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INTRODUÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Operacionalização contra o coronavírus do município de 

NOBRES/MT foi elaborado com base nas diretrizes do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e do Plano Estadual de Vacinação 

contra a Covid-19 do Estado do Mato Grosso, que seguem as orientações globais da 

Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS).  

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente 

grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A 

transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 

contato com objetos e superfícies contaminadas. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm a forma leve ou moderada da doença, porém 

aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença severa necessitando de suporte de 

oxigênio. Tem-se ainda que 5% da população que é afetada com a forma grave da doença 

e pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas 

como trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. Para conseguir 

atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, a vacina segura e eficaz é a 

forma de conter a proliferação da covid-19 no mundo e consequentemente em nosso 

município.  

Como já é de conhecimento público, o início da vacinação está próximo e 

propomos, neste Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 

as ações e fluxos da campanha em âmbito municipal.  

Vale ressaltar que nesta primeira etapa da vacinação, os imunos ficarão 

concentrados em um único local para o máximo de controle evitando assim, perdas de 

doses. 
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OBJETIVOS DO PLANO 

Objetivo geral  

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

covid-19 em NOBRES de maneira ordenada e equânime a atingir toda a população de 

acordo com as fases priorizadas no Plano Nacional.  

Objetivos específicos  

 Apresentar e divulgar a população-alvo e grupos prioritários por fase de 

vacinação; 

Vacinar a população integrante dos grupos prioritários, de maior risco de 

complicações e óbitos pela Covid-19.  

Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação;  

 

ATRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO DE PARA VACINAÇÃO CONTRA 

COVID-19   

Coordenar e executar as ações de vacinação no âmbito municipal; 

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 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 contra Covid-19; 
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FASES E METAS 

A previsão é realizar a vacinação em 04(quatro) fases, priorizando diferentes 

grupos da população, conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra Covid-19, conforme tabela abaixo: 

FASE POPULAÇÃO ALVO 

1 

• Trabalhadores de Saúde (conforme resolução Nº 287 de 

08/10/1998 que atua na linha de frente de enfretamento ao covid 

19). 

• Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas. 

• Indígenas. 

2 

• Idosos acima de 90 anos; 

• Profissionais de saúde (conforme resolução Nº 287 de 

08/10/1998) de estabelecimentos devidamente cadastrados e 

vinculados ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), seja público ou privado que prestam atendimento de 

saúde a população diretamente; 

• Profissionais de saúde autônomos que prestam atendimentos 

individuais e em domicílio para pacientes em reabilitação; 

• Idosos de 89 a 85 anos; 

• Idosos de 84 a 80 anos; 

• Idosos de 79 a 75 anos; 

• Idosos de 74 a 70 anos; 

• Idosos de 69 a 65 anos; 

• Idosos de 64 a 60 anos; 

•  Coveiros; 

• Forças de Segurança; 

• Funcionários do sistema prisional; 

• Profissionais de fiscalização atuantes no combate a aglomerações 

do município de Nobres-MT. 



 

 
Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Nobres 

CNPJ: 03.424.272/0001-07 

Secretaria Municipal de Saúde 

Praça Josino Serra, s/nº. – Centro 

Telefone: 65 3376-2504 

CEP: 78460-000 

3 

ETAPA 1 

• Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade; 

• Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal 

(diálise) independentemente da idade; 

• Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da 

idade (De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, 

NÃO ADMINISTRAR a vacina AstraZeneca/Oxford em 

gestantes); 

• Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos; 

• Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos (Diabetes mellitus; 

Hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; individuos 

transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; 

obesidade grave (IMC~40), pessoas vivendo com HIV. 

