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1 INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2, teve seu primeiro caso identificado em 31 de dezembro de 2019 em 

Wuhan na China, sendo esta considerada na história mundial como a maior 

pandemia recente da humanidade.  

Por conta da sua elevada taxa de transmissibilidade a COVID-19, até 

início de janeiro de 2021, já contaminou mais de 88 milhões de pessoas no 

mundo, levando mais de 1 (um) milhão a óbito.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 40% das 

pessoas desenvolvem a forma leve ou moderada da doença, entretanto 

aproximadamente 15% desenvolvem a forma mais severa necessitando de 

suporte de oxigênio. Estima-se ainda que 5% da população que é afetada com 

a forma grave da doença pode a vir desenvolver além de complicações 

respiratórias, complicações sistêmicas como trombose, complicações cardíacas 

e renais, sepse e choque séptico. 

No Brasil, até 11 de janeiro de 2021, tem-se registrado um total de 

8.105.790 milhões de casos da doença e 203.100 mil óbitos. Em Pernambuco, 

no mesmo período são mais de 232 mil casos e 9.851 mil óbitos confirmados. 

No município do Paulista foram notificados 5.988 casos de COVID-19 sendo 

destes, 4.407 casos leves e 1.581 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), e 385 óbitos. 

Diante desse cenário epidemiológico e levando em consideração que a 

imunização é o método mais eficaz para o controle de doenças 

infectocontagiosas, a exemplo das doenças como varíola e poliomielite que 

foram erradicadas no mundo e no Brasil, respectivamente, diversos países tem 

se empenhado para produzir uma vacina contra a COVID-19. 

É de responsabilidade do Ministério da Saúde (MS), a aquisição e logística 

de todas as vacinas contra a COVID-19, através do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), com reconhecida eficácia e segurança.  

O PNI, criado em 18 de setembro de 1973, é responsável pela política 

nacional de imunizações e tem como missão reduzir a morbimortalidade por 
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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. 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. São 47 

anos de ampla expertise em vacinação em massa e está preparado para 

promover a vacinação contra a covid-19. 

O Estado, por sua vez, tem o papel de coordenar, em seu âmbito, de 

acordo com as diretrizes do PNI. Esta coordenação inclui armazenamento e 

logística para a distribuição das vacinas aos municípios, através das Gerências 

Regionais de Saúde (GERES), além do apoio aos municípios para a capacitação 

de profissionais e complementação do provimento de insumos necessários, 

como seringas. Toda ação acontecerá em consonância com os municípios, 

executores da campanha de vacinação. 

No município do Paulista, em conformidade com os planos federal e 

estadual, a vacinação deverá ocorrer em quatro etapas obedecendo os critérios 

logísticos de recebimento e distribuição das doses para a rede de saúde. Cada 

etapa priorizará grupos, uma vez que o risco de complicações da COVID-19 não 

é homogêneo na população, e sim relacionados a características 

sociodemográficas, presença de morbidades, características individuais como 

idade e ocupação, entre outros fatores. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de 

cada um dos grupos prioritários. 

A rede de saúde municipal é composta por 49 salas de vacina tendo 

atualmente 52 câmaras frias, que integram a rede de frios do município, com 

capacidade de armazenamento de 12.500 doses de vacina por câmara, 

totalizando 650 mil doses. As câmaras frias são um excelente e eficiente 

processo de conservação, armazenamento e distribuição que garante a 

qualidade das vacinas. 

As informações contidas neste plano poderão sofrer alterações conforme 

o surgimento de novas evidências científicas ou recomendações dadas pelas 

autoridades sanitárias. 
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2 OBJETIVOS DO PLANO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever as ações e estratégias para a vacinação contra a COVID-19 no 

município do Paulista. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

▪ Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação 

contra a COVID-19;  

▪ Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e 

programação oportunas para operacionalização da vacinação no 

município;  

▪ Orientar os profissionais de saúde para a vacinação contra COVID-19 

no âmbito municipal. 
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3 GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVA DE 

DOSES 

 

Tabela 1. Detalhamento dos Grupos prioritários adaptado com a população 

estimada de Paulista 
 

FASES POPULAÇÃO-ALVO* DEFINIÇÃO 
POP. ESTIMADA 

(PAULISTA) 

1ª 

Trabalhadores Saúde 

▪ Aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de 
assistência à saúde e vigilância à saúde;  

3.144 

▪ Inclui-se ainda os 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;  

▪ A vacina também será ofertada aos estudantes da área 
de saúde que estiverem prestando atendimento na linha 

de frente da assistência a COVID-19. 

