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1. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação da Atenção 

Básica e Vigilância em Saúde e Coordenação de Imunização e Controle de 

Doenças do Departamento de Controle das Doenças Imunopreveníveis, 
apresenta: o Plano Municipal de Imunização contra Covid-19.  

O plano é um instrumento de resposta ao enfrentamento da doença, tida 

como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), A 
COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que 

apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 

respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos 
e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% 

podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória 
(suporte ventilatório). 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 

O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, 

sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 

comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o 
alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

Em 2021, o enfrentamento da emergência em saúde pública se dará, 

sobretudo, pela vacinação em massa em todo território nacional, conforme 
estratificação de grupos de risco definidos de acordo com critérios 

epidemiológicos.  

Em conformidade com o perfil epidemiológico da doença, foram 
consideradas as condições clínicas de risco para desenvolvimento de 

complicações sinalizando os grupos de maior vulnerabilidade que devem ser 

priorizados para vacinação, entre eles: profissionais da saúde; pessoas com 60 

anos ou mais; cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, 



infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial 

sistêmica descompensada); pneumopatas graves ou descompensados 
(dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC); 

imunodeprimidos; doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

diabéticos, conforme juízo clínico. 
 

 

2. OBJETIVO GERAL  
 

 

• Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da 
vacinação contra a Covid-19 no município de Pedro do Rosário - 

Maranhão.  

 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

• Vacinar a população integrante dos grupos prioritários, de maior risco de 

complicações e óbitos pela Covid-19. 

• Assegurar a distribuição dos insumos específicos para a campanha;  

• Atingir os grupos prioritários de acordo com as etapas da campanha de 
vacinação estabelecidas;  

• Promover ações de educação e comunicação em saúde sobre as vacinas 

disponibilizadas;  

• Realizar o registro correto de doses aplicadas nos instrumentos de 

informação;  

• Estabelecer parcerias intra e intersetoriais;  

• Divulgar as informações pertinentes a Campanha de Vacinação  

 

 



3. GRUPOS PRIORITÁRIOS MUNICIPAL 

 

Os município de Pedro do Rosário – MA seguira a definição de grupos 

prioritários pelo ministério da Saúde que é baseada em critérios epidemiológicos, 

características da vacina e identificação da população com maior risco de 
contrair a doença e de apresentar complicações e óbito adotando o Plano 

Nacional de Vacinação contra Covid-19. 

Grupo prioritário*   Quantitativo  
Trabalhadores da Saúde  379 

Pessoas com 80 anos ou mais  301 

Pessoas de 75 a 79 anos  272 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas   

População indígena sob responsabilidade dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), 

considerando ainda as especificidades da ADPF nº 
709  

 

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas   

Povos e comunidades tradicionais quilombolas  2420 

Pessoas de 70 a 74 anos  367 

Pessoas de 65 a 69 anos  500 

Pessoas de 60 a 64 anos  569 

Trabalhadores da assistência social CREAS e CRAS 
(psicólogos, assistentes sociais, técnicos de 

referências, orientador social). 

10 

COMORBIDADES  

Diabetes Mellitus 344 

Hipertensão arterial grave  724 

Doença pulmonar obstrutiva crônica   

Doença renal   

Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares   

Indivíduos transplantados de órgão sólido   



Anemia falciforme   

Câncer   

Obesidade grave (IMC≥40)   

Trabalhadores da Educação Pública e Privada   

Pessoas com deficiência institucionalizados   

Pessoas com deficiência permanente severo   

População privada de liberdade   

Funcionários do sistema de privação de liberdade   

Pessoas em situação de rua   

Força de segurança e salvamento   

Forças Armadas   

Caminhoneiros   

Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e 
metroferroviário  

 

Trabalhadores portuários e aquaviários   

Trabalhadores de transporte aéreo   

TOTAL GERAL 5.876 
*Considerar acima de 18 anos.  

 

 
4. VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)  
 
 

Frente a introdução de vacinas por novas tecnologias de produção, pode 

haver um aumento no número de notificações de eventos adversos pós-

vacinação (EAPV). Dessa forma, ratifica-se a importância dos municípios 

fortalecerem os sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária com processo 
de capacitação e sensibilização dos profissionais para identificação, notificação 

e investigação de EAPV com registro obrigatório no e-SUS notifica e no 

NOTIVISA em caso de queixas técnicas e problemas com o produto. A 
qualificação da assistência médica para assegurar o manejo adequado dos 

pacientes é fundamental para evitar óbitos e sequelas.  



