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1. INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que 

causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Esses vírus receberam esse 

nome devido às espículas na sua superfície, que lembram uma coroa (EBSERH, 2020). 

Geralmente, infecções por coronavírus humano causam doenças respiratórias leves a 

moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças 

graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS), identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), 

identificada em 2012 (EBSERH, 2020). 

O SARS-CoV-2 é uma nova cepa de coronavírus que não havia sido previamente 

identificada em seres humanos. Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu 

quatro pessoas com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado 

Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos 

de animais selvagens ao público. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de 

Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China) encontraram 

pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da 

província de Hubei notificaram esse cluster ao CDC da China (BRASILa, 2020). 

O número de casos aumentou rapidamente na China e se disseminou por diversos países 

do mundo, até que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, 

que o surto do novo coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) (OPAS, 2020). Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou Pandemia de COVID-19, com mais de 118 mil casos no mundo (ANAMT; UNA-

SUS, 2020). O Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) 

(BRASILc, 2020).  

No transcorrer deste tempo, uma série de ações foram adotadas pelo Ministério da Saúde e 

pelas Secretarias de Saúde dos Estados, com o objetivo de nortear a atuação na resposta ao 

problema de saúde pública, buscando uma atuação coordenada no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  
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As Secretarias Municipais de Saúde, em atenção às normas técnicas Nacionais e Estaduais, 

estão organizando os processos de trabalho, sobretudo em vigilância e assistência à saúde, e a 

infraestrutura dos serviços para o enfrentamento local desta Pandemia.  

Destaca-se neste cenário a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 e início da 

vacinação do Brasil. 

Portanto, este documento, apresenta o Plano Municipal Plano Municipal de 

Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19, com orientações à população em geral e 

aos profissionais da rede de saúde e gestão, e define as ações a serem desenvolvidas, de acordo 

com as diretrizes e normas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, 

visando sobretudo a proteção das pessoas. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral do Plano 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-

19 no município de Barbalha – CE. 

 

Objetivos Específicos do Plano 

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

● Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunas 

para operacionalização da vacinação no município; 

● Apresentar as potenciais vacinas a serem utilizadas no município; 

● Definir os procedimentos logísticos, de aplicação e monitoramento das vacinas 

aplicadas; 

● Implantar o processo de farmacovigilância da vacina e insumos utilizados na vacinação 

contra Covid-19 em Barbalha. 

 

Objetivos da Campanha de Vacinação 

● Vacinar no mínimo 90% da população integrante dos grupos prioritários, de maior risco 

de complicações e óbitos pela Covid-19; 

● Reduzir a morbimortalidade por Covid-19 no município Ceará. 
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2. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

O município de Barbalha seguirá a definição de grupos prioritários do Ministério da Saúde e 

da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, que está baseada em critérios epidemiológicos, 

características da vacina e identificação da população com maior risco de contrair a doença e de 

apresentar complicações e óbito. 

Preconiza-se a operacionalização da vacinação em quatro fases, obedecendo a critérios 

logísticos de recebimento e distribuição das doses: 

 

● 1ª Fase: Trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 

anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (asilos, instituições 

psiquiátricas) e população indígena. 

 

● 2ª Fase: Pessoas de 60 a 74anos. 

 

● 3ª Fase: Pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento 

da doença (portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre outras). 

 

● 4ª Fase: Professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema 

prisional e população privada de liberdade. 

 

3. META 

 

As estimativas para vacinação utilizadas neste plano municipal são preliminares, elaboradas 

a partir de dados de campanhas anteriores e por pesquisas em bases de informações 

epidemiológicas, podendo ser ajustadas de acordo com as metas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde/Secretaria Estadual da Saúde do Ceará para o município de Barbalha. 

 

A campanha tem como meta principal vacinar no mínimo 90% do público-alvo. 
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Quadro 01 – População prioritária para vacinação contra a Covid-19, estimativa de número de 

doses necessárias em cada fase. 

Fases População-alvo Pop. Estimada 

1ª fase 

Trabalhadores de Saúde 2.4694 

Pessoas a partir de 75 anos de idade 2.3764 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 053 

2ª fase Pessoas de 60 a 74 anos 5.2211 

3ª fase Pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades que 
apresentam maior chance para agravamento da doença:  

● diabetes mellitus;  
● hipertensão de difícil controle ou com 

complicações/lesão de órgão-alvo;  
● doença pulmonar obstrutiva crônica;  
● doença renal;  
● doenças cardiovasculares e cerebrovasculares;  
● indivíduos transplantados de órgão sólido;  
● anemia falciforme;  
● câncer com diagnóstico nos últimos 5 anos;  
● obesidade grave (IMC≥40). 

