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PROTOCOLO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 INTRODUÇÃO 

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma infecção respiratória aguda 

potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas. Essa transmissão ocorre principalmente por meio de 

gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas.  

Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 ficam gravemente doentes e 

apresentam dificuldades respiratórias. Cerca de 80% das pessoas se recuperam sem precisar de tratamento hospitalar. Algumas pessoas apresentam maior risco 

de ficarem gravemente doentes, dentre elas as que apresentam comorbidades como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, além de diabetes e câncer. 

Porém, vale ressaltar que qualquer pessoa pode se infectar com o vírus e ficarem gravemente doentes. 

Perante a gravidade da doença e os impactos causados por esta, diversos países e empresas farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de 

uma vacina segura e eficaz contra a covid-19. Inicialmente o objetivo principal da vacinação é a redução da morbidade e mortalidade pela covid-19, tendo em 

vista a necessidade de estabelecer grupos prioritários para a vacinação levando em conta o desfecho da doença.  

O planejamento da vacinação nacional 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 n° 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC n° 55/2010, RDC n° 348/2020, RDC n° 415/2020 e RDC 

n° 444/2020. 
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OBJETIVO GERAL 

O presente documento tem como objetivo estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no de Cristal-

RS. 

 

Objetivos específicos 

- Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação; 

- Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para operacionalização da vacinação na esfera municipal; 

- Orientar e divulgar amplamente o processo de operacionalização da vacina no município. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Considerando a transmissibilidade da covid-19 (R0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 70% da população precisaria estar imune (assumindo uma população com 

interação homogênea) para interromper a circulação do vírus. Desta forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da população (a depender da efetividade 

da vacina em prevenir a transmissibilidade) para eliminação da doença.  

Portanto, em um momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial e considerando que a situação epidemiológica 

permite identificar grupos com maiores riscos de adoecimento, agravamento e óbito por covid-19, optou-se pela priorização de: preservação do 

funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da proteção dos indivíduos 

com maior risco de infecção e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais.  
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Dentre os grupos prioritários estão estes: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas 

vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais; povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; povos e comunidades 

tradicionais quilombolas, pessoas de 60 a 74 anos, pessoas com comorbidades (quadro 1), pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de 

rua, população privada de liberdade, 20 funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, 

ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA), trabalhadores da educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças armadas, 

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, 

trabalhadores de transporte aquaviário, caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores industriais. 
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PÚBLICO-ALVO POR FASES DA CAMPANHA 

O quadro a seguir segue as recomendações do Plano Estadual de Vacinação e as especificações do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19.  

POPULAÇÃO-ALVO OBSERVAÇÃO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

Profissionais de Saúde que 

atuam no município 

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em 

espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância a saúde, sejam 

eles hospitais, clinicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta 

maneira, compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, ocupacionais, 

biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, 

psicólogos, serviços sociais, profissionais de educação física, médicos 

veterinários, e seus respectivos técnicos, e auxiliares – quanto 

trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da 

limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, 

ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não 

estão prestando serviços direto a assistência a saúde das pessoas. Inclui-

se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares 

como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 

funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados. 

- Documento que comprove vínculo empregatício 
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Pessoas acima de 60 anos 

internadas em Instituições de 

Longa Permanência para 

Idosos (ILPI)** 

Pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI), como casa de repouso, asilo e abrigo. 

 

Pessoas com Deficiência 

Institucionalizadas** 

Pessoas com deficiência que vivem em residência inclusiva (RI), que é 

uma unidade ofertada pelo Serviço de Acolhimento Institucional, para 

jovens e adultos com deficiência. 

 

Povos indígenas vivendo em 

terras indígenas 

Indígena que vive em terras indígenas homologadas e não 

homologadas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). 

*Listagem enviada pelo SESAI 

Pessoas de 80 anos e mais  *Documento que comprove a idade 

Pessoas de 75 a 79 anos  *Documento que comprove a idade 

Pessoas de 70 a 74 anos  *Documento que comprove a idade 

Pessoas de 65 a 69 anos  *Documento que comprove a idade 

Pessoas de 60 a 64 anos  *Documento que comprove a idade 

Povos e comunidades 

tradicionais ribeirinhas e 

quilombolas 

Povos habitando em comunidades tradicionais ribeirinhas e 

quilombolas. 

