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1 INTRODUÇÃO 

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), pode levar a 

quadros clínicos que variam de assintomáticos a mais graves, como a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG). Sua transmissão ocorre a partir do contato com gotículas respiratórias 

de pessoas infectadas. Os principais sintomas são: sensação febril ou febre associada a dor de 

garganta, tosse, coriza, cefaleia, mialgia e alterações olfativas e gustativas. 

 Como medida adicional de enfrentamento à doença, o município de São Domingos do 

Capim apresenta este Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-

19, elaborado segundo o Plano Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde, orientado em 

conformidade com o registro e licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei n° 6.360/1976 e 

regulamentos técnicos como RDC n° 55/2010, RDC n° 348/2020 , RDC n° 415/2020 e RDC 

n° 444/2020. Este plano deve ser utilizado como norteador das equipes de saúde na vacinação 

contra a COVID-19, além de explicitar à população capimense quais estratégias serão 

utilizadas nesse processo.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Definir estratégias para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19, no 

município de São Domingos do Capim – PA.  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apresentar o cronograma de vacinação à população-alvo e grupos prioritários; 

 Articular a participação das Unidades de Saúde da Atenção Básica nas ações de 

vacinação; 

 Assegurar a logística de armazenamento e distribuição das vacinas; 

 Garantir o registro eletrônico eficaz das doses administradas; 

 Assegurar a vigilância e resposta a eventuais ações adversas; 

 Organizar espaço físico e recursos humanos para a vacinação; 
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 Orientar e divulgar amplamente o processo de operacionalização da vacina no 

município; 

 Definir o descarte adequado dos resíduos gerados no processo de vacinação. 

 

3 COVID-19 EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

 Os primeiros casos de Covid-19, em São Domingos do Capim, foram registrados em 

abril de 2020. Naquele mesmo ano, foram notificados mais de 4.000 (quatro mil) casos 

suspeitos e foram confirmados 476 casos.  

 

Gráfico 1 – Número de casos confirmados e descartados por teste rápido, em São 

Domingos do Capim – PA, em 2020. 
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Desde o início da pandemia, foram realizados 65 swabs em pessoas com suspeita de 

Covid-19 no município, dos quais 40 foram positivos e 25 negativos. E o número de óbitos 

relacionados a doença, até então, totalizam 20. 

 

4 GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS 

Segundo o Plano Paraense de Vacinação – PPV/COVID-19, há a intenção de vacinar 

toda a população para qual o imunobiológico estiver licenciado, priorizando-se alguns grupos 

ditos de maior risco para o desenvolvimento de formas graves da doença e risco de óbitos: 

profissionais de saúde, idosos, idosos institucionalizados, portadores de comorbidades (como 
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hipertensão, diabetes mellitus, dentre outros) e grupos com elevado grau de vulnerabilidade 

social e econômica (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população privada de liberdade).  

 

Fase de Vacinação Público-alvo Definição 
Recomendações de 

exigência 

1ª fase 
Trabalhadores de 

saúde 

Trabalhadores dos 

serviços de saúde são 

todos aqueles que 

atuam em espaços e 

estabelecimentos de 

assistência e 

vigilância à saúde, 

sejam eles hospitais, 

clínicas, 

ambulatórios, 

laboratórios e outros 

locais. Solicita-se aos 

municípios que 

priorizem aqueles 

profissionais que 

atuem no 

atendimento de 

pacientes com 

Síndrome Gripal, 

seja em urgências, 

enfermarias ou 

unidades de 

tratamento intensivo, 

inclusive, 

funcionários que não 

Carteira de 

identificação 

profissional ou 

carteira de trabalho 

com a devida função 

e local de trabalho 

registrada e 

declaração de 

vínculo expedida 

pelo local de trabalho 

que comprove a 

atuação do 

profissional em 

assistência direta a 

pacientes com 

Síndrome Gripal. 
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atuem diretamente na 

assistência, mas 

frequentem tais 

ambientes, como 

auxiliares de serviços 

gerais, copeiros, 

administrativos, entre 

outros. 

Pessoas com mais de 

60 anos que vivem 

em instituições de 

longa permanência 

Deverão receber a 

vacina COVID-19 

em conformidade 

com as fases 

predefinidas 

A vacinação deverá 

ser realizada por 

meio de estratégias 

específicas a serem 

planejadas no nível 

municipal 

Indígenas aldeados 

Indígenas aldeados ( 

ou seja, que residam 

em áreas indígenas) 

com 18 anos ou mais 

atendidos pelo 

Subsistema de 

Atenção à Saúde 

Indígena. 

