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1. INTRODUÇÃO 

 

A pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a COVID-19, é uma infecção respiratória aguda e 

potencialmente grave, com alta taxa de transmissibilidade, que ja infecctou e levou a morte milhares 

de pessoas pelo mundo. É a maior pandemia da história recente e sem precedentes para toda a 

humanidade. 

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. 

No Brasil são mais de 8 milhões de infectados e, destes, mais de 218 mil mortes, no Estado de Goiás 

acumulam mais de 340 mil casos confirmados e mais de 7 mil mortes. No município de Ouvidor, até 

o momento são 319 casos da doença pelo novo coronavírus e 6 mortes, a taxa de indicência é de 

47547,62 para 1000 habitantes, um valor significativo que faz com que o município apresente uma 

grande quantidade de pacientes infectados em comparação com as cidades vizinhas.  

Diante desse cenário como medida adicional de resposta ao enfrentamento da COVID-19, tida como 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o Ministério da Saúde (MS), por 

meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) e do Departamento de 

Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), realizará 

a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, de forma gradual, a iniciar em janeiro de 

2021.  

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 aponta que as Unidades 

Federativas e municípios devem dispor de plano de ação, com base nas diretrizes do Plano Nacional, 

que contemplem a organização e programação detalhada da vacinação, por meio da 

microprogramação. Assim, este documento tem como objetivo apresentar o plano de ação do 

município de Ouvidor-GO para imunização contra a COVID-19, trazendo elementos fundamentais 

para promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada, atendendo aos princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Seguindo as competências da gestão municipal: 



 

 Coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo Programa Nacional de 

Imunização (PNI), incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas 

e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos 

temporalmente associados à vacinação;  

 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;  

 Descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas 

técnicas vigentes;  

 Gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, 

bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos 

nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações as unidades 

notificadoras. 

ATENÇÃO: Este Plano Municipal de Operacionalização contra a COVID-19 não substitui o Plano 

Nacional ou Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19. Desta forma, 

complementa com ações estratégicas locais baseadas de acordo com a realidade vivenciada pelo 

município de Ouvidor-GO. 

 

2. OBJETIVO 

 

● Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no 

Município de Ouvidor; 

● Vacinar os grupos de maior risco para desenvolvimento de formas graves e óbitos, bem como 

aqueles com maior risco de infecção; 

● Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação no primeiro momento;  

● Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para 

operacionalização da vacinação;  

● Instrumentalizar o município de Ouvidor para vacinação contra a COVID-19. 



 

3. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

Nesse contexto pandêmico, com a grande maioria da população ainda altamente suscetível à 

infecção pelo vírus, também é prioridade a manutenção do funcionamento e da força de trabalho 

dos serviços de saúde incluindo os trabalhadores da saúde e dos serviços considerados essenciais. 

Os grupos de maior risco para agravamento e óbito, caso venham a se infectar, devem ser 

priorizados. Desta forma, o risco de complicações pela COVID-19 não é uniforme na população, 

sendo que o risco de agravamento e óbito está relacionado a características sociodemográficas, 

presença de morbidades, entre outros. Os principais fatores de risco identificados como associados 

à progressão para formas graves e óbito são: idade superior a 60 anos; diabetes mellitus; doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; 

hipertensão arterial grave; indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer 

e obesidade mórbida (IMC≥40).  

Além dos indivíduos com maior risco para agravamento e óbito devido às condições clínicas e 

demográficas, existem grupos com elevado grau de vulnerabilidade social e, portanto, suscetíveis 

a um maior impacto ocasionado pela COVID-19. Neste contexto, é importante que os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) também sejam levados em consideração ao pensar a 

vulnerabilidade à covid-19. 

No Brasil os povos indígenas aldeados em terras demarcadas também são mais vulneráveis à 

COVID-19, uma vez que doenças infecciosas em grupos tendem a se espalhar rapidamente e atingir 

grande parte da população devido ao modo de vida coletivo e às dificuldades de implementação 

das medidas não farmacológicas, além de sua disposição geográfica, sendo necessário percorrer 

longas distâncias para acessar cuidados de saúde, podendo levar mais de um dia para chegar a um 

serviço de atenção especializada à saúde, a depender de sua localização. Em consonância a estes 

determinantes, encontram-se também as populações ribeirinhas e quilombolas. A transmissão de 

vírus nestas comunidades tende a ser intensa pelo grau coeso de convivência. 