2.7072 

4ª fase Professores – nível básico ao superior 8282 

Forças de Segurança e Salvamento, Funcionários do 
sistema prisional, População privada de liberdade 

1502 

Fontes:  

1
DataSUS – Estimativas Preliminares Elaboradas pelo MS;  

2
Estimativas Populacionais da Campanha de Vacinação Influenza 2020;  

3
Levantamento de Idosos acima de 60 anos Institucionalizados realizado pelo município para informação a Secretaria 

Estadual da Saúde do Ceará – jan/2021. 

4
Informação da Secretaria da Saúde do Estado na Planilha de Distribuição de Vacinas 1ª Fase de Campanha Covid-19. 

 

 

Com base nas informações acima calcula-se um quantitativo de doses e seringas 

necessárias para vacinação contra Covid-19, conforme Quadro 02. 
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Quadro 02 – Quantitativo aproximado para doses de vacina e insumos necessários. 

Etapas Doses 

(número de doses estimadas (esq. 2 doses) + 
5% de perda 

Seringas e agulhas para 2 doses da 
vacina. 

1ª fase 10.185 9.700 

2ª fase 10.964 10.442 

3ª fase 5.685 5.414 

4ª fase 2.054 1.956 

 

4. ESQUEMA DE VACINAÇÃO 

 

O esquema de vacinação contra a Covid-19 corresponde a duas doses, com intervalo a 

depender do laboratório produtor. Não deverá ser administrada simultaneamente com a vacina 

contra Influenza ou qualquer outra vacina. 

Aspectos da Vacina 

AstraZeneca
/Fiocruz 

Diluída, em frasco ampola de 2,5 ml contendo 5 doses, com prazo de validade 
após abertura do frasco de 6 horas (armazenada em +2°C a +8°C). 

Via de administração: intramuscular (IM) 

Volume da dose: 0,5 ml/dose. 

Intervalo entre as doses: 28 dias 

Butantan/ 

Sinovac 

Diluída, em frasco ampola de 0,5 ml – frasco monodose, devendo ser 
armazenada em +2°C a +8°C. 

Via de administração: intramuscular (IM) 

Volume da dose: 0,5 ml/dose. 

Intervalo entre as doses: 14 dias 

Pfizer 

Liófilo em frasco, diluído com 1,8 ml de solução injetável de cloreto de sódio 
9mg/ml (0,9%). Frasco original contém 5 doses, com prazo de validade após 
abertura do frasco de 6 horas. 

Conservada em temperatura de -70ºC. Se temperatura +2 e +8ºC, o prazo é 
5dias. 

Via de administração: intramuscular (IM). 

Volume da dose: 0,3 ml/dose. 

Intervalo entre as doses: 21 dias. 

Fonte: Plano de operacionalização para vacinação contra Covid-19 do Governo do Estado do Ceará, dez./2020. 
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5. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Considerando a introdução das vacinas Covid-19 e a necessidade de se estabelecer o perfil 

de segurança das mesmas, orienta-se que, TODOS os eventos, não graves ou graves, 

compatíveis com as definições de casos, estabelecidas nos documentos oficiais, bem como os 

erros de imunização e problemas com a rede de frio, deverão ser notificados no e-SUS 

Notifica. 

É importante destacar que as notificações deverão primar pela qualidade no preenchimento 

de todas as variáveis contidas no formulário de notificação/investigação de EAPV do PNI, com o 

maior número de informações possíveis. 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. 

 

Precauções 

 

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

graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito 

de não se atribuir à vacina as manifestações da doença; 

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

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

COV-2.  

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

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

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

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

até duas semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a 

recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou 

quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas. 
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Grupos Especiais 

GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: 

 A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, no entanto 

estudos em animais não demonstraram risco de malformações.  

 Para as mulheres que descobrirem posteriormente à vacinação que estavam gestantes 

no momento da administração da vacina, o profissional deverá tranquilizar a gestante 

sobre a baixa probabilidade de risco e encaminhar para o acompanhamento pré-natal. A 

vacinação inadvertida deverá ser notificada no sistema de notificação e-SUS notifica 

como um “erro de imunização” para fins de controle. 

 

USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES ORAIS E 

VACINAÇÃO: 

 Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em impedimento à 

vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso crônico de 

antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto considerado seguro. 