Pessoas 80 anos e mais 

Deverão receber a vacina COVID-19 em conformidade 
com as fases pré-definidas 

4.031 

Pessoas de 75 a 79 anos 3.424 

Pessoas de 60 anos ou mais 
em ILP 

212 

Pessoas a partir de 18 anos de 
idade com deficiência, 

residentes em Residências 
Inclusivas (institucionalizadas) 

24 

2ª 

Pessoas de 70 a 74 anos 
Deverão receber a vacina COVID-19 em conformidade 

com as fases pré-definidas 

5.586 

Pessoas de 65 a 69 anos 7.910 

Pessoas de 60 a 64 anos 12.221 

3ª Comorbidades (Tabela 2) 

Indivíduos na faixa etária de 18 a 59 anos com: Diabetes 
mellitus; Hipertensão Arterial Grave; Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica; Doença Renal; Doenças 
cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de Órgãos sólidos; Anemia falciforme; 
Câncer; Obesidade Grave (IMC ≥ 40) 

78.112 

4ª 

Pessoas com deficiência 
severa 

Deficiência autodeclarada   

Trabalhadores de Educação 
Todos os professores e funcionários das escolas públicas 

e privadas 
  

Força de Segurança e 
Salvamento 

Policiais federais, militares e civis, membros ativos das 
Forças Armadas (Marinha, Exército, Aeronáutica) 

  

Caminhoneiro 
Motorista de transporte de carga definido no art. 1º, II da 

Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, que se trata da 
regulamentação da profissão de motoristas. 

  

Trabalhadores transporte 
coletivo 

Motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário 
de passageiros 
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4º Pessoas em situação de rua 

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 

65  

 

 

Tabela 2. Descrição das Comorbidades incluídas como prioritárias para a 

vacinação contra a COVID-19 

 

Grupo de Comorbidades Descrição CID 10 (3D) 

Diabetes mellitus  Qualquer indivíduo com diabetes  E11 (E10 a E14);  

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) 

J44 (DPOC); J45 (Asma); J46 
(Asma aguda grave); E84 

(Fibrose cística); J60 a J65 
(Pneumoconioses); J60, J61, 

J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.3, 
J63.4, J63.5, J63.8, J64, J66.0, 

J67.0, J67.1, P27.8, J68.4, J70.1, 
J84.1, A16.2 (Fibroses 

pulmonares) 

Hipertensão arterial 
resistente e nos estágios 

1,2 e 3 com lesão em 
órgão-alvo e/ou 

comorbidade 

Uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes 
classes, em doses máximas; PA sistólica entre 140 
e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na 

presença de lesão em órgão- alvo e/ou 
comorbidade; PA sistólica ≥180mmHg e/ou 

diastólica ≥110mmHg independente da presença de 
lesão em órgão-alvo (LOA) 

I15 (Hipertensão secundária); I11 
(Doença cardíaca hipertensiva); 
I12 (Doença renal hipertensiva); 

I13 (Doença cardíaca e renal 
hipertensiva) 

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  

I50 (Insuficiência cardíaca) 

Cor-pulmonale e 
Hipertensão pulmonar 

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar 
primária ou secundária 

I26 (Embolia pulmonar), I27 
(Outras formas de doença 
cardíaca pulmonar – nesse 

código entram a hipertensão 
pulmonar primária –I27.0, 
Secundária – I27.2 e cor 

pulmonale (crônico) – I27.9) 
I26.0 (Embolia pulmonar com 

menção de cor pulmonale agudo 
sem outra especificação (SOE) 