*Listagem enviada pelo Presidente dos Quilombolas 

Pessoas com comorbidades Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das comorbidades pré-

determinadas. (Ver quadro 1 do plano de vacinação) 

*Atestado médico ou documentos que comprovem a condição 

clínica 
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Pessoas com deficiência 

permanente grave 

Para fins de inclusão na população- alvo para vacinação, serão 

considerados indivíduos com deficiência permanente grave aqueles 

que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: 1 - Limitação 

motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou 

subir escadas. 2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade 

de ouvir. 3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de 

enxergar. 4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente 

que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, 

brincar, etc. 

*Atestado médico ou condição do paciente em cadastro no 

sistema 

Pessoas em situação de rua* Considera-se população em situação de rua o grupo populacional 

heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 

temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento 

para pernoite temporário ou como moradia provisória, definido no art. 

1º do decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. 

 

População privada de 

liberdade* 

População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de 

liberdade. 

 

Funcionários do sistema de 

privação de liberdade* 

Policiais penais e demais funcionários, com exceção dos trabalhadores 

de saúde. 
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Trabalhadores da educação Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do 

ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, 

profissionalizantes e EJA) e do ensino superior 

-Contracheque com documento de identidade; ou 

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou 

-Carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com  

declaração do estabelecimento escolar. 

Forças de Segurança e 

Salvamento* 

Policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e 

civis; e guardas municipais. 

 

Forças Armadas* Membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e 

Aeronáutica). 

 

Trabalhadores de Transporte 

Coletivo Rodoviário de 

Passageiros Urbano e de 

Longo Curso 

Motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de 

passageiros. 

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou 

-Contracheque com documento de identidade; ou 

-Carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria 

profissional) ou cooperativas de transporte. 

Trabalhadores de Transporte 

Metroviário e Ferroviário* 

Funcionários das empresas metroferroviárias de passageiros e de 

cargas. 

 

Trabalhadores de Transporte 

Aéreo* 

Funcionários das companhias aéreas nacionais, definidos pelo Decreto 

nº 1.232/1962 e pela Lei nº 13.475/ 2017. 

 

Trabalhadores de Transporte 

Aquaviário* 

Funcionários das empresas brasileiras de navegação.  

Caminhoneiros Motorista de transporte rodoviário de cargas definido no art. 1º, II da 

Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, que trata da regulamentação da 

profissão de motorista. 

-Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou  

-Contracheque com documento de identidade; ou 

-Carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de  
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carga (categoria de motorista); ou 

-Carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes  

(categoria de motorista); ou 

-Comprovante de inscrição no Registro Nacional de  

Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) 

Trabalhadores Portuários* Qualquer trabalhador portuário, incluindo os funcionários da área 

administrativa 

 

Trabalhadores Industriais Trabalhadores da indústria e construção civil, conforme Decreto 

10.292/2020 e 10.342/2020. 

Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou 

Contracheque com documento de identidade;  

+ 

Declaração da empresa com indicação de CNAE e sua descrição 

*grupos não atendidos pelo município 

**até a data de vacinação deste grupo, não havia ILPI e RI no município 

Todos deverão apresentar o cartão sus ou CPF além dos documentos comprobatórios da categoria em que se encaixam. 

Após a vacinação dos grupos prioritários, o PNI orienta a vacinação por faixa etária. Visto que o quantitativo de doses para o último 

grupo (Trabalhadores Industriais), não foi pactuado em CIB e consequentemente não foram recebidas as doses para realizar a vacinação, o município 

optou por redistribuir as doses destinadas à faixa etária. Serão destinadas à vacinação deste grupo (mediante solicitação da empresa e envio dos 

documentos e lista de contemplados), 50% das doses vindas para faixa etária. Após a finalização desta etapa, serão vacinados de igual forma, os 

trabalhadores das empresas localizadas à beira da BR 116, conforme solicitado em ofício. 
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Público-alvo Número total Fonte 

População geral 7.950 Site do Estado RS 

População Vacinável (≥18 anos) 5811 Sistema Gov.BR 
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ESQUEMA DE VACINAÇÃO 

Serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde as vacinas Coronavac e University of Oxford/Astrazeneca, porém havendo disponibilidade de outras 

após a liberação junto à Anvisa. 

