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Plano Municipal de Operacionalização para Vacinação contra a COVID-19 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2019, no dia 31 de dezembro, o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

na China, foi informado sobre a ocorrência de casos de pneumonia de etiologia desconhecida na 

cidade de Wuhan, Província de Hubei, e reconheceu que as essas pessoas haviam trabalhado no 

Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários 

tipos de animais selvagens ao público. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de 

Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China) encontraram 

pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da 

província de Hubei notificaram esse cluster ao CDC da China. A avaliação de risco da OMS, a partir 

de 27/01/2020, classifica a evolução deste evento como de Risco Muito Alto para a China e, de Alto 

Risco para o nível regional e global. 

Em 30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV 

como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, todos os 

países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por 

meio de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e manejo adequados dos casos, 

investigação/monitoramento dos contatos e notificação oportuna. 

Em janeiro de 2020, o estado do Pará apresentou o Plano de Contingência Estadual para 

Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, onde descreve-se as atividades e ações de enfrentamento 

da Pandemias no estado desenvolvidas pela Secretária de Estado de Saúde Pública. Na mesma linha 

de condução do enfrentamento à pandemia, Ipixuna do Pará elaborou e tornou público o “Plano de 

Contingência Municipal para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – COVID-19” e o Decreto 

Municipal nº 19/2020, que institui o referido Plano, ambos publicados em março de 2020. 

O planejamento da vacinação nacional e estadual é 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 nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, 

RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020. Ressalta-se ainda a RDC nº 444, de 10 de dezembro de 2020, 

que estabelece a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas 
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COVID-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional, 

decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

A gestão pública municipal, bem como a Secretaria Executiva de Saúde do Estado do Pará, 

entende que a imunização é uma ação eficaz, e que deve ser garantida à população de forma 

equânime e de qualidade, portanto, vem por meio deste Plano, descrever as ações de 

operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID-19 no município do Pará. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Reduzir a morbimortalidade por COVID-19 em Ipixuna do Pará. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Vacinar a população integrante dos grupos prioritários, de maior risco de complicações e 

óbitos pela COVID-19; 

 Reforçar a estrutura necessária para a logística de transporte, armazenamento e distribuição 

dos imunizantes no município. 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 Ipixuna do Pará seguirá a definição de grupos prioritários da SESPA, baseada em critérios 

epidemiológicos, características da vacina e identificação da população com maior risco de contrair 

a doença e de apresentar complicações e óbito. 

 O município adotará a proposta prevista na versão preliminar do Plano Paraense de 

Vacinação contra COVID-19, divulgada janeiro de 2021, que preconiza a operacionalização da 

vacinação em quatro fases, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das 

doses. 
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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 atuem 
diretamente na assistência, 
mas frequentem tais 
ambientes, como auxiliares 
de serviços gerais, copeiros, 
administrativos, entre outros. 

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. 

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; policiais 
penais e agentes do DETRAN 

Documento que comprove 
a vinculação ativa com o 
serviço de forças de 
segurança e salvamento ou 
apresentação de declaração 
emitida pelo serviço em 
que atua 
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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); 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica; doença renal; 
doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares; indivíduos 
transplantados de órgão 
sólido; anemia falciforme; 
imunossuprimidos; obesidade 
grave (IMC≥40) 

Indivíduos pertencentes a 
esses grupos serão pré-
cadastrados no SIPNI, 
aqueles que não tiverem 
sido pré-cadastrados 
devem apresentar atestado 
médico especificando o 
motivo da indicação 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 

 

META 

 A meta é vacinar, pelo menos, 95% do público-alvo contra a COVID 19, em duas doses, 

com intervalo a ser definido pelo fabricante da vacina, de acordo com as fases anteriormente 

descritas, mediante o fornecimento dos imunobiológicos pelo Governo Federal e/ou Estadual. O 

quantitativo de usuários a serem vacinados dentro de cada grupo do público alvo será informado 

pelo Ministério da Saúde, utilizando-se de metodologia de cálculo ainda não apresentada aos 

municípios. 

 

PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

A campanha de vacinação tem previsão de ser iniciada em janeiro/2021. As etapas ocorrerão, 

simultaneamente, em todos os 144 municípios do estado do Pará, e os grupos serão cumulativos no 

decorrer das etapas definidas. 

 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas tecnologias de 

produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, pode haver um aumento no número 

de notificações de Eventos Adversos Pós-vacinação (EAPV). Assim, torna-se premente o 

fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, em especial no manejo, 

identificação, notificação e investigação de EAPV por profissionais da saúde. 
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Precauções Gerais 

Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou graves, 

recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir 

à vacina as manifestações da doença. 

Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na vacinação de 

indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo SARS-COV-2. 

É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou 

assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento 

da vacinação nas pessoas com infecção confirmada para se evitar confusão com outros diagnósticos 

diferenciais. 

Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a vacinação 

deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos 

sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas 

assintomáticas. 

A presença de sintomatologia prolongada não é contraindicação para o recebimento da 

vacina, entretanto, 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. 