Ressalta-se que são consideradas causas de EAPV os erros de 

imunização (programáticos) como problemas na cadeia de frio, erros de 
preparação da dose ou erros na via de administração, dentre outros. 

 

 
5. ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO  

 

Com o intuito de evitar aglomerações e manter a organização nos 
estabelecimentos de saúde com salas de vacina que irão disponibilizar as doses 

para a população são sugeridas algumas estratégias de vacinação da população 

prioritária conforme as fases da campanha: 

 

• Disponibilizar uma tabela com a população-alvo sinalizando os locais de 

vacinação e como será o acesso a vacina durante a campanha. 

• Realizar mobilização em âmbito municipal (Dia D) nos finais de semana 

(sábado), em áreas cobertas pela ESF para a vacinação da população-

alvo e alcance das metas, garantindo o acesso do usuário. 

• Disponibilizar recursos humanos (equipes de saúde) suficientes para as 

ações extramuros que se deslocarão para áreas de difícil acesso e sem 
cobertura da atenção básica conforme o local de vacinação. 

• Solicitar apoio inter e intrainstitucionais para a execução.  

 
 
 
6. SISTEMA DE INFORMAÇÃO  
 
 

Para a campanha nacional de vacinação contra Covid-19, o registro da 

dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no 
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos 



os pontos de vacinação da rede pública de saúde. Uma solução tecnológica está 

em desenvolvimento, por meio do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS) com o objetivo de simplificar a entrada de dados e agilizar o tempo 

médio de realização do registro do vacinado no SI-PNI, além de considerar 

aspectos de interoperabilidade com outros Sistemas de Informação e integração 
com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).  

Será realizado pré-cadastro para alguns grupos-alvo, diferentes bases de 

dados serão integradas com o SI-PNI e o aplicativo Conecte-SUS para identificar 
automaticamente os cidadãos que fazem parte dos grupos prioritários. 

Entretanto, caso este comprove que faz parte do grupo prioritário e não esteja 

listado na base de dados do público-alvo, o profissional de saúde poderá habilitá-

lo no SI-PNI para receber a vacina. A ausência do nome do cidadão na base de 
dados do público-alvo não deve ser impedimento para receber a vacina, desde 

que comprove que integra algum grupo prioritário. 

As salas de vacina que ainda não estiverem informatizadas e/ou sem uma 
adequada rede de internet disponível, deverão realizar os registros nominais e 

individualizados em formulários contendo as dez variáveis mínimas 

padronizadas, as quais, são: CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do 
vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo-alvo (idoso, 

profissional da saúde, comorbidades, etc.); Data da vacinação; Nome da 

Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina. Posteriormente, 

esses formulários deverão ser digitados no sistema de informação.  
Para as salas de vacina sem conectividade com a internet está previsto 

um módulo off-line. Essas salas farão registros off-line e depois submeterão seus 

registros para o servidor assim que a conexão com a internet estiver disponível.  
Para evitar a aglomeração de pessoas nos serviços de saúde adotaremos 

medidas para redução do tempo médio de espera entre a realização do 

procedimento da vacinação e o registro do vacinado.  
A capacidade tecnológica disponível nas salas de vacina – informatização 

e conectividade determinará o tempo médio para registro do vacinado no 

Sistema de Informação. Existem cenários diferentes nas salas de vacina, de 

acordo com as condições tecnológicas (Gráfico 2). Caso sejam identificados 
problemas que impossibilitem o registro eletrônico da vacina, o MS providenciará 

manual com orientação para que não gere impactos no ato da vacinação. 



 

 
Quadro 01 – Logística do Sistemas de informação do SUS que serão 
utilizados para operacionalização da vacinação da Covid-19, Município de 
Pedro do Rosário, Maranhão, 2021. 
 

 SIES SI-PNI  e-SUS 
Notifica 

NOTIVISA 

Quantidade de Rede de Frio que 
utilizam o sistema?  

01 01 _ _ 

Quantidade de Salas de Vacinação 
que utilizam o sistema?  

09 09 _ _ 

Quantidade de Salas de Vacinação 
que utilizam o módulo de 
movimentação de 
imunobiológicos?  
 