 Não há relatos de interação entre os anticoagulantes em uso no Brasil – varfarina, 

apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana –com vacinas. Portanto deve ser 

mantida conforme a prescrição do médico assistente. Dados obtidos com vacinação 

intramuscular contra Influenza em pacientes anticoagulados com varfarina mostraram 

que esta via foi segura, sem manifestações hemorrágicas locais de vulto. A comparação 

da via intramuscular com a subcutânea mostrou que a primeira é segura e eficaz na 

maioria das vacinas em uso clínico. Por cautela, a vacina pode ser administrada o mais 

longe possível da última dose do anticoagulante direto. 

 

PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS REUMÁTICAS IMUNOMEDIADAS (DRIM):  

 Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença controlada ou 

em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou sem 

imunossupressão. Entretanto, a decisão sobre a vacinação em pacientes com DRIM 

deve ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença reumática 

autoimune de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, 

devendo ser sob orientação de médico especialista. A escolha da vacina deve seguir as 

recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como a disponibilidade local. 
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PACIENTES ONCOLÓGICOS, TRANSPLANTADOS E DEMAIS PACIENTES 

IMUNOSSUPRIMIDOS:  

 A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas nesta população. 

No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral não replicante e vírus 

inativado) é improvável que exista risco aumentado de eventos adversos.  

 A avaliação de risco benefício e a decisão referente à vacinação ou não deverá ser 

realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente, sendo que a vacinação 

somente deverá ser realizada com prescrição médica. 

 

Contraindicações 

 Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina; 

 Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma 

dose anterior de uma vacina COVID-19; 

 

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas dos 

respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a 

ser(em) administrada(s). 

 

6. REGISTRO E INFORMAÇÃO 

 
Na Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, observada a necessidade de 

acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da Saúde desenvolveu módulo específico 

nominal, para cadastro de cada cidadão com a indicação da respectiva dose administrada 

(Laboratório e lote), além da atualização do módulo de movimentação de imunobiológico para 

facilitar a rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos, facilitando o planejamento e 

o acompanhamento em situações de Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV) 

O registro da dose aplicada da vacina será nominal/individualizado. Essa modalidade 

de registro garante o reconhecimento do cidadão vacinado pelo número do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de possibilitar o acompanhamento das 

pessoas vacinadas, evitar duplicidade de vacinação, e identificar/monitorar a investigação de 

possíveis EAPV. 
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Os registros das doses aplicadas deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunização (Novo SI-PNI-online). 

As atividades de vacinação extramuros realizadas durante a campanha deverão realizar os 

registros nominais e individualizados em formulários que, posteriormente, deverão ser digitados 

no SI-PNI. 

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

 CNES-Estabelecimento de Saúde;  

 CPF/CNS do vacinado;  

 Data de nascimento; 

 Nome da mãe;  

 Sexo;  

 Grupo prioritário;  

 Data da vacinação;  

 Nome da Vacina/fabricante;  

 Tipo de Dose; e  

 Lote/validade da vacina. 

 

7. ATRIBUIÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL 

 

● Elaborar Plano Operacional local para vacinação contra a Covid-19; 

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

estratégias de vacinação, notificação, investigação de eventos adversos pós-vacinação 

e de óbitos temporalmente associados à vacina; 

● 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 utilizadas, 

conforme as normas técnicas vigentes; 

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

conservação e temperatura desde o transporte, armazenamento e estratégias (salas de 
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vacinas e atividades extra-muro), atentando para o correto monitoramento da 

temperatura e identificando os possíveis desvios de qualidade dos imunobiológicos; 

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

consolidação e avaliação dos dados das salas de vacina, obedecendo ao fluxo de envio 

à base nacional, de acordos com os prazos definidos; 

● Notificar, investigar e encerrar todos os eventos adversos pós-vacinação (EAPV) 

relacionados à vacinação contraCovid-19. 

 

 

8. ESTRUTURA MUNICIPAL E PREVISÃO DE RECURSOS 

 

Recurso Disponibilidade Observação 

Infraestrutura 23 salas de vacina distribuídas 
em 26 unidades básicas de 
saúde e 01 unidade secundária 

Se necessário, outras unidades 
de saúde podem ser 
incorporadas para uso na 
campanha, assim como prédios 
públicos de outras secretarias ou 
privados, como escolas, quadras, 
igrejas e outros espaços. 