Cardiopatia hipertensiva  

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular 
esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e 

ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, 
lesões em outros órgãos-alvo) 

I11 (Doença cardíaca 
hipertensiva) 
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Síndromes coronarianas 
Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris 

estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do 
Miocárdio, outras) 

I24 (Outras doenças isquêmicas 
agudas do coração); I20 (Angina 
pectoris), I255; (miocardiopatia 

isquêmica); I24.1 (Síndrome pós-
infarto do miocárdio) 

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) 

I08 (Doenças de múltiplas 
valvas); I05 (Doenças reumáticas 

da valva mitral); I06 (Doenças 
reumáticas da valva; aórtica), I07 
(Doenças reumáticas da; valva 

tricuspide, I09.1 (Valvulite 
reumática), I38 (Endocardite de 
valva; não especificada), I09.8 
(Doença reumática da valva 
pulmonar),I39* Transtornos 
valvares cardíacos (uso em 

morbidade) 

Miocardiopatias e 
Pericardiopatias 

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

I42 (Cardiomiopatias); I31.9 
(Pericardite (crônica) SOE; I09 
(Outras doenças reumáticas do 

coração) 

Doenças da Aorta, dos 
Grandes Vasos e Fístulas 

arteriovenosas 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e 
demais grandes vasos 

I77 (Outras afecções das artérias 
e arteríolas); I71 (Aneurisma e 

dissecção da aorta); I72 (Outros 
aneurismas) 

Arritmias  
Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou 

cardíacas cardiopatia associada (fibrilação e flutter 
atriais; e outras) 

I49 (Outras arritimias cardíacas) 
I48 (“Flutter” e Fibrilação atrial) 

I47(Taquicardia paroxística) 

Cardiopatias congênita no 
adulto  

Cardiopatias congênitas com repercussão 
hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência 

cardíaca; arritmias; comprometimento 28 
miocárdico. 

I51 (Complicações de 
cardiopatias e doenças cardíacas 

mal definidas) As cardiopatias 
congênitas são codificadas em 

Q. (Q20 a Q28 –São as 
malformações congênitas do 

aparelho circulatório) 

Próteses valvares e 
Dispositivos cardíacos 

implantados 

Portadores de próteses valvares biológicas ou 
mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados 

(marca-passos, cardio desfibriladores, 
ressincronizadores, assistência circulatória de 

média e longa permanência) 

 
Z95 

Doença cerebrovascular  
Acidente vascular cerebral isquêmico ou 

hemorrágico; ataque isquêmico transitório; 
demência vascular 

I61 (Hemorragia intracerebral) 
I60 a I69 (Doenças 
cerebrovasculares) 

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

síndrome nefrótica 

N18 (insuficiência renal crônica) 
N03 (Doença renal SOE - 

crônica) 

Imunossuprimidos 

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 

D84 (Outras Imunodeficiências) 
D80 a D89 (Alguns transtornos 

que comprometem o mecanismo 
imunitário) 

Anemia falciforme  Anemia falciforme  D57 

Obesidade mórbida  Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40  E66 

Síndrome de Down  Trissomia do cromossomo 21  Q90 (Sindrome de Down) 
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Cirrose hepática  Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C 

K74 (Fibrose e cirroses 
hepáticas)  

Cirrose (hepática) alcoólica 
(K70.3) e 

cirrose (hepática) congênita 
(P78.8) 

Gestantes e Puérperas 

A vacinação poderá ocorrer independentemente da 
idade gestacional e o teste de gravidez não deve 

ser um pré-requisito para a administração das 
vacinas nas mulheres. 

*Z34 –Z35 
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4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: previsão de início no município do 

Paulista 

 

Diante do cronograma de previsão de entrega dos insumos realizado pelo 

Ministério da Saúde (MS), e distribuição das doses de vacina contra a COVID-

19 pelo estado de Pernambuco (SES/PE), o município do Paulista pretende 

iniciar a vacinação por grupo prioritário imediatamente após o recebimento das 

vacinas. 

A campanha de vacinação irá conter 4 (quatro) fases obedecendo os 

critérios de prioridades recomendados pelo MS e SES/PE.  

