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1 INTRODUÇÃO 

 

Fundamentais para o combate a doenças na história da medicina, as 

vacinas estão também no epicentro de debates sobre tratamentos medicinais 

efetivos e leis compulsórias de imunização. 

Ao longo da história, elas ajudaram a reduzir excessivamente a 

incidência de pólio, sarampo e tétano, entre várias outras doenças. Hoje, são 

consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. 

As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das 

pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema 

imunológico, “ensinando” o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e 

bactérias em futuras infecções. 

O Ministério da Saúde oferta gratuitamente no SUS 17 tipos de vacina 

recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para todas faixas 

etárias. São 400 milhões de doses de imunobiológicos disponibilizadas 

anualmente, para combater mais de 20 doenças e uma delas é o motivo desse 

mutirão de vacinação que é doença conhecida como COVID – 19.  

No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em 26 de fevereiro 

de 2020, no Estado de São Paulo. Frente à possibilidade de controle da 

pandemia através da redução de susceptíveis por meio de vacinação, diversos 

países e empresas farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção 

de uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. A implantação de uma nova 

vacina tem por objetivo o controle, a eliminação e a erradicação de uma 

doença. Considerando que ainda não há dados conclusivos sobre a 

elegibilidade de uma vacina contra Covid-19 que será liberada para uso em 

território nacional, e que existe uma série de fatores ainda desconhecidos 

acerca dessas potenciais vacinas, bem como sobre a dinâmica da própria 

doença, é imprescindível o acompanhamento e a atualização contínuos das 

evidências científicas validadas acerca desses imunobiológicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O objetivo primordial da vacinação contra Covid-19 é reduzir a 

morbidade grave e mortalidade associada ao SARS-CoV-2, buscando proteger 

as populações de maiores riscos, identificadas de acordo com o cenário 

epidemiológico da doença. Estabelecer as ações e estratégias para a 

operacionalização da vacinação contra a covid-19 no Brasil. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Vacinar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação; 

 Vacinar populações com o maior risco de exposição ao vírus, bem 

como de transmissão; 

 Promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada 

em todo o município de Baixio; 

 Ampliar a vacinação aos demais grupos (conforme aumento e 

disponibilidade da vacina). 
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3 PLANEJAMENTO 

 

O presente plano aborda estratégias de vacinação a serem 

implementadas em nosso município, assegurando logística de armazenamento 

e distribuição das vacinas, registro eletrônico das doses administradas e 

vigilância de eventuais reações adversas. Destaca-se ainda a necessidade de 

execução de um plano de comunicação assertivo e transparente com a 

população, acerca da oferta da vacina nos serviços de saúde.  

Com o objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade pela Covid-19, 

estabeleceu-se que a definição de grupos prioritários deverá ocorrer baseada 

em evidências científicas imunológicas e epidemiológicas, respeitando pré-

requisitos bioéticos para a vacinação, tendo em vista que inicialmente as doses 

da vacina contra Covid-19 serão disponibilizadas em quantitativo limitado. A 

vacinação contra a Covid-19 pode exigir diferentes estratégias, devido à 

possibilidade da oferta de diferentes vacinas, para diferentes faixas 

etárias/grupos e considerando a realidade do município. Na elaboração das 

programações locais devem ser considerados os seguintes aspectos para 

definição das estratégias de vacinação: 

1) Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre 

Atenção Primária à Saúde, Urgência e Emergência, principalmente para 

aqueles que atuam em unidades exclusivas para atendimento da Covid-

19; 

2) Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia 

em resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam 

acamados; 

3) Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de 

vacinação, para evitar aglomerações (deve-se pensar na disposição e 

circulação destas pessoas nas unidades de saúde e/ou postos externos 

de vacinação). 
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As fases deverão ser executadas conforme cronograma de liberação das 

vacinas. O período de vacinação de cada uma das fases dependerá do 

cronograma e do quantitativo de vacinas fornecidas, podendo ser realizado 

num período inferior a trinta dias, considerando as primeiras doses do 

esquema. As segundas doses deverão ser realizadas, respeitando-se o 

intervalo mínimo recomendado pelo fabricante das vacinas a serem utilizadas, 

atendendo à programação a ser divulgada posteriormente. 

