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INTRODUÇÃO  

 

O presente documento relata o Plano Municipal de Vacinação contra a 

infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) no municio de São José 

do Ouro, e tem como finalidade nortear as equipes de saúde e a população em 

geral sobre as medidas a serem implantadas e implementadas para a 

operacionalização da vacinação no município, bem como os procedimentos que 

serão adotados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no processo de 

vacinação.  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

 

Estabelecer diretrizes para as ações de operacionalização da vacinação 

contra a COVID-19 no município de São José do Ouro, de forma complementar 

ao Plano Estadual, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade pela 

COVID-19, bem como redução da transmissão da doença.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Estruturar as ações, através das diretrizes estabelecidas, de forma a 

vacinar os grupos prioritários;  

- Identificar os profissionais que farão parte da equipe de vacinação e que 

contribuirão para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19, 

observando as diretrizes apresentadas neste Plano; 

- Estabelecer estratégias para a vigilância das vacinas contra o vírus 

SARS-CoV-2, de forma a monitorar a segurança do produto a partir da 

notificação de eventos adversos pós-vacinação (EAPV), bem como identificar, 

investigar e atuar frente a eventuais problemas relacionados à qualidade dessas 

vacinas;  

- Apresentar o planejamento das ações para o processo de vacinação 

contra a COVID-19 no município;  
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Farmacovigilância 
 

Constitui-se na observância e coleta de informações sobre eventos 

adversos causados pelos medicamentos ou vacinas e sua análise cuidadosa 

serve para investigar o nexo causal com o produto administrado e posterior 

divulgação das informações, incluindo incidência e gravidade das reações 

observadas. É realizada através do Programa Nacional e-SUS Notifica. 

 
Estrutura Atual da Rede de Frio Municipal 
 
 O município de São José do Ouro conta, atualmente, com uma sala de 

Vacinas em pleno funcionamento, situada na Unidade Básica de Saúde Centro 

(CNES 2245698), a qual possui estrutura adequada para realizar as rotinas e 

campanhas de vacinação, possuindo uma Câmara Fria com capacidade de 

armazenamento de 420 litros, sensor de temperatura e sistema de emergência 

para falta de energia elétrica com duração de 36 horas. 

Para o transporte, a Secretaria de Saúde disponibiliza caixas térmicas 

com gelox e controle interno de temperatura. 

Para Campanha de Vacinação contra a Covid-19, o município de São 

José do Ouro dispõe de um estoque de 500 seringas (20X5,5), além das seringas 

recebidas pelo governo do Estado (as quais até o momento são suficientes) além 

de todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários para garantir a 

segurança dos profissionais e vacinadores. 

A Sala de Vacinas também disponibiliza um computador de mesa 

completo e um notebook, com uso regular dos sistemas de informações e 

movimentação de imunobiológicos utilizados pelo Ministério da Saúde e também 

utilização regular do Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (SIES). 

 

Grupos prioritários no Rio Grande do Sul  

 

A estimativa no Rio Grande do Sul prevê que a população prioritária, 

elencada pelo Ministério da Saúde. De acordo com os quantitativos de vacina 

repassados ao estado, em cada entrega, pelo Ministério da Saúde, em especial 

na primeira fase da campanha, poderá ser necessário estratificar os grupos 

descritos. A prioridade é estabelecida através da avaliação de risco de 
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mortalidade do grupo ou por questões de manutenção de atividades essenciais 

para a sociedade.  

Uma possível estratificação seria:  

1) Profissionais da saúde  

a) Profissionais em atenção direta a COVID-19: Unidade de Tratamento 

Intensivo, Rede de Urgência e Emergência, Profissionais responsáveis pela 

coleta de Swab para COVID-19, Unidades de Saúde da Atenção Primária à 

Saúde (Postos e UBS) que atendam pacientes com sintomas respiratórios ou 

demanda espontânea, Profissionais que prestam assistência direta a pacientes 

em ILPI (cuidador responsável de pacientes do PAD).  

b) Profissionais da área de saúde realizam atendimento a pacientes 

devido a outras questões de saúde que não COVID-19 - profissionais peritos, 

ambulatórios de consultas eletivas (não respiratórias), ambulatórios ou 

unidades com consultas/atendimentos eletivas ou agendadas.  