A fim de garantir as doses no público a ser vacinado, e tendo em vista 

que, o número de pessoas imunizadas será diretamente proporcional ao número 

de doses de vacina enviadas pelo MS e distribuídas pela SES/PE, cada fase 

será subdividida em etapas, de acordo com Tabela 3. 

Enfatizamos ainda que, a Tabela 3 poderá sofrer alterações tanto nas 

datas das etapas previstas quanto na priorização da população alvo. Tudo isso 

é justificado pela dependência dos entes estadual e municipal em relação ao 

envio das doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. 
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Tabela 3. Fase de vacinação por etapa e população alvo 

 

FASES ETAPAS POPULAÇÃO-ALVO* 

1ª 

1ª Etapa (início 
20/01/2021) 

Trabalhadores Saúde Urgência, Emergência e UTI da linha de frente COVID-19 

Pessoas de 60 anos ou mais em ILP e trabalhadores desses lugares 

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências 
Inclusivas (institucionalizadas) e trabalhadores desses lugares 

2ª Etapa (início 
26/01/2021) 

Trabalhadores de Saúde da Rede Básica e Especializada municipal 

Pessoas a partir de 85 anos 

3ª Etapa (início 
15/02/2021) 

Trabalhadores de Saúde - UTI (adulto/coronária); Segmentos hospitalares 
(enfermaria e diagnóstico), Maternidade e Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) 

Laboratórios análises clínica e de imagem 

Funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados 

4ª Etapa (início 
19/02/2021) 

Pessoas a partir de 80 anos 

5ª Etapa (início 
01/03/2021) 

Profissionais de Saúde com vínculo empregatício em serviço de saúde público ou 
privado e/ou autônomo que trabalhem no município do Paulista e atuem com 

assistência direta ao paciente. 
 

6ª Etapa (início 
08/03/2021) 

Pessoas de 75 a 79 anos  

7ª Etapa (início 
22/03/2021) 

▪ Farmácias, Drogarias - Farmacêutico, atendentes de farmácia e drogarias 
(balconistas e caixas); 

 

▪ Médicos, Enfermeiros, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, 
Biólogos, Biomédicos, Odontólogos, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Médicos 
Veterinários e seus respectivos Técnicos e Auxiliares de veterinária) e Assistentes 
Sociais (todos esses profissionais devem atuar na área da saúde) 

 

▪ Profissionais da Educação Física – excluem-se aqueles que trabalhem em serviços 
de interesse à saúde como exemplos as academias de ginástica e clubes. 

 

▪ Trabalhadores das Intuições de Longa Permanência de Idosos e de Residências 
Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e 
adultos com deficiência); 

 

▪ Trabalhadores de apoio que atuem diretamente na área da saúde - exemplos: 
recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias, gestores, entre outros. 

 

▪ Profissionais que atuam em cuidados domiciliares - exemplos: programas ou 
serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras – que 
comprovem vínculo empregatício. 

 

Todos esses profissionais devem comprovar vínculo trabalhista no município 
do Paulista 

 

2ª 
1ª Etapa (início 

23/03/2021) 
Pessoas de 70 a 74 anos  
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2ª Etapa (início 
27/03/2021) 

Pessoas de 65 a 69 anos  

3ª Etapa (início 
08/04/2021) 

Pessoas de 63 a 64 anos  

4ª Etapa (início 
14/04/2021) 

Pessoas de 60 a 64 anos  

3ª 

Fase I (início 
12/05/2021) 

Os indivíduos que serão imunizados prioritariamente independentes da faixa etária 
entre 18 e 59 anos: Imunossuprimidos e Pessoas Transplantadas, Pessoas com 
Síndrome de Down e Pessoas Vivendo com HIV independentemente da idade; 

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) 
independentemente da idade; Obesidade mórbida. 

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos (Tabela 2). Para Pessoas com 
Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) maior de 18 anos. 