A vacinação será 

realizada em 

conformidade com a 

organização dos 

Distritos Sanitários 

Especiais Indígena 

(DSEI) nos 

diferentes 

municípios. 

2ª fase 

Profissionais da 

Segurança Pública na 

Ativa 

Servidores das 

polícias federal, 

militar e civil; 

servidores do Centro 

de Perícias 

Científicas; 

bombeiros militares; 

Documento que 

comprove a 

vinculação ativa com 

o serviço de forças 

de segurança e 

salvamento ou 

apresentação de 
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policiais penais e 

agentes do DETRAN 

declaração emitida 

pelo serviço em que 

atua 

Idosos de 60 a 79 

anos de idade 

Deverão receber a 

vacina COVID-19 

em conformidade 

com as fases 

predefinidas 

Documento original 

com foto que 

comprove a idade 

Idosos a partir de 80 

anos 

Deverão receber a 

vacina COVID-19 

em conformidade 

com as fases 

predefinidas 

Documento original 

com foto que 

comprove a idade 

Povos e comunidades 

tradicionais 

quilombola 

Povos habitando em 

comunidades 

tradicionais 

quilombolas 

A vacinação deverá 

ser realizada por 

meio de estratégias 

específicas a serem 

planejadas no nível 

municipal 

3ª fase 

Indivíduos que 

possuam 

comorbidades 

Para indivíduos com 

comorbidade já 

descritas, de acordo 

com a faixa etária 

indicada pela 

ANVISA. (Diabetes 

mellitus; hipertensão 

arterial sistêmica 

grave (de difícil 

controle e/ou com 

lesão de órgão-alvo); 

Indivíduos 

pertencentes a esses 

grupos serão pré-

cadastrados no 

SIPNI, aqueles que 

não tiverem sido 

précadastrados 

devem apresentar 

atestado médico 

especificando o 

motivo da indicação 
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doença pulmonar 

obstrutiva crônica; 

doença renal; 

doenças 

cardiovasculares e 

cerebrovasculares; 

indivíduos 

transplantados de 

órgão sólido; anemia 

falciforme; 

imunossuprimidos; 

obesidade grave 

(IMC≥40) 

da vacina, que deverá 

ser apresentada no 

ato da vacinação. 

4ª fase 

Trabalhadores da 

educação 

Todos os professores 

e funcionários das 

escolas públicas e 

privadas 

Nessa estratégia será 

solicitado documento 

que comprove a 

vinculação ativa do 

profissional com a 

escola ou 

apresentação de 

declaração emitida 

pela escola 

Forças Armadas 

Membros ativos das 

Forças Armadas 

(Marinha, Exército e 

Aeronáutica) 

Nessa estratégia será 

solicitado documento 

que comprove a 

vinculação ativa com 

força em que atua. 

Funcionários do 

sistema de privação 

de liberdade 

Agente de custódia e 

demais funcionários 

O planejamento e 

operacionalização da 

vacinação nos 
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População privada de 

liberdade 

População acima de 

18 anos em 

estabelecimentos de 

privação de liberdade 

estabelecimentos 

penais deverão ser 

articulados com as 

Secretarias Estadual 

e Municipais de 

Saúde e Secretaria de 

Estado de 

Administração 

Penitenciária, 

conforme a Política 

Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de 

Liberdade no 

Sistema Prisional 

(PNAISP) 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS 

  

 Conforme Ofício Circular n° 33/2021/SVS/MS de 08 de fevereiro de 2021, destaca-se 

que a partir de 60 anos de idade o indivíduo acometido pela Covid-19 apresenta mais que o 

dobro do risco para hospitalização e óbito pela doença que os demais grupos. Riscos esses que 

aumentam consideravelmente conforme aumenta a idade, por exemplo, para idosos com 90 

anos e mais o risco de hospitalização e de óbito por Covid-19 apresenta-se 8,5 e 18,3 vezes 

maior que os demais grupos. Portanto, idosos de 90 anos ou mais terão prioridade dentre os 

demais. 