Inicialmente será para as pessoas com comorbidades 

ACOMPANHADOS pelas unidades básicas de saúde municipal 

sem a necessidade de laudo comprobatório. Em seguida para os 

que fazem acompanhamento fora da rede pública municipal que 

precisará de laudo comprobatório de até 6 meses anterior (em 

anexo modelo de laudo) emitido por MÉDICO 

ESPECIALISTA, informando a comorbidade, nome completo 

do profissional e CRM; 

ETAPA 2 

• Pessoas com Comorbidades (Diabetes mellitus; Hipertensão; 

doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares; individuas transplantados 

de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave 

(IMC~40), pessoas vivendo com HIV. Inicialmente será para as 

pessoas com comorbidades ACOMPANHADOS pelas 

unidades básicas de saúde municipal sem a necessidade de laudo 
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comprobatório. Em seguida para os que fazem acompanhamento 

fora da rede pública municipal que precisará de laudo 

comprobatório de até 6 meses anterior (em anexo modelo de 

laudo) emitido por MÉDICO ESPECIALISTA, informando a 

comorbidade, nome completo do profissional e CRM; 

•  Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC, 

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-

existentes idade (De acordo com a orientação do Ministério da 

Saúde, NÃO ADMINISTRAR a vacina AstraZeneca/Oxford 

em gestantes), todos esses grupos devem seguir o esquema de 

faixa etária abaixo: 

o 54 a 50 anos; 

o 49 a 45 anos; 

o 44 a 40 anos; 

o 39 a 35 anos; 

o 34 a 30 anos; 

o 29 a 25 anos; 

o 24 a 20 anos; 

o 19 a 18 anos. 

4 

• Professores, nível básico ao superior público e privados; 

População em geral SEM comorbidades de acordo com as faixas etárias 

a seguir: 

• 59 a 55 anos; 

• 54 a 50 anos; 

• 49 a 45 anos; 

• 44 a 40 anos; 

• 39 a 35 anos; 

• 34 a 30 anos; 

• 29 a 25 anos; 

• 24 a 18 anos. 
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Caso as doses necessárias para imunizar os grupos de riscos NÃO venham em lote 

ÚNICO, a Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde optaram estabelecer por 

critérios epidemiológicos para estratificar as prioridades do grupo de riscos da população 

alvo, a saber encontra-se em anexo ao final. 

Na primeira fase devem ser imunizados Trabalhadores de Saúde (conforme 

resolução Nº 287 de 08/10/1998 que atua na linha de frente de enfretamento ao covid 19), 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas e indígenas. 

Na segunda fase, a vacinação acontecerá escalonada preferencialmente com 

intervalo de 05 anos de idade, ou 03 anos (Critérios avaliados pelo corpo técnico) de 

acordo com a quantidade de doses disponíveis e recebidas para não faltar para a população 

realizar a segunda dose. O público-alvo compreenderá idosos acima de 90 anos 

inicialmente; profissionais de saúde (conforme resolução Nº 287 de 08/10/1998) de 

estabelecimentos devidamente cadastrados e vinculados ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), seja público ou privado que prestam atendimento de 

saúde a população diretamente; profissionais de saúde autônomos que prestam 

atendimentos individuais e em domicílio para pacientes em reabilitação; idosos de 89 a 

85 anos; idosos de 84 a 80 anos; idosos de 79 a 75 anos; idosos de 74 a 70 anos; idosos 

de 69 a 65 anos; idosos de 64 a 60 anos; Coveiros; forças de Segurança; Funcionários do 

sistema prisional.  

Na terceira fase, foi dividida em duas etapas de acordo com a nota técnica do 

ministério da saúde Nº 467/2021, serão imunizadas pessoas que apresentam 

comorbidades (diabetes, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença 

cardiovascular e cerebrovascular, transplantados, anemia falciforme e obesidade grave, 

pessoas vivendo com HIV). Inicialmente irão receber a vacina pessoas com 

comorbidades ACOMPANHADOS pelas unidades básicas de saúde municipal, e em 

seguida para os que fazem acompanhamento fora da rede pública municipal que precisará 

de laudo comprobatório de até 6 meses (em anexo modelo de laudo) emitido por médico 

especialista, informando a comorbidade, nome completo do profissional e CRM. Pessoas 

com Síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição 

renal (diálise), Gestantes e puérperas, de acordo com as duas etapas de prioridades listadas 

na fase 3. 
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Na quarta fase da campanha, a imunização se concentrará em professores, e 

demais faixas etárias a partir de 59 anos decrescendo até a idade de 18 anos (idade mínima 

autorizada a realizar a vacinação) à medida da quantidade de doses que o município for 

recebendo.   