Há ainda outros grupos populacionais caracterizados pela vulnerabilidade social e econômica que 

os colocam em situação de maior exposição à infecção e impacto pela doença. À exemplo cita-se 

pessoas em situação de rua, refugiados e pessoas com deficiência, grupos populacionais que tem 

encontrado diversas barreiras para adesão a medidas não farmacológicas; outro grupo vulnerável 



 

é a população privada de liberdade, suscetível a doenças infectocontagiosas, como demonstrado 

pela prevalência aumentada de infecções nesta população em relação à população em liberdade, 

sobretudo pelas más condições de habitação e circulação restrita, além da inviabilidade de adoção 

de medidas não farmacológicas efetivas nos estabelecimentos de privação de liberdade, tratando-

se de um ambiente potencial para ocorrência de surtos, o que pode fomentar ainda a ocorrência 

de casos fora desses estabelecimentos. 

Desta forma o quadro abaixo mostra os denominadores do Município de Ouvidor. 

 

Grupo prioritário* Quantitativo Fonte da 
informação 

Trabalhadores de Saúde  251 Secretaria do 
Estado de 
Goiás/Regional de 
Saúde Estrada de 
Ferro  

Pessoas de 75 a 79 anos 227 e-SUS AB 
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas Não tem  - 
População indígena sob responsabilidade dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), 
considerando ainda as especificidades da ADPF nº 709 

Não tem - 

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas Não tem - 
Pessoas de 70 a 74 anos 270 e-SUS AB 
Pessoas de 65 a 69 anos 345 e-SUS AB 
Pessoas de 60 a 64 anos 423 e-SUS AB 
 
 
 

Morbidades** 

Diabetes mellitus 473 e-SUS AB 
hipertensão arterial 
grave 

235 Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

doença pulmonar 
obstrutiva crônica 

38 e-SUS AB 

doença renal 18 e-SUS AB 
doenças 
cardiovasculares e 
cerebrovasculares 

262 e-SUS AB 

indivíduos 
transplantados de 
órgão sólido 

2 Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

anemia falciforme 5 Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

câncer 35 Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

obesidade grave 
(IMC≥40) 

30 Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

Trabalhadores educacionais  120 Secretaria de Saúde 
Pessoas com deficiência institucionalizados Não tem - 
Pessoas com deficiência permanente severo  194 e-SUS AB 
População privada de liberdade  Não tem - 
Funcionários do sistema de privação de liberdade Não tem - 
Pessoas em situação de rua Não tem - 
Força de segurança e salvamento 10 Polícia Militar e 



 

Civil 
Caminhoneiros 6 Agentes 

Comunitários de 
Saúde 

Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e 
metroferroviário 

Não tem - 

Trabalhadores portuários Não tem - 
Trabalhadores de transporte aéreo Não tem - 

*Considerar acima de 18 anos. 
*Descrição dos grupos prioritários conforme anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. 

 
Ainda, ressalta-se que tem-se 229 pessoas que pertencem faixa etária de população acima de 80 

anos (fonte: e-SUS AB). 

 

Assim, de acordo com o Plano Nacional, a imunização será dividida em três fases dividida por grupos 

prioritários. Ressalta-se que depende da quantidade de doses que vierem e o cumprimento da 

meta de vacinação por cada grupo. 

 

Quadro 1 - Fases da vacinação contra a COVID-19. 

 
Fonte: ESTADO DE GOIÁS, Secretaria de Estado da Saúde, Superintendência de Vigilância em Saúde, Gerência de Imunização. PLANO DE 
OPERACIONALIZAÇÃO PARA A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESTADO DE GOIÁS, versão preliminar, Goiânia 20 de dezembro de 
2020.  

 

Posteriormente, serão vacinados os trabalhadores de educação, força de segurança, caminhoneiros 

e trabalhadores de transporte coletivo. 



 

 

Importante destacar que só poderão ser vacinados maiores de 18 anos. 