VACINA FABRICANTE PLATAFORMA FAIXA 

ETÁRIA 

ESQUEMA VIA DE 

APLICAÇÃO 

CONSERVAÇÃO APRESENTAÇÃO 

Coronavac Sinovac/Butant an Inativada ≥ 18 anos 2 doses de 0,5 ml, 

intervalo entre doses de 

2 à 4  

semanas 

IM 12 meses, se conservado de +2ºC A +8ºC 

*8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

Frasco monodose 

ou multidose 10 doses 

ChAdOx1 noV-

19 

AstraZeneca - COVAX Vetor viral não 

replicante 

≥ 18 anos 2 doses (0,5 mL cada); 

intervalo de 12 semanas  

IM 6 meses se conservado de +2ºC A +8ºC 

*após aberto pode permanecer em temperatura de 2° a 8°C por 

no máximo 6h. 

Frascos multidose 10 doses 

Vacina covid-

19  

(recombinante) 

AstraZeneca/Fiocruz/ 

Serum Instituto of India 

Vetor viral não 

replicante 

≥ 18 anos 2 doses (0,5 mL cada); 

intervalo de 12 semanas 

IM 6 meses a partir da data de fabricação em 

temperatura de 2°C a 8°C 

*48 horas em  

temperatura de 2°C a 8°C 

Frascos multidoses 5 doses 

Vacina covid-

19  

(recombinante) 

AstraZeneca/Fiocruz Vetor viral não 

replicante 

≥ 18 anos 2 doses (0,5 mL cada); 

intervalo de 12 semanas 

IM 6 meses a partir da data de fabricação em 

temperatura de 2°C a 8°C 

*após aberto pode permanecer em temperatura de 2° a 8°C por 

no máximo 6h. 

Frascos multidoses 10 

doses 

Pfizer/Wyeth Wyeth RNA 

mensageiro 

≥ 12 anos 2 doses (0,3ml cada) 

com intervalo de 14 dias 

* vacina descongelada 

deve ser diluída no frasco 

original com 1,8 ml de 

solução de cloreto  

IM - no máximo 31 dias à temperatura de +2°C a +8°C; 

- até 14 dias (2 semanas) à temperatura de -25°C à - 

15°C; 

- durante toda a validade (6 meses) em freezer de  

ultra baixa temperatura (-80°C à -60°C) 

*6 horas após a diluição em temperatura de 2°C à 8° 

Frascos multidose com 6 

doses  
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de sódio 0,9%, utilizando 

agulha de calibre igual ou 

inferior a 21 gauge e 

técnicas assépticas.  

Homogeneizar 

suavemente, não agitar; 

Após a diluição o frasco 

contém 2,25ml . 

Janssen J&J 

 

 

Vetor viral não 

replicante 

≥ 18 anos 1 dose única (0,5ml 

cada)  

IM Conservar os frascos-ampola, multidose, não perfurados, da 

vacina contra a vacina covid-19 (recombinante) entre 2 

°C e 8 °C e proteger da luz. Não conservar congelado. 

A vacina covid-19 (recombinante) da Janssen é inicialmente 

armazenada congelada pelo fabricante e, em seguida, 4 

enviada entre 2 °C e 8 °C. Se a vacina ainda estiver congelada 

após o recebimento, descongelar entre 2 °C e 8 °C. 

Após ser descongelado, não voltar a congelar. 

Após retirada a primeira dose, utilizar as doses do frasco 

imediatamente ou manter o frasco-ampola entre 2 °C e 8 °C 

por até 6 horas. Eliminar o frasco-ampola se a vacina não for 

utilizada dentro deste prazo. 

Frascos multidose com 5 

doses 

 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, o registro das doses aplicadas será nominal/individualizado no Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Esta digitação será realizada por auxiliares administrativos bem como os trabalhadores das equipes ESF quando 
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necessário. Além disso, manteremos atualizadas uma planilha de Excel interna, para controle de aplicações de segundas doses, de número de vacinados e 

digitações. 

Deverá ser mantido atualizado diariamente o caderno de aplicações de vacinas bem como a planilha de Excel com os nomes, lote, grupo e local de 

vacinação. Fica a cargo de cada unidade manter a qualidade deste registro. 