A Secretaria Municipal de Saúde tem como meta vacinar toda sua população até 

o final do ano de 2021, isso é apenas uma previsão visto que dependemos exclusivamente 

dos imunizantes fornecidos pelo ministério da saúde através do Plano Nacional de 

Imunização (PNI), até o momento as vacinas autorizadas para uso no brasil não possuem 

uma liberação estratégia de compra direta pelos estados e municípios.  

 

ESTRUTURA E INSUMOS 

 

É responsabilidade do Ministério da Saúde a aquisição de todas as vacinas contra 

a Covid-19 com reconhecida eficácia e segurança, assim como a aquisição e logística de 

insumos, o sistema de informação e a definição das estratégias de monitoramento e 

avaliação, dentro do Programa Nacional de Imunização (PNI). O Ministério da Saúde 

sinalizou que fará a aquisição dos insumos que serão utilizados na campanha, incluindo 

seringas e agulhas. O Governo Estadual manifestou que também está fazendo a compra 

destes materiais.  

A Secretaria Municipal de Saúde possui 04 salas de vacina em sua rede municipal, 

possui rede de distribuição de imunobiológicos centralizada na própria secretaria 

juntamente com a ESF Central, onde armazena a maior quantidade das doses recebidas e 

de onde parte a distribuição para os demais pontos de vacinação. Ao todo a secretaria 

possui 04 Refrigeradores domésticas, 02 câmaras de conservação de vacinas, 01 freezer. 

As vacinadoras já receberam treinamento sobre manuseio da vacina contra covid 19, 

realizado seus respectivos logins para o novo sistema de lançamento da campanha de 

vacinação. As unidades que apresentam pontos de vacinação são: 

• PSF Jardim Glória; 

• PSF Jardim Petrópolis; 

• PSF São José; 

• ESF Central. 
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Temos também pontos volantes itinerantes na zona rural para vacinar a população que 

não consegue se descolar a zona urbana do município, como também vacinação 

domiciliar para as pessoas acamadas ou que apresente alguma dificuldade de locomoção.   

 

Na Tabela abaixo, encontram-se os tipos de vacinas com seus respectivos 

esquemas vacinais que futuramente o município de Nobres –MT poderá receber através 

do Ministério da Saúde, porém atualmente são apenas a Coronavac e a 

Oxford/Astrazeneca, que serão listadas mais adiante, a saber: 

 

 

Características das vacinas licenciadas no Brasil até o momento 

1) Instituto Butantan/Sinovac | Coronavac 

A vacina adsorvida COVID-19 (inativada) induz o organismo a produzir 

anticorpos contra SARS-CoV-2, para prevenir a doença causada pelo vírus. Estima-se 

que o tempo entre a vacinação e a produção de anticorpos neutralizantes suficientes seja 

de 15 dias após a segunda dose. Independente da vacinação, as medidas de proteção 

individual devem continuar a ser adotadas. 
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-Indicação: Pessoas a partir de 18 anos. 

-Esquema: Duas doses de 0,5ml, com intervalo de 14 a 28 dias. 

-Composição: Cada dose de 0,5 mL de suspensão injetável contém 600 SU do antígeno 

do vírus inativado SARSCoV-2. Excipientes: hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato 

dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido 

de sódio para ajuste de pH. Não contém conservantes. 

-Apresentação: Frasco-ampola contendo 0,5 mL de solução injetável, que corresponde a 

uma dose da vacina (monodose). 

-Armazenamento: De 2°C a 8°C. 