Observações: 

 Gestantes, puérperas e lactantes: para as mulheres pertencentes ao grupo de risco e nestas 

condições, a vacinação poderá ser realizada após avaliação cautelosa dos riscos e benefícios 

e com decisão compartilhada, entre a mulher e seu médico prescritor. Com isso,  as gestantes 

e lactantes devem ser informadas sobre os dados de eficácia e segurança das vacinas 

conhecidos assim como os dados ainda não disponíveis. Deve-se considerar: 1) O nível de 

potencial contaminação do vírus na comunidade; 2) A potencial eficácia da vacina; 3) O risco 

e a potencial gravidade da doença materna, incluindo os efeitos no feto e no recém-nascido 

e a segurança da vacina para o binômio materno-fetal. 

o O teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas 

nas mulheres com potencial para engravidar e que se encontram em um dos grupos 

prioritários para vacinação. Se vacinar, posteriormente a mulher descobrir que está 

grávida, deve ser notificada como vacinação inadvertida como um erro de imunização 

para fins de controle. Ainda, ressalta-se que eventos adversos que venham a ocorrer 

com a gestante após a vacinação deverão ser notificados no e-SUS notifica, bem 

como quaisquer eventos adversos que ocorram com o feto ou com o recém-nascido 

até 6 meses após o nascimento. 

 Uso de Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes orais e vacinação: os antiagregantes 

plaquetários devem ser mantidos e não implicam em impedimento à vacinação. 

 Pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas (DRIM): doença controlada 

ou em remissão e sob orientação do médico especialista. 

 Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos: a vacinação 

somente será realizada com a prescrição médica.  

 Demais comorbidades deverá ser avaliado e prescrito pelo médico a necessidade da 

vacina, mas respeitará o cumprimento dos grupos prioritários. Abaixo segue as 

comorbidades a serem consideradas: 

 

 

 

 



 

Quadro 2 - Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a COVID-19.  

Grupo de  comorbidades Descrição 

Diabetes melitus Qualquer indivíduo com diabetes 
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). 

Hipertensão arterial resistente 
(HAR) 

HAR = quando a pressão arterial (PA) permanece acima das 
metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-
hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas 
preconizadas e toleradas, administradas com frequência, 
dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em 
uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. 

Hipertensão arterial estágio 3 PA sistólica ≥180 mmHg e/ou diastólica ≥110 mmHg 
independente da presença de lesão de órgão-alvo (LOA) ou 
comorbidade. 

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 
com LOA e/ou comorbidade 

PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 
mmHg na presença de lesão em orgão-alvo (LOA) e/ou 
comorbidade. 

 Doenças cardiovasculares 
Insuficiência cardíaca IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; 

em  estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New 
York  Heart Association. 

Cor-pulmonale e  Hipertensão 
pulmonar 

Cor-pumonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou 
secundária. 

Cardiopatia Hipertensiva Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou 
dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diástólica 
e/ou sistólica, lesões em outro órgãos-alvo). 

Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, 
cardipatia isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio, outras). 

Valvopatias  Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática  
ou com comprometimento do miocárdio (estenose ou 
insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose 
ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e 
outras). 

Miocardiopatias e pericardiopatias Miocardiopatias de qualquer etiologias ou fenótipos; pericardite 
crônica; cardiopatia reumática. 

Doenças da Aorta, dos Grandes 
Vasos e Fístulas arteriovenosas 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes 
vasos. 

Arritmias cardíacas Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia 
associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). 

Cardiopatias congênitas no adulto Cardiopatias congênitas com repercusssão hemodinâmica, crises 
hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; 
comprometimento miocárdico. 

Próteses valvares e Dispositivos 
cardíacos implantados 

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e 
dispositivos cardíacos implantados (marca-passos; 
cardiodesfibriladores, ressicronizadores, assistência circulatória 
de média e longa permanência). 

Doença cerebrovascular Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque 



 

isquêmico transitório; demência vascular. 
Doença renal crônica Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração 

glomerular < 60ml/min/1,73 m2) e síndrome nefrótica. 
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  
individuos em uso de imunossupressores ou com  
imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que 
realizaram  tratamento quimioterápico ou radioterápico nos 
últimos 6 meses;  neoplasias hematológicas. 

Anemia falciforme Anemia falciforme 
Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 
Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21 

 Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A 
COVID-19, 2ª ed, Brasília 25 de janeiro de 2021.  

 

 

4. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

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. Ainda, ressalta-se que está sendo introduzido à população novas vacinas, estas liberadas 

pela ANVISA para uso emergencial, por isso deve ser dada toda atenção para qualquer tipo eventos 

adversos pós-vacinação (EAPV). 

 No primeiro momento da campanha, serão utilizadas as vacinas Sinovac (Butantan) e AstraZeneca 

(Fiocruz), são vacinas com plataformas diferentes e para isso devem ser observados as 

especificações de cada, garantindo a qualidade na manipulação e administração. 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 3  - Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Imunizações. INFORME TÉCNICO CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, Brasília 19 de janeiro de 2021. 

