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1. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Municipal da Saúde de Itatuba/PB, em consonância com as 

orientações do Ministério da Saúde, orientações do Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde da Paraíba (COSEMS/PB) e da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, 

apresenta o plano para operacionalização da vacinação contra a COVID-19, como medida 

adicional na resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional. 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-

2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros 

graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 

80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos 

(poucos sintomas) e aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento 

hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% 

podem necessitar de suporte ventilatório (BRASIL, 2020). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com 

COVID-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, 

uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves da 

doença. Pessoas idosas e/ou com morbidades, a exemplo de pessoas com problemas 

cardíacos e pulmonares, diabetes ou câncer, dentre outros, têm maior risco de evoluírem 

para formas graves da doença. É sabido que as medidas não farmacológicas para conter 

a transmissão do novo coronavírus, que apesar de terem sido fundamentais até o presente 

momento tem elevado custo social e econômico, tornando-se imprescindível dispor de 

uma vacina contra a doença 

A imunização generalizada apresenta a melhor opção para proteger as pessoas da 

COVID-19 e, com o tempo, para suspender as restrições impostas à nossa sociedade para 

manter as pessoas seguras e saudáveis (Canada, 2020). Até que uma ampla imunização 

seja alcançada, as medidas de saúde pública continuarão a ser essenciais para minimizar 

a disseminação da COVID-19 no Município e, assim, preservar vidas. 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS DA VACINAÇÃO  

2.1. Objetivos Gerais 

 

Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção 

do funcionamento dos serviços essenciais.  

 

2.1. Objetivos Específicos  

 

❖ Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos;  

❖ Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e 

capacidade de atendimento à população;  

❖ Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;  

❖ Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. 

 

3. ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

As etapas foram definidas buscando priorizar aqueles que tem maior exposição à 

infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento 

desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade das doses 

de vacina, após liberação para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

No primeiro momento serão vacinados os profissionais de saúde atuante na linha 

de frente, no combate ao COVID-19. 



 

 



 



 



 

3.1. Metas e Esquemas de vacinação 

 

No intuito de reduzir os casos graves e óbitos pela COVID-19, é necessário altas 

e homogêneas coberturas vacinais. O PNI estabeleceu como meta, vacinar pelo menos 

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

parcela da população apresente contraindicações à vacinação. 

O esquema vacinal composto por duas doses (intervalo de 2 a 4 semanas entre 

elas), deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular. 

 

4. LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

O fluxo é organizado do nível federal para o local conforme figura abaixo: 

 



5. ORIENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA 

 

Durante o momento da campanha, vários formatos de organização do processo de 

trabalho das equipes podem ser admitidos com intuito de vacinar o maior número de 

pessoas entre o público alvo estabelecido neste plano e, ao mesmo tempo, evitar 

aglomerações. 

❖ Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de 

identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e sintomas de 

doença respiratória e síndrome gripas, as quais não deverão ser vacinadas. As mesmas 

devem ser redirecionadas para o atendimento em saúde;  

❖ Realizar triagem rápida para identificar pessoas com contraindicações à 

vacinação ou com necessidade de precauções adicionais; 

❖ Se necessário, realizar vacinação extramuros de acordo com as especificidades 

dos grupos elencados para vacinação;  

❖ Realizar vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção: 

idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros;  

❖ Avaliar a viabilidade da utilização da estratégia de vacinação nos serviços de 

saúde priorizados para a vacinação, instituições de longa permanência de idosos e de 

pessoas com deficiência (incluindo seus trabalhadores) e aldeias indígenas; 

❖ Nas Unidades de Saúde e locais de vacinação, fixar cartazes para comunicação 

à população sobre as medidas de prevenção e controle (etiqueta respiratória), sinais e 

sintomas de síndrome gripal e outras informações sobre a covid-19;  

❖ Organizar os serviços conforme protocolos de prevenção da covid-19 e/ou 

manuais do Ministério da Saúde para a porta de entrada dos atendimentos na UBS e para 

os locais de vacinação;  

❖ Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispenser com 

álcool em gel na concentração de 70%, para facilitar a higienização das mãos dos 

profissionais e da população que buscar a vacinação em locais de destaque; 

❖ Sempre que possível utilizar sistema de agendamento para evitar acúmulo de 

pessoas na fila de espera; 

❖ Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (no mínimo um metro);  



❖ Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros 

com solução de água sanitária e a desinfecção de fômites e superfícies com álcool a 70%;  

❖ Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde do 

Município para organização do fluxo de rastreamento e monitoramento dos casos 

suspeitos de covid -19.  
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