 A Nota Informativa nº 1/2021 CGPNI/DEIDT/SVS/MS orienta que deve ser feita a 

comprovação, no ato da vacinação, pela pessoa que se declarar pertencente a qualquer um dos 

grupos prioritários supracitados.  
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5 VACINAS COVID-19 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DAS VACINAS DISPONIBILIZADAS: 

VACINA 
PLATA-

FORMA 
PAÍS 

FAIXA 

ETÁRIA 

ESQUEMA 

VACINAL 

CONSER-

VAÇÃO 

APRESEN-

TAÇÃO 

SINOVAC Inativada 

Brasil 

(Instituto 

Butantan) 

/ China 

≥ 18 anos 

2 doses com 

intervalo de 

28 dias 

2°c a 8°c 
Frascos 

monodose 

ASTRA-

ZENECA/ 

OXFORD 

Vetor 

viral não 

replicante 

Brasil 

(Fiocruz) 

/ Reino 

Unido 

≥ 18 anos 

2 doses com 

intervalo de 

12 semanas 

2°c a 8°c 

Frascos com 

10 doses 

(durabilidade 

de 6 horas 

após aberto) 

  

Quanto à eficácia, os estudos com a vacina da SINOVAC indicaram resultados 

superiores a 92% em pessoas que tomaram duas doses da vacina com intervalo de 14 dias e 

maior que 98% naqueles que tomaram as duas doses no intervalo de 28 dias. A vacina da 

Astra-Zeneca teve eficácia maior ou igual a 98% em 28 dias após a primeira dose e maior que 

99% em 28 dias após a segunda dose.  

Caso haja algum impedimento do paciente retornar no prazo determinado, é 

recomendado que seja realizada a segunda dose para completar o esquema vacinal. 

 

5.2 OBSERVAÇÕES ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS 

Ambas as vacinas disponíveis (Sinovac e Astra-Zeneca) devem ser administradas por 

via intramuscular, preferencialmente no deltóide. Caso haja a impossibilidade de utilizar estes 

músculos, poderá ser utilizado o vasto lateral da coxa ou o ventroglúteo, desde que seja 

administrada por profissional capacitado. 

 Serão utilizadas seringas de plástico descartáveis (1,0 mL, 3,0 mL ou 5,0 mL) e 

agulhas descartáveis para uso intramuscular (25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 

dec/mm ou 30 x 7,0 dec/mm) conforme disponibilizado juntamente com as vacinas. 
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 Previamente à vacinação, é recomendado que seja realizada uma breve anamnese do 

paciente, buscando constatar: alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis sinais e 

sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda.  

 Pacientes com algum distúrbio de coagulação ou que fazem uso prolongado de 

medicação anticoagulante, devem ser observados após a vacina e o algodão deve ser 

pressionado no local por mais tempo. Caso haja sangramento, encaminhar para atendimento 

médico. 

 Pacientes com histórico de Síndrome Vasovagal devem ser observados por ate 15 

minutos após a vacina. 

 Pacientes com sinais e sintomas de síndrome gripal ou doença respiratória não deverão 

ser vacinadas. Serão orientadas a buscar atendimento médico e serem orientadas sobre o 

momento adequado para receberem a vacina. 

 Deve-se evitar perdas técnicas. Portanto, caso hajam doses disponíveis em frascos 

abertos, ao fim do expediente, estas devem ser direcionadas imediatamente a pessoas que 

constem em algum dos grupos prioritários descritos. É extremamente importante não 

desperdiçar doses da vacina. 

 Vale ressaltar que, conforme o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 

do Ministério da Saúde, não há necessidade do uso de luvas (a não ser em situações 

específicas), bem como não se faz necessário higienizar o locar de aplicação com algodão 

embebido em álcool. 

 

 5.3 USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

Os profissionais vacinadores deverão utilizar obrigatoriamente os seguintes EPIs: 

Máscara cirúrgica 

É obrigatório o uso durante todo o 

expediente de vacinação, sendo 

trocada a cada 2-3 horas ou caso 

ficar úmida. 

Proteção Ocular 
Utilizar óculos de proteção ou 

protetor facial (face shield). 

Avental descartável 
Devem ser descartados diariamente, 

ao fim de cada expediente. 
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6 METODOLOGIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

Serão estabelecidas 3 equipes, compostas por um enfermeiro e um técnico de 

enfermagem cada. Somente estes profissionais pré-definidos serão responsáveis pelo ato 

da vacinação.  

Haverá um profissional que será capacitado para alimentar o sistema de informações 

sobre a vacinação específica de COVID-19.  