-Preparação: Suspensão injetável, opalescente. Nenhum aglomerado deve ser encontrado 

ao agitar. Esta vacina não deve ser utilizada caso haja alteração na coloração ou presença 

de partículas estranhas. Aplicar imediatamente após abertura. 

-Via de administração: Intramuscular. O local de administração recomendado é o músculo 

deltoide do braço. 

2) Fiocruz/Oxford/Astrazeneca | Vacina COVID-19 (recombinante) 

A vacina, aprovada para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) sob o nome vacina COVID-19 (recombinante), foi desenvolvida com a 

tecnologia de vetor viral não-replicante de adenovírus de chimpanzé. 

Os adenovírus que compõem a vacina não podem se replicar na pessoa vacinada, 

mas são reconhecidos por nossas células, que desencadeiam uma resposta imunológica 

específica contra a proteína S do SARS-CoV-2, presente na fórmula. Isso permite ao 

organismo gerar anticorpos e outras células protetoras (células T) contra o novo 

coronavírus. 

-Indicação: Pessoas a partir de 18 anos. 

-Esquema: Duas doses de 0,5 ml, com intervalo de 8 a 12 semanas. 

-Composição: Cada dose de 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). Excipientes: L-Histidina, cloridrato de 
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L-histidina monoidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, polissorbato 80, etanol, 

sacarose, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado (EDTA) e água para injetáveis. 

-Apresentação: Disponibilizada na forma líquida, em frascos com 10 doses cada. A via 

de administração será intramuscular. 

-Armazenamento e conservação: 

• A vacina deve ser armazenada entre 2°C e 8°C. Não congelar. O 

frasco fechado tem validade de seis meses. 

• Após o primeiro uso, administrar o mais rapidamente possível, em 

até 6 horas. 

• Manter os frascos na embalagem exterior para proteger da luz. 

• Identifique o frasco logo após sua abertura com data e hora. 

• Despreze qualquer vacina não utilizada. 

• A vacina não contém nenhum conservante. Técnica asséptica deve 

ser usada para retirar a dose para administração 

• Para facilitar a rastreabilidade da vacina, o nome e o número do 

lote do produto administrado devem ser claramente registrados para cada 

destinatário. 

-Preparação: A vacina COVID-19 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca é uma solução incolor a 

ligeiramente castanha, límpida a ligeiramente opaca. 

A vacina deve ser inspecionada visualmente antes da administração e descartada 

se houver partículas ou diferenças na aparência descrita. Não agitar o frasco. 

Cada dose de 0,5 ml deve ser retirada para uma seringa para injeção a ser 

administrada por via intramuscular. Use uma agulha e seringa estéreis separadas cada 

indivíduo. É normal que permaneça líquido no frasco após a retirada da dose final. 
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CONTRA INDICAÇÕES  

As duas vacinas aprovadas pela ANVISA apresentam contraindicações 

semelhantes e podem ser aplicadas na maioria da população. Isso quer dizer que pessoas 

com câncer, asma, cardiopatia, imunodeprimidas, entre outras condições, podem sim se 

vacinar. Mas também existem alguns pontos que devem ser destacados, incluindo 

orientações das bulas da CoronaVac e da AstraZeneca. 

Desta forma, as únicas pessoas que não poderão fazer o uso das vacinas são 

aquelas que já tiveram reações alérgicas, como anafilaxia (reação grave), por algum dos 

componentes. No caso da vacina do Instituto Butantan, são eles: hidróxido de alumínio, 

hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio e hidróxido de 

sódio. Já a vacina da AstraZeneca inclui os seguintes excipientes: cloridrato de L-histidina 

monoidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, polissorbato 80, etanol, sacarose, 

cloreto de sódio e edetato dissódico di-hidratado (EDTA). Essa mesma regra vale para os 

indivíduos que já foram vacinados pela primeira dose da CoronaVac e tiveram anafilática. 

Desta forma, eles não devem receber a segunda dose da vacina. 