 

MICROPROGRAMAÇÃO 

Funções: 

- Coordenação da Atenção Básica: capacitar as equipes para a vacinação, atualizar sobre notas técnicas e novos informes sobre as vacinas, organizar o fluxo e 

calendário de vacinação, fiscalizar o registro nos cadernos, planilhas e SI-PNI. 

- Vigilância epidemiológica e sanitária: fiscalizar e registrar a entrada e retirada dos insumos, bem como temperatura destes notificar possíveis reações adversas, 

notificar erros de imunização. 

Reunião técnica: A equipe técnica da SMS, manterá reuniões para monitorar e avaliar o processo de imunização planejado pela mesma;  

• Locais de imunização: Unidades da Saúde da Família (Central, Formosa, Butiá e apoios Alto Alegre e Cordeiro) 

Além desses locais, será disponibilizada perante necessidade, a vacinação através de unidade móvel, em calendário a ser definido conforme disponibilidade de 

doses e grupo a ser vacinado. Também será disponibilizada a vacinação aos sábados caso haja necessidade. 

Abaixo a organização inicial para cada grupo. 
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GRUPO  RESPONSÁVEL LOCAL 

Profissionais da Saúde Enfermeira  Policlínica 24h 

Idosos (acima de 60 anos) Enfermeiras ESF  Domicílio e Unidades de ESF 

Outros grupos Enfermeiras ESF  Drive-thru e/ou Unidades de ESF e Policlínica 24h 

 

A descentralização do local de aplicação dependera do quantitativo de doses fornecidas pela 3º CRS.  

• Insumos: O Município de Cristal possui reserva técnica de insumos (seringas, agulhas, EPIs, algodão, caixa descarpack) necessários para a vacinação;  

• Planilha informativa: Cada unidade terá seu quantitativo segundo informações do sistema;  

• Recursos humanos: Serão utilizados os profissionais das Secretarias, para execução do processo de imunização:  

▪ Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, dentistas, estagiários, agentes comunitárias de saúde, guardas municipais, higienização, 

motoristas e responsáveis pelo processo.  

• Capacitação dos profissionais: Reunião de trabalho visando as estratégias de execução do Plano Municipal de Imunização;  

• Coleta de resíduos contaminados: Será realizada pela empresa que presta serviço ao Município; 

• Divulgação da campanha de imunização: A coordenação da atenção básica juntamente com a vigilância epidemiológica fornecerá os dados para a comunicação 

social do município que irá informar em tempo real, os dados fornecidos diariamente sobre a distribuição e aplicação de doses. Fará também a divulgação da 

campanha pelos meios de comunicação: redes sociais, rádio e carro de som. 
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Também serão estratégias: 

- Manter um fluxo continuo de comunicação com a imprensa para informar sobre o cenário de vacinação;  

- Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas; 

- Manter atualizada o site da prefeitura com as informações sobre a vacinação da COVID-19; 

- Manter atualizada a digitação no SIPNI. 

 • Protocolo sanitário: Será seguido o protocolo desde o acesso ao local de imunização:  

- Aferição de temperatura, distanciamento/demarcação do espaço, uso obrigatório de máscara e uso de álcool gel.  

• Documentação mínima exigida: Documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF 

O cartão SUS deverá estar atualizado, caso não esteja, o cidadão deve se dirigir até sua unidade de saúde referência para atualização. 

 

Alguns pontos devem ser considerados pelos serviços para definição de suas estratégias, que envolvem os seguintes aspectos, conforme orientação a seguir:  

• Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção Primária à Saúde e Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que 

atuam em unidades exclusivas para atendimento da COVID-19.  

• Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia em resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados.  
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• 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.  

• Para aqueles usuários que possuem comorbidades, deverá haver comprovação da patologia, através de atestado médico, exames ou receita médica conforme 

nota orientativa. Em anexo o modelo de atestado médico utilizado a nível municipal. 

 

 

Marcelo Luis Krolow – Prefeito Municipal 

Tiago Hubner – Secretário Municipal de Saúde 

 

Elaboração e Coordenação 

Equipe responsável pela operacionalização do processo de vacinação 

Nutricionista Susana Krolow – Coordenadora Atenção Básica 

Enfermeira Viviane Vieira – Coordenadora Atenção Básica 

Enfermeira Marcele – Responsável pela Vigilância Epidemiológica 

Última Alteração: 28/06/2020 
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