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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado, através da Coordenação de 

Atenção Básica apresenta o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19, 

como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença na cidade de 

Lajeado-TO. 

Em 20 de março de 2020 foi declarada a transmissão comunitária da 

Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) em todo território nacional. O SARS-

CoV2- é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado bronco alveolar 

obtidas em pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de 

Wuhan, na China em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus 

da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus a infectar seres humanos. 

Lajeado confirmou o seu primeiro caso de COVID-19 em 17/05/2020, 

profissional da saúde da classe dos técnicos de enfermagem. Desde o primeiro 

caso até 18/01/2021 já foram notificados 108 infectados e 02 óbitos por COVID-

19. 

Atualmente a prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 é baseada na 

proteção preventiva em principal das populações identificadas como mais 

vulneráveis a complicações e com maior risco de óbito, ao distanciamento social, 

uso de máscara de proteção e higienização das mãos e dos ambientes. 

A estratégia de vacinação contra a influenza que foi incorporada ao 

Programa Nacional de Imunização (PNI) em 1999, com a finalidade de reduzir 

internações, complicações e mortes na população alvo serviu de experiência e 

será fundamental para o sucesso da vacinação contra o Coronavírus, assim que 

a vacina esteja disponível nos postos de vacinação. 

Apesar da data incerta, porém próxima, a Secretaria de Saúde do Estado 

do Tocantins tem organizado o seu planejamento baseado nos pilares do Plano 

Nacional de Imunização do Covid-19 e na sua estrutura populacional, de 

insumos e logística. E nós como municípios estamos tomando como base. 

A vacinação no município de Lajeado/TO, terá início logo após o 

recebimento das doses enviadas pela Secretaria Estadual de saúde. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Definir as ações e estratégias para a vacinação do Covid-19 no município 

de Lajeado/TO, 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 Cumprir a operacionalização da vacinação contra o Covid-19 em 

Lajeado/TO. 

 Elencar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver 

complicações e óbitos pela doença. 

 Orientar profissionais de saúde envolvidos a respeito do processo 

da vacinação. 

 Descrever a organização da rede e a logística para recebimento 

das vacinas. 

 Orientar medidas de vacinação segura e eventos adversos pós 

vacinação. 

 Explanar o planejamento e estratégias. 

 Reduzir complicações, internações e a mortalidade decorrentes da 

doença. 

 Monitorar registro das doses administradas no novo SIPNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 

alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Em 

05 de Janeiro emite o primeiro comunicado sobre Pneumonia de causa 

desconhecida, naquele momento com 44 casos registrados. Durante a pesquisa 

sobre o agente causador, foi constatado um novo sequenciamento do genoma 

do Coronavírus que foi denominado temporariamente como “2019-nCov”. 

Os Coronavírus são uma grande família viral, conhecida há muito tempo, 

responsável por doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um 

resfriado comum. Alguns deles podem causar doenças graves com impacto 

importante em termos de saúde pública, como a Síndrome respiratória Aguda 

Grave (SARS), identificada em 2002. 

Na infecção humana pelo Novo Coronavírus o aspecto clinico não está 

definido por completo. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com 

partículas eliminadas por pessoas infectadas e objetos contaminados. 

Este Plano Municipal está baseado no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 desenvolvido pelo Ministério da 

Saúde em 16/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3  ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 

 

O Plano Municipal foi baseado em princípios similares aos estabelecidos 

pela OMS, bem como nas considerações sobre a viabilização operacional das 

ações de vacinação. 

Dessa forma, para efetivação da campanha houve a priorização dos 

trabalhadores da saúde que se encontram mais expostos ao vírus, os grupos de 

maior risco de agravamento e óbito e a situação epidemiológica, sendo elencado 

abaixo a distribuição desses grupos em fase de vacinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
Fonte: Brasil, 2020b. 

 

“Haverá continuidade das fases de vacinação nas quais outros grupos 

populacionais, também serão contemplados, a exemplo dos trabalhadores da 

educação, dos trabalhadores das forças e segurança e salvamento, dos 

funcionários do sistema prisional, da população privada de liberdade, das 

populações quilombolas, das pessoas em situação de rua, dentre outros, a 

depender da produção e disponibilização das vacinas”. (BRASIL, 2020b). 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Meta e Esquema de Vacinação 

 

Não foi definido uma meta para vacinação, entretanto acredita-se que, com base 

nas campanhas anteriores, esta seja em torno de 95% para cada um dos grupos 

prioritários na vacinação contra o COVID-19.  