Quem pode, mas com precauções: Alergia a outras vacinas, agora se a pessoa já 

teve histórico de reações alérgicas com outras vacinas, ela pode, sim, se vacinar, mas com 

algumas ressalvas importantes. A orientação, neste caso, é 1) avisar o profissional de 

saúde sobre o histórico; 2) ter certeza que o local oferece suporte para caso ocorra uma 

reação; e 3) que a pessoa fique em observação entre 15 e 30 minutos após aplicação da 

vacina. De acordo com os especialistas, o Brasil possui boas práticas de vacinação e os 

locais, normalmente, estão preparados para atender um possível evento adverso grave e 

que necessita de atendimento imediato. A mesma precaução vale também para pessoas 

com histórico de alergias com medicamentos ou alimentos. Elas podem se vacinar, mas 

devem ficar atentas aos fatos citados acima. Em situações de quadro de rinite alérgica, 

por exemplo, não há motivos para contraindicação. 

Grávidas e lactantes: as grávidas e lactantes também fazem parte deste grupo. 

Primeiro, é importante esclarecer que não foram feitos estudos com este público, então 

não há nenhuma recomendação formal neste caso. Mas, ao mesmo tempo, a CoronaVac, 

por exemplo, utiliza a mesma tecnologia da vacina contra gripe (influenza) —liberada e 
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já aplicada nas gestantes. Já a da AstraZeneca/Oxford diz, na bula, que a vacinação com 

a vacina covid-19 não é recomendada durante a gravidez. O uso em mulheres grávidas 

"deve ser baseado em uma avaliação se os benefícios da vacinação superam os riscos 

potenciais. Diante dessas informações, não serão administradas vacinas contra covid 19 

em gestantes até uma liberação formal do Ministério da Saúde.  

Pessoas que usam anticoagulante: Quem toma anticoagulante também deve 

receber um cuidado especial. A CoronaVac, assim como todas as vacinas injetáveis, deve 

ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou coagulopatias. 

Nestas situações, podem ocorrer hemorragias após a aplicação intramuscular nesses 

pacientes. O indicado é colocar gelo na região por 5 minutos após a aplicação, se possível. 

Quem deve adiar a vacinação: Também existem situações "momentâneas" que 

podem apenas adiar a vacinação. Pessoas que estão com covid-19 ou suspeita da doença 

devem esperar quatro semanas após o surgimento dos primeiros sintomas. Além disso, 

pessoas com covid ou suspeita devem ficar isoladas para evitar a contaminação de outras 

pessoas. Em casos de febre acima de 37,5ºC no dia da vacinação ou nas últimas 24h, os 

especialistas também recomendam adiar. Pessoas com doenças crônicas não só podem 

como devem se vacinar, já que também estão no grupo de risco. Entretanto, caso esteja 

passando por um momento agudo da doença, o ideal também é apenas adiar a vacinação. 

Um exemplo é a pessoa com asma que, naquele dia, está com crise acompanhada de febre: 

é só esperar passar. 

Crianças e menores de 18 anos: Das vacinas aprovadas para uso emergencial, 

nenhuma delas inclui menores de 18 anos nos estudos. Isso porque o grupo não é 

considerado prioritário neste momento, como os idosos e profissionais de saúde, já que a 

doença tende a ser muito leve nas crianças. Algumas farmacêuticas, inclusive, já estão 

fazendo estudos para a faixa etária abaixo dos 18 anos, então, segundo os médicos, é 

provável que em breve apareçam resultados para este grupo. 
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MANUSEIO DE APLICAÇÃO 

- Armazenamento, conservação e manuseio de vacinas COVID-19: 

• É responsabilidade da equipe de enfermagem da sala de vacinação 

garantir a qualidade do imunobiológico e manter a cadeia de frio. Essa 

responsabilidade é compartilhada entre fabricantes e distribuidores; 

• As práticas adequadas de armazenamento e manuseio da vacina 

têm um papel muito importante na proteção de indivíduos e comunidades contra 

a COVID-19. 