 

Contraindicações 

 Pessoas menores de 18 anos de idade; 

 Gestantes, puérperas e lactantes; 

 Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose 

anterior de uma vacina COVID-19; 

 Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da(s) 

vacina(s). 
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VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar com um sistema 

de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar resposta rápida a todas as 

preocupações da população relacionados as vacinas. 

Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido. 

O ciclo de VEAPV é composto por: detecção de casos suspeito de EAPV, notificação, 

registro em sistema de informação, investigação (exames clínicos, exames laboratoriais etc.) e busca 

ativa de novos eventos, avaliação das informações, classificação de causalidade, feedback ou 

retroalimentação oportuna. 

Os eventos adversos pós-vacinação (EAPV) podem ocorrer, sendo a grande maioria deles 

não graves e autolimitados e, muito raramente, podem ser graves, necessitando de assistência de 

saúde. De acordo com as manifestações clínica podem ser locais ou sistêmicas: 

Manifestações locais: como dor no local da injeção, eritema e enduração ocorrem em 15% 

a 20% dos pacientes, sendo benignas autolimitadas geralmente resolvidas em 48 horas. 

Manifestações sistêmicas: são benignas, autolimitadas, como febre, mal estar e mialgia que 

podem começar de 6 a 12 horas após a vacinação e persistir por um a dois dias, sendo notificadas 

em menos de 10% dos vacinados. Estas manifestações são mais frequentes em pessoas que não 

tiveram contato anterior com os antígenos da vacina. A vacinação não agrava sintomas de pacientes 

asmáticos nem induz sintomas respiratórios. 

Reações de hipersensibilidade: reações anafiláticas (hipersensibilidade do tipo I) são 

extremamente raras e podem ser associadas a qualquer componente da vacina. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

Mecanismo de Gestão 

No país, o Ministério da Saúde coordena as ações de resposta às emergências em saúde 

pública, incluindo a mobilização de recursos, aquisição de imunobiológicos, apoio na aquisição de 

insumos e a articulação da informação entre as três esferas de gestão do SUS. 
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As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, entre as 

quais se incluem as de vacinação, definidas em legislação nacional (Lei nº 6.259/1975) a qual aponta 

que a gestão das ações é compartilhada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 

municípios. Devem ser pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), tendo por base a regionalização, a rede de serviços e as tecnologias 

disponíveis. 

Destaca-se ainda que, em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária RDC n° 197/2017, todo serviço de vacinação possui 

obrigatoriedade na informação dos dados ao ente Federal, por meio do sistema de informação 

definido pela CGPNI ou um sistema próprio que interoperar com ele. 

 

Logística para a Distribuição de Vacinas 

O Ministério da Saúde adquire os insumos conforme disponibilidade dos fabricantes e envia 

para a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, que através de sua Central Estadual de 

Imunobiológicos, encaminha para os 13 Centros Regionais de Saúde. O 5º Centro Regional de 

Saúde do Estado do Pará, recebe as doses da vacina e os insumos e convoca os municípios para 

retirada mediante agendamento prevenindo aglomerações. 

Mediante recomendação do Governo Estadual, a secretaria municipal de saúde organiza-se 

para recebimento dos materiais nas regionais e, mediante escolta armada da polícia Militar, 

transporta o material recebido até a Central Municipal de Imunobiológicos/Rede de Frio. 

A logística interna do município ficará definida mediante a divulgação periódica das metas 

para cada público alvo e disponibilidade das doses da vacinação, que são informações fundamentais 

para o planejamento da operacionalização da campanha em seus componentes específicos frente à 

vastidão territorial do município e a atual pulverização dos estabelecimentos de saúde da atenção 

básica e salas de vacina por todo o município para garantir a acessibilidade dos munícipes aos 

serviços básicos de saúde. 
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ATRIBUIÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL FRENTE À CAMPANHA NACIONAL DE 

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 Coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo as diversas estratégias 

de vacinação, notificação, investigação de eventos adversos pós-vacinação e de óbitos 

temporalmente associados à vacina; 

 Realizar a 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; 

 Garantir o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizadas, conforme as 

normas técnicas vigentes; 

 Manter a qualidade e a segurança das vacinas em condições adequadas de conservação e 

temperatura desde o transporte, armazenamento e estratégias (salas de vacinas e atividades 

extra-muro), atentando para o correto monitoramento da temperatura e identificando os 

possíveis desvios de qualidade dos imunobiológicos; 

 Realizar a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, processamento, 

consolidação e avaliação dos dados das salas de vacina, obedecendo ao fluxo de envio à base 

nacional, de acordos com os prazos definidos; 

 Notificar, investigar e encerrar todos os eventos adversos pós-vacinação (EAPV) relacionados 

à vacinação contra COVID-19; 

 Elaborar Plano Operacional local para vacinação contra a COVID-19 

 

 

Ipixuna do Pará/PA, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

JOÃO JOSÉ DA FONSECA  
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto municipal nº 006/2021 GP 