 

Fase II (Data a ser 
definida, a 

depender do 
quantitativo de 

doses recebidas) 

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: Pessoas com comorbidades; Pessoas com Deficiência 

Permanente cadastradas no BPC; Gestantes e puérperas independentemente de 
condições pré-existentes (Tabela 2) 

 

4ª 

(Data a ser 
definida, a 

depender do 
quantitativo de 

doses recebidas) 

Pessoas com deficiência severa  

Trabalhadores de Educação  

Força de Segurança e Salvamento  

Caminhoneiro  

Trabalhadores transporte coletivo  

Pessoas em situação de rua  
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5 SITUAÇÃO DAS VACINAS 

 

A continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 

é organizada com a introdução, no Sistema Único de Saúde (SUS), da vacina 

proveniente das Farmacêuticas Sinovac/Butantan e AstraZeneca/Universidade 

de Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Serum Índia - COVID-19 

(recombinante) (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Características das vacinas contra a COVID-19 

VACINA Coronavac COVID-19 Covishield COVID-19 

Fabricantes Sinovac/Butantan 
AstraZeneca/Universidade de 
Oxford/Fiocruz/Serum Índia 

Plataforma Vírus inativado Vacina COVID-19 (recombinante) 

Indicação de uso ≥ 18 anos ≥ 18 anos 

Apresentação  
Frascos-ampola, multidose 10 

doses 
Frascos-ampola com 5,0 mL (10 

doses) cada 

Via de administração IM (intramuscular) IM (intramuscular) 

Doses necessárias 
2 doses de 0,5 ml, intervalo 

entre doses de 2 à 4 semanas 
2 doses de 0,5 ml cada, com 

intervalo de 12 semanas 

Prazo de validade e 
conservação (fechado) 

12 meses, se conservado entre 
2°C e 8°C 

24 meses a partir da data de 
fabricação se conservado na 

temperatura; 2°C à 8°C 

Validade após 
abertura do frasco 

8 horas após abertura em 
temperatura de 2°C à 8°C 

6 horas após aberta sob 
refrigeração (2ºC a 8ºC) 
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6 ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO 

 

A situação de pandemia requer estratégias e táticas para a vacinação, de 

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

Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE), 

a fim de minimizar a transmissão da COVID-19. 

Medidas de precaução “padrão” deverão ser adotadas nas atividades de 

vacinação, revelando a adoção das boas práticas quanto aos procedimentos 

executados, a considerar: 

▪ Organização do local de espera na Unidade de Saúde: 

a) Adequação do número de vacinadores; 

b) Distanciamento social de 1 a 2 metros; 

c) Evitar aglomerações; 

d) Orientar quanto a etiqueta respiratória; 

f) Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. 

 

▪ Equipamentos de Proteção Individual (EPI) mínimos para o vacinador: 

a) Máscara cirúrgica; 

b) A higiene das mãos é o componente mais importante na prevenção e 

controle de infecções e NÃO deve ser substituída pelo uso das luvas. 

 

▪ Alertas para o profissional vacinador: 

a) Manter as mãos longe do rosto e do EPI que está utilizando; 

b) Em caso da indicação da utilização de luvas, troque-as após cada uso 

ou se danificadas; 

c) Nunca toque desnecessariamente em superfícies e materiais com as 

mãos enluvadas; 

d) Higienize as mãos após a retirada dos EPI’s; 

e) Evite falar durante o procedimento de vacinação e oriente o usuário a 

fazer o mesmo. 

 

▪ Organização do processo de trabalho extramuros: 

a) Composição da equipe: no mínimo um registrador e um vacinador; 
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b) Estabelecer roteiro, com o percurso e a distância entre os domicílios; 

c) Organizar e inspecionar o material necessário; 

d) Cuidados necessários com a caixa térmica para vacinação extramuro: 

✓ Uso exclusivo para imunobiológicos; 

✓ Utilizar uma caixa para estoque e outra para vacina em uso; 

✓ Levar uma caixa com estoque de bobinas de gelo para troca; 

✓ Averiguar as condições de uso das caixas térmicas e bobinas de gelo; 

✓ Providenciar quantidade de material suficiente para o número de 

pessoas a vacinar, distância e tempo a ser percorrido; 