• O armazenamento e o manuseio incorretos podem reduzir a 

potência da vacina, resultando em respostas imunológicas inadequadas e proteção 

insuficiente contra a doença. 

- Equipamentos de proteção pessoal (EPIs): 

A pandemia de COVID-19 ressalta a importância da implementação de práticas 

de prevenção de infecções, incluindo distanciamento físico, higiene respiratória e das 

mãos, descontaminação de superfície e controle de fonte (no caso de unidades de saúde). 

Os profissionais devem ter acesso aos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) antes de administrar as vacinas. O uso correto, além de protegê-los, aumenta a 

segurança das pessoas que serão vacinadas; 

- EPI obrigatórios durante a rotina de vacinação: 

• Máscara cirúrgica: obrigatória para os profissionais de saúde 

durante todo o período de vacinação. A troca deve ser feita sempre que estiver 

suja ou úmida. 

- EPI recomendados pelo Ministério da saúde para a vacinação contra a COVID-

19: 

• Proteção ocular: Proteção facial (faceshield) ou óculos de proteção; 

• Avental descartável para uso diário ou avental de tecido 

higienizado diariamente. 
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• Pacientes e outras pessoas que acessarem o local de vacinação 

devem usar máscaras descartáveis ou de tecido durante todo o período de 

permanência. 

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

Luvas: Não estão indicadas na rotina. Recomenda-se para vacinadores com lesões 

abertas nas mãos ou nas raras situações em que pode haver contato com fluidos corporais 

do paciente. Os profissionais devem retirar as luvas, higienizar as mãos e colocar um novo 

par a cada atendimento. 

As luvas não evitam ferimentos com agulhas. Qualquer ferimento por picada de 

agulha deve ser relatado imediatamente ao supervisor do local, com os devidos cuidados 

e acompanhamento de acordo com as diretrizes estaduais e locais. 

- Informações gerais sobre administração de vacinas: 

Administração segura 

Cuidados a serem observados pelo vacinador: 

• Paciente certo: confirmar o nome do paciente para evitar a 

aplicação em pessoa errada; 

• Vacina certa: conferir, ao menos em três momentos distintos do 

processo de vacinação, qual vacina deve ser preparada para administração; 

• Momento certo: analisar cuidadosamente os históricos de saúde e 

vacinal — caso o paciente esteja com a carteira de vacinação — para ter certeza 

de que é o momento correto para administrar a vacina. 

• Dose certa: administrar a dose correta. O cuidado deve ser 

redobrado quando a apresentação da vacina for multidose. 

• Preparo e administração certos: preparar a vacina de acordo com 

sua apresentação. Utilizar a agulha e a seringa correta e escolher a melhor via e 

área para a aplicação da vacina. No caso das vacinas COVID-19, intramuscular, 

no deltoide. 
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• Orientações certas: fornece orientações de acordo com a vacina 

administrada. 

• Registro certo: No comprovante de vacinação e no sistema de 

informação, incluir nome da vacina, lote, tipo de dose, data de aplicação, unidade 

de saúde onde foi administrada, nome do vacinador e assinatura. 

- Triagem: 

O profissional deve avaliar o histórico de saúde do paciente e possíveis 

contraindicações/precauções. O procedimento deve ser feito mesmo em indivíduos que 

já receberam a primeira dose, uma vez que as condições podem ter mudado. 

Para avaliar os pacientes de forma correta e consistente, os profissionais de saúde 

devem usar uma ferramenta de triagem abrangente e padronizada 

- Coadministração com outras vacinas: 

Dada a falta de dados sobre a segurança e eficácia da aplicação simultânea da 

vacina COVID-19 com outras vacinas, deve-se respeitar um intervalo mínimo de 14 dias 

antes ou após a administração de outra vacina. 

Caso o período não seja observado, o profissional deverá reportar o corrido como 

erro em imunização por meio do sistema e-SUS Notifica como erro em imunização pelo 

sistema e-SUS. 