Às Equipes das Unidades de Saúde caberá auxiliar no processo de coleta de 

informações e apoio às equipes de vacinação. 

 

6.2 LOCAIS DE VACINAÇÃO 

TIPO DE PONTO DE 

VACINAÇÃO 
LOCAIS DE VACINAÇÃO 

Domiciliar 
 Para idosos 

domiciliados/acamados 

Pontos fixos nas ESFs 

 ESF Anastácia 

 ESF Portelinha 

 ESF João Brito 

 ESF São Joaquim 

 ESF Perseverança 

 ESF Gancho 

 ESF São Pedro 

 ESF Aliança 

 ESF Aparecida 

 ESF Monte Alegre 

 ESF Ribeirinho 

 ESF Patrimônio 

 ESF Taperaçu 
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 Considerando o cenário dinâmico, as estratégias aqui descritas podem sofrer 

modificações. 

  

6.3 LOGÍSTICA  

Cadastramento do público alvo 

O planejamento da vacinação será 

realizado a partir do cadastramento das 

pessoas que têm interesse pela vacina. No 

caso de idosos domiciliados e acamados, 

será solicitado que o responsável busque a 

sua ESF com a documentação do 

indivíduo, para que seja realizado o 

cadastramento. No momento do 

cadastramento, será agendada a data e 

horário para vacinação domiciliar. Os 

demais buscarão a vacina nas ESFs, 

conforme horário agendado no momento 

do cadastramento.  

Esta estratégia visa evitar aglomerações, 

agilizar o processo de trabalho e melhorar 

a logística de distribuição das vacinas 

Transporte das vacinas 

As vacinas serão transportadas para cada 

ponto de vacinação em quantidade definida 

pela lista dos agendados para cada área. 

Serão acondicionadas em caixas térmicas 

adequadas para o transporte, com controle 

de temperatura instalado. 

Transporte das equipes 
Será solicitado veículo devidamente 

abastecido, conforme as demandas. 

Alimentação 
Será solicitado lanche e almoço para as 

equipes, conforme as demandas. 
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6.4 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Os resíduos advindos do processo de vacinação contra a COVID-19 devem ser 

descartados conforme a RDC nº 222 de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o regulamento 

técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e  a Resolução CONAMA nº 

358 de 29 de abril de 2005, a qual dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde.  

 

7 FARMACOVIGILÂNCIA  

Diante da rápida inserção dos novos imunobiológicos, surge a possibilidade de 

acontecerem Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), para os quais os profissionais devem 

estar devidamente capacitados a realizar o manejo correto, identificando precocemente, 

notificando e investigando.  

Deve-se seguir o Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos 

Adversos Pós-Vacinação, do Ministério da Saúde. As notificações de EAPV seguirão o fluxo 

estabelecido pelo Plano Nacional de Vacinação, com o cuidado de identificar corretamente o 

tipo de vacina suspeita de provocar o evento, bem como seu lote e fabricante. 

7.1 CUIDADOS E CONTRAINDICAÇÕES 

Recomenda-se o adiamento da vacinação de pessoas com COVID-19 confirmada, pelo 

menos por quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira 

amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas, para se evitar confusão com outros 

diagnósticos diferenciais. Na presença de alguma evidência de piora clínica, deve ser 

considerado o adiamento da vacinação para se evitar a atribuição incorreta de qualquer 

mudança na condição subjacente da pessoa. 

As vacinas são contraindicadas nos seguintes casos: 

 Menores de 18 anos; 

 Gestantes; 

 Puérperas (até 42 dias pós-parto); 

 Pessoas com reação anafilática confirmada à uma dose anterior de vacina 

contra a COVID-19; 
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 Pessoas com histórico de reação anafilática a qualquer componente da(s) 

vacina (s); 

 Pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda. 

 

8 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

O registro de doses utilizadas na Vacinação Contra a COVID-19 deverá ser realizado 

no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), em área 

exclusiva, em todos os pontos de vacinação.  

Para correto registro, antes do ato de vacinação, deverá ser solicitado o CPF e/ou 

cartão SUS ao cidadão. Este último deverá estar atualizado e cadastrado na base de dados. 

Caso o cidadão não apresente o documento, ainda assim deverá ser vacinado. Uma alternativa 

será buscar as informações no próprio SI-PNI. 

 

9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As informações aqui presentes estão passíveis de alterações, considerando o 

surgimento de novas evidências científicas e variações no cenário epidemiológico da COVID-

19. 
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