09 _ _ _ 

Quantidade de Salas de Vacinação 
que utilizam o sistema para queixas 
técnicas?  
 

09 _ _ _ 

Quantidade de Salas de Vacinação 
que utilizam o módulo de registro 
de vacinação?  
 

_ 09 _ _ 

Quantidade de Salas de Vacinação 
que notificarão os EAPV?  
 

_ _ 09 09 

 

 

 
7. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 
 
 



A operacionalização da vacinação deve prever capacitação de pessoal, o 

diagnóstico situacional da estrutura da Rede de Frio Municipal, a organização da 
cadeia de frio e a implementação dos sistemas que serão utilizados na 

operacionalização da campanha. Neste sentido, é importante que o município 

informe:  

• A existência de iniciativas para capacitação dos profissionais de saúde 

para operacionalização da vacinação da Covid-19;  

• Estratégia que será adotada pelo município para as salas/pontos de 
vacinação que não possuem conectividade e/ou informatização; 

• Estratégia do município para o cadastramento das unidades da rede de 
frio nos sistemas SIES (centrais de rede de frio) ou SI-PNI/CNES (salas 

de vacina), para garantir a rastreabilidade das cargas com lotes das 

vacinas; previsão de abertura de novos pontos de vacinação para Covid-
19. Indicar quantos e se terá parceria intra e intersetorial; 

• Apresentação do planejamento relacionado ao apoio de transporte e de 

segurança na distribuição dos insumos.  
 

Quadro 02 – Estimativa da população-alvo conforme as Fases para 
Vacinação contra a Covid-19. 
 

Fases População-alvo  Estimativa de 
população*  

Número 
estimado de 
doses para 
esquema vacinal 
completo**  

Fase  
01  

Trabalhadores de Saúde; 
pessoas de 75 anos ou mais; 

pessoas de 60 anos ou mais 

institucionalizadas; população 
indígena aldeado em terras 

demarcadas aldeada, povos e 

comunidades tradicionais 
ribeirinhas e quilombolas. 

3.372 6.744 



Fase  

02  

 

Pessoas de 60 a 74 anos 

 

1.436 2.878 

Fase  

03  

Morbidades:  
Diabetes mellitus; hipertensão 
arterial grave; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; doença renal; 

doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de órgão sólido; 

anemia falciforme; câncer; 

obesidade grave (IMC≥40). 
 

1169 2338 

 

 
 
8. COMUNICAÇÃO  
 

 

A campanha de combate ao novo coronavírus tem como objetivo: 
informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população brasileira, 

gerando consenso popular positivo em relação à importância da vacinação.  

Os municípios devem seguir peças e moldes da campanha de vacinação 
do Governo Federal de forma a maximizar o esforço comunicacional, otimizando 

a percepção pela população brasileira do empenho conjunto das três esferas da 

gestão tripartite da saúde pública no Brasil.  

O município de Pedro do Rosário sinalizara as estratégias de 
comunicação que utilizarão para alertar a população esclarecendo quanto a 

necessidade de vacinar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver 

complicações e evoluir para óbito pela doença, assim como, as categorias que 
deverão ser vacinadas em cada etapa da campanha, estratégia que tem objetivo 

de promover a redução de morbimortalidade e da transmissão da doença pela 

covid-19, através de planfetagem em lugares públicos e plafetagem digital, 
outdoors, rádios locais e acompanhamentos dos ACS em suas respectivas 



áreas, divulganda para a população em linguagem simples os aspectos ligados 

a vacina que será utilizada no município, como tipo da vacina, via de 
administração, número de doses e tempo necessário para a garantia da 

imunidade contra o COVID 19.  
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SIGLAS 
 
 
 
COSEMS  Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde do Maranhão  
COVID 19  COrona VIrus Disease ano 2019  

CNES  Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde  

SVO  Serviço de Verificação de Óbito  
EAPV  Eventos Adversos Pós Vacinação  

NOTIVISA  Sistema de Notificações da 

Vigilância Sanitária  
SIPNI  Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações  

SIES  Sistema de Informação de Insumos 
Estratégicos  

SG  Síndrome Gripal  

CDS  Coleta de Cadastro Simplificada  

e-SUS AB  Estratégia de Informação da 
Atenção Básica  

IMC  Índice de Massa Corporal  

SMS  Secretaria Municipal de Saúde  
ILPI-s  Instituições de Longa Permanência 

para Idoso  

 