Recurso Disponibilidade Observação 

Humanos Profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família 

Profissionais do CED – Centro de 
Especialidades e Diagnóstico 

Profissionais da equipe de 
coordenação central 
(Imunização, Atenção Primária à 
Saúde, Vigilância em Saúde) 

Profissionais da CAF – Central 
de Abastecimento Farmacêutico/ 
Rede de Frio. 

Outros profissionais de apoio 
podem ser solicitados para 
trabalho na campanha, de acordo 
com a demanda. 

Insumos/Equipamentos Câmaras Refrigeradas, 
Geladeiras domésticas, 
Computadores, Seringas, 
agulhas e outros insumos, 
Caixas Térmicas, EPIs, 
Formulários específicos 
impressos. 

Seringas, agulhas e outros 
insumos serão recebidos da 
SESA-CE e poderão ser 
adquiridos pelo município, caso 
necessário. 

Poderá haver necessidade de 
aquisição de formulários 
impressos. 

Poderá haver necessidade de 
aquisição de alimentação para 
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profissionais em regime de 
trabalho contínuo. 

Transporte Frota de veículos da secretaria 
municipal da saúde. 

Se necessários, veículos de 
outras secretarias poderão ser 
requisitados para utilização na 
campanha. 

Comunicação Social/Mobilização Núcleo de Mobilização Social da 
Secretaria Municipal da Saúde 

Assessoria de Imprensa do 
município. 

Haverá necessidade de 
aquisição de materiais de 
divulgação (faixas, informativos e 
outros) e a contratação de 
equipamentos de divulgação 
sonora (carro de som ou outros). 

 

9. ETAPAS E ESTRATÉGIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

 

ETAPA 1 - Atividades Pré-campanha 

● Estudo e elaboração do Plano de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-

19 do município de Barbalha, embasado nas orientações técnicas internacionais, 

nacionais e estaduais; 

● Cadastramento e regularização dos estabelecimentos de saúde envolvidos no 

processo de vacinação e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, no CNES; 

● Cadastramento dos profissionais envolvidos no processo de vacinação, no SCPA e 

SIPNI; 

● Avaliação de todas as salas de vacinação e demais locais quanto a estrutura física, 

condição de equipamentos, internet e insumos disponíveis; levantamento das 

necessidades e correção das falhas; 

● Levantamento das pessoas incluídas nos grupos prioritários, por local; 

● Levantamento e elaboração de formulários impressos necessários à campanha; 

● Capacitação de todos os profissionais que atuarão na campanha: 

o Planejamento e preparo das estratégias de capacitação profissional; 

o Seleção de conteúdo a partir das informações sobre a(s) vacina(s) definidas pelo 

Ministério da Saúde e pela SESA-CE; 

o Capacitação dos profissionais que atuaram na campanha. 

● Comunicação, Informação e Mobilização Social para campanha: 
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o Planejamento e organização das estratégias de comunicação social e 

mobilização, sob a responsabilidade do Núcleo de Mobilização Social da SMS 

Barbalha e Assessoria de Imprensa do município; 

o Elaboração de conteúdo a ser divulgado; 

o Estratégias de Comunicação, Informação e Mobilização Social: Carro de som, 

Faixas, Informativos impressos, mídia radiofônica, televisiva, em redes sociais e 

outras. 

 

ETAPA 2 – Recebimento e Distribuição das Vacinas 

As vacinas recebidas serão acondicionadas na Central de Abastecimento Farmacêutico – 

CAF e serão distribuídas segundo rotina da rede de frio e critérios específicos para a Campanha 

de Vacinação contra Covid-19, estabelecidos pela equipe técnica municipal responsável. 

 

ETAPA 3 – Vacinação 

A execução da etapa de vacinação ocorrerá nos estabelecimentos elencados tão logo os 

imunobiológicos sejam recebidos pela SMS Barbalha, sendo condicionada à adequação da 

unidade de saúde às normas, como também à disponibilidade de equipe profissional capacitada. 

Propõe-se para esta campanha estratégias e táticas para a vacinação, de acordo com as 

fases, os grupos prioritários, o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde e a realidade local 

do município. 