 O planejamento será desenvolvido a partir das seguintes ações:  

 Criar comissão de acompanhamento para elaboração de estratégias e 

de vacinação 

-  O principal objetivo da comissão será o monitoramento e avaliação do Plano 

Municipal de vacinação contra Covid-19 e criar mecanismos para as 

próximas fases.  

 Aquisição de material necessário para imunização 

-  Geladeiras, caixas térmicas de vários tamanhos, seringas, agulhas, algodão, 

álcool 70%, luvas, máscaras, aventais, gorros, termômetros para geladeiras 

e caixas térmicas. 

 Logística de transporte 

-  Aluguel ou aquisição de transportes para cumprir as metas vacinais.  

 Capacitação dos técnicos de enfermagem 

-  Capacitação para o plano municipal de operacionalização e da campanha de 

vacinação. 

 Divisão de fases 

-  Será dividido conforme público prioritário e acompanhamento Equipe Saúde 

da Família (ESF), composto por Agente Comunitário de Saúde, médico, 

atendente, enfermeiros, técnicos e motoristas.  

 Seguir as fases de imunização, de acordo com o Governo do Estado do 

Ceará 

-  O município de Baixio optou por acompanhar o plano estadual de imunização 

elaborada pelo Governo do Estado. As ações estratégicas locais farão parte 

do plano municipal.  
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 Levantamento de grupos prioritários da vacinação 

-  O levantamento será realizado por meio da base de dados do e-SUS e em 

parceria com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Capacitação para os profissionais de saúde 

-  Capacitar os profissionais da Atenção Básica com temas sobre o cenário 

epidemiológico, a importância da imunização, eventos adversos 

(encaminhamento e monitoramento), importância dos cadastros atualizados, 

plano municipal e o cronograma de vacinação.  
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4 CRONOGRAMA 

 
FASES 

 

 
GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 
ESTRATÉGIA ESTIMATIVA 

 
1ª Fase 

 
 

  

 Trabalhadores de Saúde 
Pessoas de 80 anos ou mais 
Pessoas de 75 a 79 anos 

Cada profissional de saúde 
será imunizado na Secretaria 
de Saúde do Município. 
Os idosos serão vacinados de 
acordo com a vinculação à 
Unidade Básica de Saúde, 
com agendamento a ser feito 
pelos ACS. 
Os acamados e domiciliados 
serão vacinados nas 
residências, com a equipe de 
saúde.  

160 
182 
146 

2ª Fase    

 Pessoas de 70 a 74 anos 
Pessoas de 65 a 69 anos 
Pessoas de 60 a 64 anos 

Os idosos serão vacinados de 
acordo com a vinculação à 
Unidade Básica de Saúde, 
com agendamento a ser feito 
pelos ACS. 
Os acamados e domiciliados 
serão vacinados nas 
residências, com a equipe de 
saúde. 

181 
223 
248 

3ª Fase    

 Comorbidades* 
*Diabetes mellitus; hipertensão 
arterial grave; doença pulmonar 
obstrutiva crônica; doença renal; 
doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares; indivíduos 
transplantados de órgão sólido. 

Cada paciente será vacinado 
em sua Unidade Básica de 
Saúde à qual está vinculado, 
conforme agendamento 
realizado pelos Agentes 
Comunitários de Saúde.  

 

4ª Fase    

 - Forças de Segurança e 
Salvamento 

- Pessoas em situação de rua  
- Forças armadas 
- Trabalhadores da Educação 
(básico e superior) 

Serão encaminhados para a 
Unidade Básica de Saúde, 
conforme agendamento a ser 
realizado pela equipe.  

 

 