✓ Usar bobinas de gelo reutilizáveis nas laterais e no fundo da caixa; 

✓ Dispor barreiras térmicas (plástico-bolha, papel-cartão, placas de 

isopor etc.) entre as vacinas e as bobinas de gelo; 

✓ Colocar termômetro máxima/mínima ou o registrador de dados no 

centro da caixa; 

✓ Verificar temperatura de hora em hora, até que as vacinas acabem ou 

retornem ao seu local de origem; 

✓ Limpar as caixas térmicas com água e sabão ou álcool a 70% antes e 

após a intervenção; 

  e) Boas práticas para vacinação extramuros: 

✓ Evite aglomerações; 

✓ Realizar a vacinação na área externa do domicílio ou em local mais 

ventilado; 

✓ Casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 serão vacinados após 

resolução dos sintomas e período de isolamento social; 

✓ Avaliar e orientar as pessoas que serão vacinadas; 

✓ Registrar as doses aplicadas no sistema ou em ficha nominal, para 

posterior inclusão de dados no sistema. 

Outras estratégias que também deverão ser adotadas, visando a redução 

de riscos ocupacionais dos trabalhadores de saúde, na operacionalização do 

processo de trabalho durante a vacinação, são: 

✓ Horários específicos para cada grupo de risco previamente identificado; 

✓ Vacinação institucional; 
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✓ Vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários como nos 

locais de trabalho dos profissionais de saúde e educação, instituições 

de longa permanência; 

✓ Vacinação itinerante (casa em casa); 

✓ Vacinação em Drive-Thru; 

✓ Centro de vacinação. 
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7 OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

O município do Paulista irá contar com equipes itinerantes realizando a 

vacinação in loco, além de pontos de vacinação (esquema Drive-Thru e Centros 

de Vacinação) que irão abranger, de modo uniforme, todos os territórios de 

saúde do município. 

Com o avanço das fases da campanha de vacinação contra o COVID-19, 

o município poderá adotar outras estratégias, como agendamento online e uso 

de aplicativo, a fim de melhor organização e execução do plano vacinal de 

acordo com as normas sanitárias. 

 

Os pontos de vacinação serão: 

• Centro Administrativo da Prefeitura do Paulista 
Endereço: Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves (Antiga Av. Brasil), 222 –    
Maranguape I. Paulista – PE. 
 

• Clube Municipal do Nobre 
Endereço: R. do Nobre, s/n - Nobre. Paulista - PE   
 

• Clube Municipal de Paratibe 
Endereço: R. Doutor José Mariano, s/n - Paratibe. Paulista - PE   
 

• Drive-Thru Aurora 
Endereço: Rua da Aurora, Centro. 
 

• Drive-Thru PE-22 
Ponto de referência: antigo núcleo do BPRv, próximo ao trevo que dá 
acesso à Maria Farinha. 
 

• Faculdade de Saúde de Paulista - FASUP 
Endereço: Av. Doutor Cláudio Gueiros Leite, 3580 - Janga. Paulista - PE   

 
• Pátio a Igreja Nossa Senhora do Ó 

Endereço: Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 7113 – Nossa 
Senhora do Ó. Paulista – PE 

 
 

Na medida que o município for recebendo novas doses da vacina e com 

o avançar das fases dos grupos prioritários, os pontos de vacinação poderão ser 

ampliados com o objetivo de atender a demanda de forma segura e dentro das 

medidas de precaução padrão e do contexto atual da situação de pandemia. 
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Agendamento online e aplicativo: 

A medida do avanço de fase e etapa da vacinação, a população deverá 

acessar o site www.agendamentovacinapaulista.com.br , e preencher formulário 

com os dados pessoais solicitados e anexar comprovante de residência e 

documento oficial com que possua o nº do RG, além de outros documentos a 

serem exigidos para cada grupo.   

http://www.agendamentovacinapaulista.com.br/
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8 REGISTRO DE DOSES APLICADAS 

 

Cada dose aplicada deverá ser registrada nominalmente e individualizada 

no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) em 

todos os pontos de vacinação. 