 
Quadro 4 - Específicações da vacina COVID-19: AstraZeneca/Fiocruz. Brasil, 2021. 

 

Fonte: ESTADO DE GOIÁS, Secretaria de Estado da Saúde, Gerência de Imunização. NOTA INFORMATIVA N°3/2021 - GI- 03815. Assunto: 
orientações para a execução da campanha de vacinação contra a COVID19 no Estado de Goiás com a vacina: AstraZeneca/Universidade de 
Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Serum Índia – COVID-19, 2021.   



 

 

Observação:  

Há Contraindicações à Administração da Vacina: 

 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 e respectivo(s) 

fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a ser(em) administrada(s). 

Ainda, como a produção foi de forma acelerada, usando novas tecnologias de produção e que serão 

administradas em milhões de indivíduos, é esperado a ocorrência de elevado número de 

notificações de EAPV.  

Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: detecção, notificação e 

busca ativa de novos eventos; investigação (exames clínicos, exames laboratoriais etc.) e 

classificação final de causalidade.  

 

Figura do Ciclo de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ESTRATÉGIA DE 
VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS SARS-COV-2 COVID-19: PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DE EVENTOS 
ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO, Brasília-DF Dezembro de 2020. 

 



 

Usualmente recomenda-se a notificação de todos EAPV graves para as vacinas de uso rotineiro no 

PNI bem como surtos de eventos adversos leves. No entanto, TODOS os eventos, não graves ou 

graves, compatíveis com as definições de casos, estabelecidas nos documentos abaixo, bem como 

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

Os eventos adversos graves (EAG) deverão ser comunicados pelos profissionais de saúde dentro das 

primeiras 24 horas de sua ocorrência, do nível local até o nacional. 

 Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação 4ª Edição, 2020 

(disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_v

acin acao_4ed.pdf ); 

 Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação para a estratégia 

de vacinação contra o vírus SARS-CoV2 (Covid19), Ministério da Saúde, 2020 (acesso 

disponível em 

https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covi

d19.pdf); 

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita de EAPV, incluindo os 

erros de imunização (programáticos), como problemas na cadeia de frio, erros de preparação da 

dose ou erros na via de administração, entre outros, deverão notificar os mesmos às autoridades de 

saúde. Diante disso, todas as unidades de saúde do município de Ouvidor poderão identificar e fazer 

a notificação desses casos de EAPV (UBS Nelo Egídio Balestra, UBS José Eliseu da Silva e Hospital 

Municipal Santo Antônio) e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e as UBS serão responsáveis pela 

investigação e acompanhamento das notificações.  

Na ficha de notificação/investigação de EAPV do PNI devem ser preenchidas todas as variáveis e 

identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, com número de lote e fabricante, 

visando a qualidade das informações e a possível oferta de diferentes vacinas. Os eventos adversos 

graves, a notificação deverá ser feita e horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. 

 

 



 

5. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de vacinação têm como objetivo o 

monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e aos usuários, desde a logística dos 

insumos até a administração, farmacovigilância e estudos pós-marketing. 

O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será utilizado para o registro da 

movimentação dos imunobiológicos entre as centrais de rede de frio nacionais, estaduais e 

municipais (Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

Para a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o registro da movimentação das vacinas 

recebidas e das doses aplicadas deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional 

de Imunizações (SI-PNI) - módulo campanha,  nos pontos de vacinação da rede pública e privada de 

saúde (Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS). 

O registro da dose aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra a COVID-19 será 

nominal/individualizado. Estes deverão ser realizados em formulários ou diretamente no SI-PNI 

contendo dez variáveis mínimas padronizadas como: CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do 

vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, 

comorbidades, etc.); Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade 

da vacina. Estes formulários serão digitados no sistema de informação. 

O e-SUS Notifica é utilizado amplamente para o registro de casos de Síndrome Gripal (SG) e, 

também, será utilizado para o registro de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV). 

Adicionalmente, o sistema informatizado NOTIVISA será aplicado para os registros e monitoramento 

de queixas técnicas relacionadas à vacina COVID-19. 

Para os estabelecimentos de saúde (público ou privado) com sistema de informação próprio ou de 

terceiros deverão seguir as orientações de registro conforme descrito na Nota Informativa Nº 

1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. 