Com base nas orientações dos órgãos de saúde, serão utilizadas as seguintes estratégias: 

● Vacinação nas unidades básicas de saúde e Centro de Especialidades e Diagnóstico 

(salas de vacina); 

● Vacinação domiciliar; 

● Vacinação institucional; 

● Vacinação dos profissionais de saúde nos locais de trabalho: 

o Por orientação, do Ministério da Saúde, cabe esclarecer que TODOS os 

trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto, a 

ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme, disponibilidade 

de vacinas, visto que as vacinas geralmente são recebidas por cotas ao longo da 

campanha. 
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o Na estratégia de vacinação dos profissionais de saúde nos locais de trabalho, 

cabe salientar, que será necessária uma ordem de priorização desse estrato 

populacional. Assim, a vacinação deverá ser iniciada para os profissionais que 

estão atuando na linha de frente de enfrentamento a Covid-19. 

o Para vacinação nas unidades de saúde secundárias e terciárias, haverá parceria 

entre a equipe destas instituições e da secretaria de saúde na administração da 

vacina, devendo o controle geral ocorrer sob a responsabilidade dos 

profissionais da secretaria.  

o Os imunobiológicos serão conduzidos até as unidades e estabelecimentos de 

saúde por profissional(is) definido(s) pela equipe técnica da secretaria da saúde, 

para utilização. A CAF não dispensará os imunobiológicos solicitados para 

acondicionamento nas unidades e estabelecimentos de saúde. 

 

Poderão ser utilizadas ainda outras estratégias, de acordo com a demanda da campanha, 

como: 

● Vacinação em Dia de Mobilização Nacional, Estadual ou Municipal; 

● Vacinação em horários específicos de acordo com o grupo prioritário; 

● Vacinação em horário estendido; 

● Vacinação extra-muro; 

● Vacinação em outros estabelecimentos e espaços (escolas, quadras, igreja e 

outros). 

 

Os Registros das doses administradas serão realizados em sistema de informação de 

acordo com orientações do Ministério da Saúde e SESA-CE (aguardando orientações técnicas).  

 

Os Registros de Eventos Adversos Pós-Vacinação serão realizados em sistema de 

informação de acordo com orientações do Ministério da Saúde e SESA-CE (aguardando 

orientações técnicas). 

 

Durante toda a Etapa 3 (Vacinação) deverão ser executadas todas as ações estratégicas de 

Comunicação, Informação e Mobilização Social para a população. 
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ETAPA 4 – Acompanhamento, monitoramento, avaliação e divulgação 

Durante toda a Etapa 3 (Vacinação) a equipe de vacinação deverá proceder a alimentação 

adequada do(s) sistema(s), verificando e comunicando dificuldades de acesso e operação do(s) 

mesmo(s) à equipe central de coordenação da campanha (setor de imunização). 

 

As equipes de saúde das unidades básicas e unidades hospitalares deverão trabalhar 

sempre que possível com a listagem da população-alvo da área ou estabelecimento, de forma a 

acompanhar e mobilizar os casos não imunizados para vacinação. 

 

A equipe de coordenação central da SMS Barbalha, composta por profissionais dos setores 

de Atenção Primária à Saúde, Imunização, Vigilância Epidemiológica e Gabinete da Secretaria, 

deverão monitorar periodicamente a cobertura vacinal, o desenvolvimento da campanha no 

município, a execução nas unidades, especialmente quanto a dificuldades de execução da 

vacinação e registros. 

 

O setor de imunização realizará divulgação da cobertura vacinal da campanha de vacinação 

contra Covid-19 sempre que realizar monitoramento. 

 

10. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Os serviços de vacinação de rotina deverão obedecer às diretrizes nacionais, estaduais e 

municipais sobre distanciamento social, a situação local de carga de doenças imunopreveníveis 

no contexto da transmissão local pelo SARS-CoV-2, além de outros fatores, como dados 

demográficos e a disponibilidade de vacinas e insumos. 

Com base no entendimento atual das formas de transmissão da Covid-19 e nas medidas de 

prevenção recomendadas de distanciamento social, deve-se considerar a capacidade do sistema 

de saúde de realizar de forma efetiva uma campanha de massa segura e com qualidade, no 

contexto da pandemia em curso. 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. 
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Recomendações 

● 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. Algumas estratégias para esta finalidade podem 

incluir: 

o Utilizar espaços ao ar livre ou ventilados; 

o Observar a recomendação de distanciamento social dentro da instalação, sala ou 

posto de vacinação. 

● Recomendações para os vacinadores: 

o Realizar a higiene das mãos com frequência, não havendo a necessidade do uso 

obrigatório de luvas; 

o Evitar o uso do celular durante o atendimento aos usuários; 

o Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o funcionamento da 

cadeia fria; 

o Comunicar às instâncias superiores sempre de acordo com o fluxo pré-determinado 

pelo PNI; 

o Se apresentar sintomas como tosse ou febre, não deve comparecer ao trabalho e 

deve procurar atenção médica. 
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