- Após a vacinação: 

1) Registro de vacinação 

Sempre deve ser entregue um comprovante de vacinação que inclua o registro da 

vacina realizada com: 

• O nome da vacina administrada; 

• O lote da vacina administrada; 

• A data da administração; 

• A data da próxima dose, quando aplicável. 
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2) Orientações sobre eventos adversos 

A pessoa vacinada pode apresentar alguns eventos adversos, normais diante do 

processo de construção de imunidade. Essas ocorrências podem afetar a capacidade de 

realizar as atividades diárias, mas costumam desaparecer em alguns dias. Os mais 

esperados são: 

• Locais: dor e inchaço no local da injeção. 

• Sistêmicos: fadiga, febre, mialgia, diarreia, náusea e dor de cabeça. 

O profissional de saúde sempre deve informar o paciente sobre a possibilidade e 

as práticas para amenizar os sintomas: 

2.1) Redução da dor e desconforto no local da injeção: 

• Aplicar uma toalha limpa, fresca e úmida sobre a área onde foi 

administrada a vacina. 

2.2) Redução do desconforto da febre: 

• Ingerir líquidos. 

• Vestir-se com roupas leves 

• Utilizar o antitérmico de costume, com orientação médica. 

REGISTRO DAS DOSES E FARMACOVILIGÂNCIA 

Os registros das doses realizadas devem ser inseridos no Sistema de Informação 

do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde. Através do link: 

https://si-pni.saude.gov.br/#/login no prazo de até 48 horas da aplicação da dose, 

inclusive as realizadas na zona rural onde não possui sistema para lançamento no 

momento da aplicação. Todos os aplicadores já possui seus respectivos acessos para logar 

ao sistema informado. Toda sala de vacina deve conter sua planilha de acompanhamento 

de doses aplicadas e datas das doses aplicadas para buscativa dos vacinados com primeira 

dose faltosos. 

https://si-pni.saude.gov.br/#/login
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A ocorrência significativa de notificações de eventos adversos pós-vacinação 

(EAPV) é esperada durante a introdução de novas vacinas — em especial no contexto da 

atual pandemia, em que a produção de vacinas foi acelerada, algumas se valendo de novas 

tecnologias, e um número massivo de pessoas será vacinado. 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina, o sistema de vigilância 

é essencial. É ele que permitirá analisar a segurança do produto e responder prontamente 

as preocupações da população relacionadas às vacinas. 

Considerando a necessidade de se estabelecer o perfil de segurança das vacinas 

COVID-19, orienta-se que TODOS os eventos (não graves) e graves, erros de 

imunização, problemas com a rede de frio e queixas técnicas sejam notificados. 

O formulário de e-SUS notifica deverá ser preenchido com o maior número de 

informações possíveis. Principalmente a identificação do tipo de vacina suspeita de 

provocar o EAPV, como número de lote e fabricante. 

DIVULGAÇÃO  

A vacinação será amplamente divulgada através de folders, redes sociais, rádio, 

TV, carros de som, site da prefeitura sobre em qual fase encontra se a vacinação no 

município, para que toda a população tenha conhecimento de procurar sua unidade para 

vacinar. Semanalmente divulgamos o vacinômetro covid 19 onde é divulgado as doses 

aplicadas por faixa etária, doses recebidas, doses em estoque e demais informações 

pertinentes a população. Deixamos para ampla divulgação em todas as mídias os telefones 

das unidades básica de saúde para dúvidas, agendamentos e informações sobra a 

vacinação, são eles:  

• PSF Jardim Glória: (65) 99228-0230 

• PSF Jardim Petrópolis: (65) 99298-6090 

• PSF São José: (65) 99242-1740 

• ESF Central: (65) 99276-0082 

• PSF Roda d’ Água: (65) 99275-9373 

• Posto de Saúde Bom Jardim: (65) 99908-0141 
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MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento, supervisão e avaliação são importantes para acompanhamento 

da execução das ações planejadas, na identificação oportuna da necessidade de 

intervenções, assim como para subsidiar a tomada de decisão gestora em tempo oportuno. 