 

 



 

Tabela 1 - Sistemas de Informação do SUS que serão utilizados para operacionalização da vacinação 

contra a COVID-19: 

 SIES SI-PNI e-SUS 
Notifi
ca 

NOTIVISA 

Quantidade de centrais regionais 
que possuem? 

1 N/A N/A 1 

Quantidade de centrais regionais 
que utilizam os sistemas? 

1 N/A N/A 1 

Quantidade de centrais municipais 
que possuem? 

1 N/A N/A 1 

Quantidade de centrais municipais 
que utilizam? 

1 N/A N/A 1 

Quantidade de salas públicas de 
vacinação que utilizam o módulo de 
movimentação de imunobiológicos? 

N/A 1 N/A N/A 

Quantidade de salas de vacinação 
que utilizam o sistema para queixas 
técnicas? 

N/A N/A N/A 1 

Quantas salas públicas de vacinação 
utilizam o módulo de registro de 
vacinação? 

N/A 1 N/A N/A 

 
 
 

6. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

A operacionalização da vacinação prevê capacitações de pessoal, o diagnóstico situacional da 

estrutura da rede de frio do Município, a organização da cadeia de frio e a implementação dos 

sistemas que serão utilizados na operacionalização da campanha. Neste sentido, serão realizados: 

 Capacitações dos profissionais de saúde para operacionalização da vacinação da COVID-19, 

estas disponibilizadas pela Regional de Saúde Estrada de Ferro e pelo Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica do município de Ouvidor; 

 Todas as salas de vacina do município de Ouvidor são informatizadas. Inicialmente a sala de 

vacina da UBS Nelo Egídio Balestra é a referência para vacinação contra a COVID-19, porém 

pode ser ampliada também para a sala da UBS José Eliseu da Silva, conforme necessidade. O 

horário de funcionamento é das 07 horas às 16 horas de segunda às sextas-feiras, será 

extendido se houver premência e ampliação da população-alvo; 

o Observação: a sala de vacina do Hospital Municipal Santo Antônio é de caráter 

exclusivo para vacinação em casos de urgência, não sendo apta para administração 

de imunizantes de rotina. 

 Haverá carro disponível com motorista para suporte na distribuição das vacinas no 

município, bem como segurança reforçada para a proteção e vigia das vacinas e insumos. 



 

 
Mapeamento logístico das Centrais Municipais: 

 

CNES 
Central 

Municipal 

Capacidade de 
armazenamento 

(M³/L) de 2 a 
8°C 

Capacidade de 
armazenamento 

(M³/L) -20°C 

A capacidade de 
armazenamento 

atende a 
demanda atual? 

Tipo de modal 
utilizado para 

distribuição do 
imunobiológico 

à unidade 
vinculada? 

Previsão de segurança 

Transporte 
 (SIM ou NÃO) 

Armazenamento 
(SIM ou NÃO)  

2381729 
Rede de 
frio NVE  

 280 litros 
úteis ou 

12.500 doses 
(Marca Indrel) 

À verificar  SIM 

Transporte por 
caixa térmica 

com 
temperatura 
controlada  

SIM  SIM  

3524558 

Sala de 
vacina 

UBS Nelo 
Egídio 

Balestra 

280 litros úteis 
ou 12.500 

doses 
(Marca Indrel)  

À verificar  SIM 

Transporte por 
caixa térmica 

com 
temperatura 
controlada   

 SIM  SIM 

9282815 

Sala de 
vacina  UBS 
José Eliseu 

da Silva 

280 litros úteis 
ou 12.500 

doses  
(Marca Indrel) 

À verificar   SIM 

Transporte por 
caixa térmica 

com 
temperatura 
controlada   

 SIM SIM  

 
A capacidade tecnológica disponível nas salas de vacina – informatização e conectividade 

determinará o tempo médio para registro do vacinado no Sistema de Informação. Desta forma, o 

município de Ouvidor, possui três salas de vacinas, conforme já declarado, destas as duas salas de 

vacina da UBS Nelo Egídio Balestra e UBS José Eliseu atende aos dois primeiros cenários nas salas de 

vacina, de acordo com as condições tecnológicas: 

● Cenário 1 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e condições de usar QR 

CODE; 

o Observação: O QR CODE tem o objetivo de facilitar a identificação do cidadão durante o 

processo de vacinação. No entanto, para a utilização do QR CODE dependerá mais do 

usuário, provavelmente não será algo a ser muito utilizado pelos cidadãos ouvidorenses, 

visto que ele deve ser gerado pelo próprio cidadão no Aplicativo ConecteSUS. 