 

 

4 LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

 

A rede de frio do Estado possui estrutura organizacional e logística 

adequada para distribuição de imunobiológicos em todo estado, favorecendo a 

execução pela esfera municipal. 

Lajeado possui uma sala de vacina localizada na UBS Dona Felisbela, 

apresenta câmara de conservação de vacinas para armazenamento de 

imunobiológicos em temperatura ideal, freezer para armazenamento de bobinas 

reutilizáveis, equipe capacitada e área técnica responsável. Para o recebimento 

da vacina em questão, será avaliado o quantitativo, tendo em vista o recebimento 

de novos imunos agregados as vacinas de rotina mensal e campanhas de 

vacinação já existentes no calendário nacional. 

 

4.1 Transporte 

O transporte será por meio terrestre, os imunobiológicos são 

armazenados à temperatura positiva (+2ºC e + 8ºC), agrupados em caixas 

térmicas com bobinas reutilizáveis, com monitoramento contínuo da temperatura 

visando a validação do processo de segurança. Será necessário articulação com 

a Secretaria de Segurança Pública em apoio da Policia Militar, organizando a 

guarda segura dentro da nossa rede de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 ORIENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA 

 

A vacinação em questão pode exigir diferentes estratégias devido a 

possibilidade da oferta de diferentes vacinas e a realidade do município. 

Pelo PNI aconteceu uma capacitação “Vacinação para covid-19, protocolos 

e procedimentos” na modalidade de Educação a Distância (EaD), no dia 

13/01/2020, participaram da equipe de Lajeado a Enfermeira Letícia Pires e as 

técnicas de Enfermagem e Vacina Eva Viera e Milena Soares. 

 

 

5.1 Orientações gerais para os serviços de saúde 

 

Os serviços de vacinação de rotina já inclusos no calendário anual deverão 

adequar os serviços de vacinação de acordo com o cenário de transmissão local 

da COVID-19, obedecendo as diretrizes nacionais sobre regras sanitárias e 

distanciamento social, adotar medidas para manter o controle e prevenção da 

infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeções, descartando- os 

em local apropriado e proteger os trabalhadores da saúde e o público fazendo 

uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s). 

Dentre as medidas já citadas recomenda-se realizar a triagem de pessoas 

que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação 

para evitar a propagação do vírus, preferencialmente realizar a administração 

das vacinas em áreas ventiladas e/ou desinfectadas com frequência, manter a 

observação do vacinado no local de aplicação por, pelo menos 20 minutos, após 

a tomada da vacina, garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada 

das mãos pelos profissionais de saúde e higienização com álcool em gel ou a 

70%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 Estratégias para vacinação 

 

Esta campanha exigirá estratégias específicas de acordo com as fases, os 

grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde. Com 

base nas orientações, deve-se planejar: 

 Horários específicos para cada grupo de risco previamente 

identificado; 

 Vacinação institucional; 

 Vacinação com hora marcada; 

 Vacinação domiciliar. 

 

 

6 MONITORAMENTO 

 

Fator fundamental em qualquer campanha de vacina é o adequado 

monitoramento tanto de cada dose aplicada quanto dos eventos adversos pós-

vacinais, e especialmente nesta 

O monitoramento de cada dose aplicada deve ser individualizado, para o 

controle e evitar a vacinação inadvertida. Bem como o monitoramento das 

reações adversas pós-vacinais com notificação no SINAN e avaliados 

(presencialmente ou a distância), por equipe especializada. 

As vacinas tem demonstrado nos estudos um perfil de segurança excelente 

e são bem toleradas. Entretanto, eventos adversos pós-vacinação podem 

ocorrer, sendo a grande maioria deles não graves e autolimitados e, muito 

raramente, podem ser graves. De acordo com as manifestações clinicas podem 

ser locais ou sistêmicas. Toda suspeita de efeito adverso deve ser notificada e 

investigada oportunamente. 

Para a campanha nacional de vacinação do Covid-19 o registro da dose 

aplicada, será nominal/individualizada. Os registros deverão ser feitos no Novo 

SI-PNI especifico para a vacinação do COVID em todos pontos de vacinação da 

rede pública de saúde. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

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 o Covid-19. 1ª edição, 16 de Dezembro de 2020. Brasília: 

Ministério da Saúde,2020. 

 

OPAS. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. Orientações para o 

planejamento de introdução da vacina contra a COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: 

 

_________________________________ 

Letícia Pires Silva de Castro Leão  

Em 18/01/2020. 


