de saúde envolvidos na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, 
tem como objetivo a proteção destes trabalhadores, bem como a segurança dos 
indivíduos que serão atendidos pela vacinação. Nesse sentido, seguem abaixo 
as orientações:  
 
EPI obrigatórios durante a rotina de vacinação:  
Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, prevendo-
se a troca, sempre que estiver suja ou úmida. 
 
EPI recomendados durante a rotina de vacinação:  
Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção; 
Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado 
diariamente; 

 
EPI 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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