● Cenário 2 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e condições de fazer 

digitação online. 

 

Quanto a população de difícil acesso, que são aqueles que enfrentam barreiras do lado da oferta da 

vacina devido à geografia por distância ou terreno, transitória e remota, no caso de Ouvidor, são as 

populações de zonas rurais. Será montada uma equipe volante para ir até essas pessoas, seguindo 

as prioridades da população-alvo, conforme preconizado pelo MS.  

 



 

Também considerando as vacinações extramuros na comunidade, como vacinação domiciliar 

(atendimento domiciliar), para aquelas pessoas que são impossibilitadas de irem até a unidade se 

vacinarem, haverá uma equipe habilitada para ir até elas para realizar a imunização. 

 
Fluxos de distribuição de vacinas: 

 
 
O fluxo de distribuição de vacinas do município de Ouvidor dependerá da distribuição da Regional 

de Saúde Estrada de Ferro que por sua vez depende da Central Estadual de Rede de Frio, para 

viabilização do adequado recebimento da vacina contra a COVID-19 enviada pelo MS. 

 
 

 

Observação: O envio das vacinas obedecerá ao critério de repasse de doses do MS. 

 

 

7. COMUNICAÇÃO 

 

A campanha de combate ao coronavírus tem como objetivo: informar, educar, orientar, mobilizar, 

prevenir ou alertar a população brasileira, gerando consenso popular positivo em relação à 

importância da vacinação. 

 

Mediante a isso, é necessário reforço nas estratégias de publicidade e informação à população e à 

imprensa para a infecção humana da doença COVID-19. 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços de 

saúde e população sobre a infecção humana da doença COVID-19. 

 Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da infecção humana da 

doença COVID-19. 

Central Estadual de 
Rede de Frio 

Rede de Frio da 
Regional de Saúde 
Estrada de Ferro

Rede de Frio do NVE 
Ouvidor

Sala de Vacina 
COVID-19 (UBS Nelo 

Egídio Balestra)



 

 Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as medidas de 

prevenção e controle da infecção humana da doença COVID-19, assim como da Campanha 

de Vacinação contra a COVID-19. 

 Divulgação de informações sobre a infecção e a vacinação contra  a COVID-19 nas redes 

sociais e na página oficial do site da Prefeitura Municipal de Ouvidor, a respeito da 

operacionalização do plano de vacinação, na qual constem: cronograma, fases, públicos-

alvo, locais, horários de funcionamento das salas de vacinação e veiculação periódica das 

metas vacinais atingidas; 

 Orientar quanto a importância da imunização contra a COVID-19 e fazer demais orientações 

sobre a vacinação, grupos prioritários, fases da campanha e desmetificar as fake news. A 

comunicação será de fácil entendimento e disruptiva, com o objetivo de quebrar crenças 

negativas contra a vacina, alcançando assim os resultados e metas almejadas. 

Observação:  

 O cidadão que faz parte dos grupos prioritários para vacinação serão identificados 

automaticamente através de base de dados integradas com o SIPNI e o ConecteSUS. A vacina 

não será negada, caso o cidadão comprove que integra em algum grupo prioritário.  

 Ainda, cabe esclarecer que todos da população-alvo serão contemplados com a vacinação, 

entretanto a cobertura será gradativa, conforme a disponibilidade das vacinas pelo MS.  

 Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas 

vacinais (CV) serão disponibilizadas aos gestores, profissionais de saúde e para a sociedade 

por meio do Painel de Visualização (Vacinômetro) e poderá ser acessado pelo link: 

https://localizasus.saude.gov.br/, contendo diferentes relatórios, gráficos e mapas. 

 

OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO 

GERAL 

 Vacinar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela 

doença; 

 Vacinar populações com maior risco de exposição e transmissão do vírus. 

 

ESPECÍFICO 

 Contribuir para a redução de morbidade e mortalidade pela COVID-19, bem como para a 

redução da transmissão da doença. 



 

 Reforçar medidas de prevenção e controle da doença COVID-19. 
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Anexo I – Competências dos entes federativos 

 



 

 

 

Observação:   

 As competências descritas não excluem outras adicionais e concomitantes entre estados, 
municípios e o ente federal. 

 Todas as ações devem considerar os grupos prioritários de cada fase.
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