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APRESENTAÇÃO 

 

O município de Bom Jesus, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, descreve o plano de operacionalização de vacinação 

contra a covid-19, tendo como embasamento o Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e também 

o Plano Estadual de Vacinação do Rio Grande do Sul e tem por 

objetivo instrumentalizar a operacionalização da campanha 

municipal de vacinação contra a covid-19 no município. 

A operacionalização de vacinação segue Informes Técnicos e 

Notas Informativas, conforme Ministério da Saúde e Secretaria 

de Estado da Saúde, bem como a disponibilidade de doses 

fornecidas pelo estado ao município. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A covid-19 é uma infecção respiratória aguda 

potencialmente grave e de distribuição global, que possui 

elevada transmissibilidade entre as pessoas, o contagio se dá 

através de gotículas respiratórias ou contato com superfícies e 

objetos contaminados. 

Segundo a OMS, cerca de 80% das pessoas com covid-19 se 

recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar, 

entretanto uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-COV-

2 desenvolvem formas graves da doença. Este agravamento da 

doença ou até mesmo o óbito pode se dar por doenças pré-

existentes como por exemplo doença renal crônica, doença 

cardiovascular e cerebrovasculares, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial grave, pneumopatias crônicas graves, 

anemia falciforme, câncer, obesidade mórbida, síndrome de 

down, imunossupressão, e idade superior a 60 anos, o que não 

impede de pessoas em condições de saúde normal e idade 

inferior a relatada acima adquirirem a doença e apresentarem a 

forma grave ou não da doença. 

Seguindo o plano nacional de vacinação e a forma de 

distribuição de vacinas, o MS definiu os grupos prioritários para 



início da vacinação. O início do mesmo se deu pelos grupos de 

pessoas com maior risco de óbito e agravamento da doença, 

seguindo de forma gradual para os demais grupos elencados 

pelo MS conforme anexo. 

Sabe-se ainda da importância do início imediato e eficaz da 

campanha de vacinação, mantendo-se assim o funcionamento 

dos serviços de saúde e serviços essenciais. 

Salienta-se ainda que em referência aos imunizantes 

fornecidos pelo MS, podemos elencar quatro vacinas contra a 

 

 covid-19, são elas: Sinovac/Butantan e Janssen para uso 

emergencial e Astrazeneca/Fiocruz e Pfizer/Wyeth para uso 

definitivo, todas com autorização da Anvisa. 

Todas as ações previstas e organizadas pela secretaria de 

saúde do município têm conhecimento técnico e são 

amplamente divulgadas em carros de som, redes sociais e rádio. 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DA VACINAÇÃO 

 

Redução da morbimortalidade causada pela covid-19, 

mantendo assim a proteção dos indivíduos com maior risco e 

vulnerabilidade aos impactos da pandemia.  

Proteção da população em geral, bem como o 

funcionamento dos serviços essenciais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO 

 

Contando com equipe de profissionais da enfermagem, a 

secretaria de saúde organiza dentro da UBS Central e ESF Santa 

Catarina a vacinação durante a semana, no período de trabalho 

das equipes, bem como campanhas no final de semana para o 

público alvo em questão. A escolha pelo grupo se dá pelas 

normas e resoluções recebidas através das coordenadorias de 

estado, conforme anexo das classificações de risco, e o 

quantitativo de doses fornecidas semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comorbidades 

 

 

*Indivíduos com diabetes mellitus, 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 antihipertensivos. *Hipertensão 

arterial estágio 3 PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg 

independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. 

*Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou 

comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 

e109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. 

*Insuficiência cardíaca (IC) IC com fração de ejeção reduzida, 

intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de 

classe funcional da New YorkHeart Association. Cor-pulmonale e 

*Hipertensão pulmonar Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar. Cor-

pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.* 

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, 

sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões 



em outros órgãos-alvo). *Síndromes coronarianas Síndromes 

coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, *cardiopatia isquêmica, 

pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Valvopatias Lesões valvares com 

repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento 

miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência 

mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência 

tricúspide, e outras). *Miocardiopatias e Pericardiopatias 

Miocardiopatias de quaisquer 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 congênita no adulto Cardiopatias congênitas com 

repercussão 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, ressincronizadores, 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 < 60 ml/min/1,73 

m2) e/ou síndrome nefrótica. *Imunossuprimidos Indivíduos 

transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com 

HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em 

uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo 

pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em 

uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes 

oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico 

nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. Anemia falciforme 

Indivíduos com anemia falciforme Obesidade mórbida Índice de massa 

corpórea (IMC) ≥ 40 Síndrome de down Trissomia do cromossomo 21 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. 

 

 

 



Grupos Prioritários 

 

 Recomendações para identificação dos grupos prioritários da vacinação 

contra a COVID-19. 

Grupo prioritário Recomendação de identificação.  

*Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas:  documento que 

comprove a idade e a residência.  

*Pessoas com Deficiência Institucionalizadas: Deficiência autodeclarada e 

documento que comprove a residência.  

*Povos indígenas vivendo em terras indígenas: Identificação conforme a 

organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

 *Trabalhadores de Saúde: Documento que comprove a vinculação ativa 

do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração 

emitida pelo serviço de saúde.  

*População idosa: Documento que comprove a idade.  

*Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas: 

Identificação por estratégias específicas a serem planejadas no nível 

municipal.  

* Pessoas com comorbidades: Documento que demonstre pertencer a um 

destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição 

médica etc.). Poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das 

Unidades de Saúde. 

* Pessoas com deficiência permanente Deficiência autodeclarada. 

*Pessoas em situação de rua: Situação autodeclarada ou através de 

unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 

provisória.  

*População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação 

de liberdade: Identificação conforme a organização das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Justiça, 

Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou correlatos. *Trabalhadores 

da educação: Documento que comprove a vinculação ativa do profissional 



com a escola ou apresentação de declaração emitida pela instituição de 

ensino.  

*Forças de Segurança e Salvamento: 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.  

*Forças Armadas: Documento que comprove a vinculação ativa com o 

serviço de forças armadas ou apresentação de declaração emitida pelo 

serviço em que atua.  

*Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros 

Urbano e de Longo Curso: Documento que comprove o exercício efetivo 

da função de motorista ou cobrador profissional do transporte de 

passageiros. Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário 

Documento que comprove a situação de trabalhador empregado de 

empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas.  

*Trabalhadores de Transporte Aéreo: Documento que comprove a 

situação de trabalhador empregado de companhias aéreas nacionais, e 

aos demais o devido credenciamento aeroportuário válido, conforme o 

Decreto 7.168/2010 e RBAC 107 da ANAC.  

*Trabalhadores de Transporte Aquaviário: Documento que comprove a 

situação de trabalhador empregado das empresas brasileiras de 

navegação.  

*Caminhoneiros: Documento que comprove o exercício efetivo da função 

de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas 

(caminhoneiro).  

* Trabalhadores Portuários: Documento que comprove o exercício efetivo 

da função de trabalhador portuário.  

*Trabalhadores Industriais: Documento que comprove a situação de 

trabalhador empregado de empresas industriais e de construção civil, 

como: declarações dos serviços onde atuam, carteira de trabalho, 

contracheque com documento de identidade, ou crachá funcional.  
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