Ocorrerá de maneira transversal em todo o processo de vacinação podendo mudar as 

ações planejadas quando necessário. 

 

OBSERVAÇÃO 

 

Os casos omissos neste de Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19, serão esclarecidos reportando-se ao Plano Estadual e Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 

Servidores que se recusarem a tomar vacina, deverão assinar o termo de recusa, 

estando assim cientes de suas responsabilidades em não tomar vacina. (Anexo termo de 

recusa) 
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ANEXO 

 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

MUNICIPAL 

ESTRATIFICAÇÃO DO GRUPO 

PRIORITÁRIO 

CENTRO DE REFERENCIA DE 

ENFRENTAMENTO  DO COVID-19 
ESTRATIFICAÇÃO 01 

PSF CENTRAL  

MOTORISTAS DE AMBULACIA   

PSF SÃO JOSÉ 

PSF JD PETOPOLIS 

PSF JD GLORIA 

PSF RODA D’AGUA   *ESTRATIFICAÇÃO 02 

POSTO SAÚDE RURAL BOM 

JARDIM  

LABORATORIO CENTRAL  

FAMACIA BASICA MUNICIPAL 

ESTRATIFICAÇÃO 03 HOSPITAL PARTICULAR (LAURA 

DE VICUNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE  - SMS 

ESTRATIFICAÇÃO 04 
REDE PRIVADA DE SAÚDE 

(LABORATÓRIOS, CLINICAS 

MEDICAS E ODONTOLOGICAS E 

FARMÁCIAS) 

 
*NAS UNIDADES EM UMA SUBESTRIFICAÇO SERAO VACINADOS PRIMEIRO NEFERMERIOS MEDICOS E 

RECECINISTAS, LOGO APÓS OS OUTRO PROFRISSIONAIS  
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PRIORIDADES PARA 

VACINAÇÃO DO PUBLICO ALVO 

ESTRATIFICAÇÃO DO GRUPO 

PRIORITÁRIO 

Idosos acima de 60 anos acamado ESTRATIFICAÇÃO 1 

Idosos acima de 60 anos com 

comorbidades*              ESTRATIFICAÇÃO 2 

Idosos acima de 60 anos no geral* 

Conforme recebimento das doses Imundos 

 

PRIORIDADES PARA VACINAÇÃO 

DO PUBLICO ALVO 

ESTRATIFICAÇÃO DO GRUPO 

PRIORITÁRIO 

Pessoas com comorbidades acamadas ESTRATIFICAÇÃO 1 

Pessoas com comorbidades em geral ESTRATIFICAÇÃO 2 

 

PRIORIDADES PARA VACINAÇÃO 

DO PUBLICO ALVO 

ESTRATIFICAÇÃO DO GRUPO 

PRIORITÁRIO* 

Trabalhadores de educação do ensino 

básico 

 

Trabalhadores de educação do ensino 

superior 

 

Trabalhadores do Sistema de Privação de 

Liberdade 

 

Forças de Segurança  

Forças Armadas  
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TERMO DE RECUSA DE IMUNIZAÇÃO COVID 19 

 
 

Eu ____________________________________________________________________ 

Matricula: ____________ 

Lotado no (a) ___________________________________________________, função de 

______________________________________________________________________. 

CPF n°. ____________________________________. 

 

Na data _____/_____/_______, declaro está ciente dos benefícios e efeitos colaterais, 

assim como dos riscos a que estarei exposto por esta RECUSA da (s) vacina (s): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Na qual fui orientado (a) por este serviço a realizar em função das atividades 

desempenhadas neste estabelecimento de saúde, sendo que por minha responsabilidade 

estou deixando de ser imunizado. Desta forma, isento este serviço, bem como o órgão de 

lotação de quaisquer problemas que a falta de imunização possa vir a trazer para minha 

saúde ocupacional. 

 

 

 

NOBRES/MT _______/______/2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Servidor (a) 