As salas e/ou pontos de vacina não informatizadas ou sem uma adequada 

rede de internet disponível, deverão proceder com os registros em formulários 

pré-definidos, distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde do Paulista, 

atendendo o preenchimento de variáveis essenciais para posterior alimentação 

no SI-PNI. 

Salienta-se que a não apresentação de cadastro prévio não será 

impeditivo ao ato de ser vacinado nas unidades de saúde. 

 

Quadro 2 – Variáveis essenciais para o preenchimento manual de 

formulários na ocasião de salas de vacinação 

 

VARIÁVEIS 

1 CNES - Estabelecimento de Saúde 

2 CPF ou Número do SUS 

3 Nome Completo 

4 Data de nascimento 

5 Sexo 

6 Nome da mãe 

7 Grupo alvo (idoso, profissional de saúde, comorbidades, ...) 

8 Data da vacinação 

9 Nome da vacina e do fabricante 

10 Tipo da dose 

11 Lote e validade da vacina 
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9. OTIMIZAÇÃO DE SOBRA DE DOSES  

 

Tendo em vista que são utilizados frascos unitários com doses únicas de 

vacina e outros com capacidade de até 10 aplicações e que depois de aberto, 

um frasco com mais vacina deve ser utilizado em até 6 horas (no caso da vacina 

de Oxford/AstraZeneca) ou 8 horas (vacina do Instituto Butantan). 

Posto isto, para otimizar as doses ainda disponíveis em frascos abertos 

ao final do expediente, todas as doses remanescentes deverão ser direcionadas 

de preferência àqueles que fazem parte do grupo prioritário que estiverem no 

entorno dos pontos de vacinação. 

 Caso esse público prioritário não for localizado, as doses restantes 

deverão ser redirecionadas ao público maior de 18 anos, pré-cadastrado numa 

lista disponível na Secretaria de Saúde, de preferência que apresentem alguma 

comorbidade e/ou deficiência de mobilidade, para não haver nenhum 

desperdício de vacina. 
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10 AÇÕES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL PARA ORGANIZAÇÃO DA 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 

1. Identificar as necessidades das equipes  

✔ Definir o número de profissionais e equipes de vacinação necessárias 

para vacinação considerando os cuidados para não haver aglomeração 

especialmente a não exposição de pessoas com fatores de risco 

ampliado (idosos, doentes crônicos); 

✔ Revisar o inventário dos equipamentos da cadeia de frios e a 

capacidade de armazenamento da rede de frios. 

 

2. Realizar monitoramento, supervisão e avaliação 

✔ Implementar estratégias de monitoramento, supervisão e avaliação da 

Campanha, através de Grupo Técnico (GT) ou comissão; 

✔ Revisar dados sobre doses administradas por território, 

estabelecimentos de saúde, desagregados por grupo populacional 

priorizado. 

 

3. Comunicação, informação e mobilização social 

✔ Definir uma estratégia de informação e conscientização da população 

para o aumento da confiança na vacinação; 

✔ Identificar porta-vozes, articulação com a mídia, uso de redes sociais, 

incluindo análise e gerenciamento de boatos. 

 

4. Capacitação 

✔ Realizar reunião com os profissionais de saúde envolvidos na 

campanha de vacinação para repasse de informações, estratégias e 

atualizações.
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5. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais que fazem 

parte da estrutura necessária para a vacinação 

✔ Levantar o número existente de EPI’s e o quantitativo necessário para 

as equipes; 

✔ Fazer levantamento dos materiais e insumos necessários na Central 

de Abastecimento do município (caixas térmicas, máscaras, luvas, 

seringas, agulhas, caixa coletora de perfuro cortante, entre outros). 
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11 VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 

 

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 às vacinas. 

Dessa forma, é imprescindível que todos os profissionais e técnicos de 

saúde estejam sensíveis e vigilantes acerca do processo de notificação 

compulsória imediata que envolve os EAPV, as quais deverão ser realizadas no 

E-SUS Notifica, única via de entrada de dados. 
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