2) Pessoas de 60 anos ou mais acamadas (Programa de Atenção 

Domiciliar- PAD) e institucionalizados (Instituições de Longa Permanência para 

Idosos -ILPI).  

a) Pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas b) Pessoas 

institucionalizadas ou domiciliadas com deficiências ou questões neurológicas 

graves  

3) População indígena ou comunidades de região tribal.  

4) População quilombola  

5) Idosos (faixas etária): pessoas acima de 80 anos, 75 a 79 anos, 70 a 

74 anos, 65 a 69 anos, 60 a 64 anos  

6) Morbidades  

a) Diabetes mellitus  

b) Hipertensão arterial grave  

c) Doença pulmonar obstrutiva crônica  

d) Doença renal crônica  

e) Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares  

f) Indivíduos transplantados de órgão sólido  

g) Anemia falciforme  

h) Câncer  

i) Obesidade grave (IMC≥40)  
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7) Trabalhadores educacionais  

a) Educação Infantil (pública e privada), Estadual, Municipal, Privada, 

Universitária  

8) Pessoas com deficiência institucionalizados  

9) Sistema Prisional: População privada de liberdade e Funcionários do 

sistema de privação de liberdade.  

10) Pessoas em situação de rua  

11) Pessoas com deficiência permanente/severo  

12) Força de segurança e salvamento  

13) Caminhoneiros  

14) Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e metroferroviário  

15) Trabalhadores portuários  

16) Trabalhadores de transporte aéreo  

 
Estratégia de Vacinação 

 

No município de São José do Ouro, o cronograma se deu a partir da 

confirmação da chegada das primeiras 63 doses de vacinas disponibilizadas 

pelo Estado e distribuídas através da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (6ª 

CRS) e seguiu as recomendações sobre estratificação dos grupos prioritários 

dos TRABALHADORES DE SAÚDE, conforme Resolução CIB (Comissão 

Intergestores Bipartite – RS) nº 007/2021: 

 

ORDEM/ESTRATOS 

- Equipes de vacinadores volantes: Profissionais de saúde responsáveis 

pela vacinação de ILPI ou indígenas – ou ainda os primeiros profissionais de 

saúde. 

- UTI e CTI COVID-19: Considerar área fechada, ou seja todos os 

profissionais de nível superior, técnico, higienização, segurança, administrativo 

ou qualquer outro trabalhador da área da UTI e CTI. 

- Rede de Urgência e Emergência: Inclui Unidades de Pronto 

Atendimento, Serviço de Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, inlcui todos os motoristas que atuem em pronto atendimentos ou 
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transporte de pacientes de demanda espontânea, área de higienização, 

segurança, adminsitrativo, profisisonais de nível superior, técnico ou médio. 

- Unidade de internação clínicas para COVID-19: Inclui unidade de 

internação hospitalar clínica dos diferentes portes excluisivas para COVID-19. 

Todos os trabalhadores de saúde envolvidos: profissionais de saúde, 

trabalhadores das euqipes de higiniezação, admnistrativo, segurança e 

transporte. 

- Ambulatórios exclusivo COVID-19 (ou preferencialmente COVID-19): 

Trabalhadores de saúde que atuam em atendimento ambulatórial ou 

atendimento domiciliar para pacientes com COVID-19 ou com sintomas de 

COVID-19, quer sejam ambulatórios de especialidades clínicas específicas ou 

ambulatórios primários como Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde e 

equipe de atendimento domiciliar ou reabilitação para pacientes com COVID-19 

ou com demanda preferencial de síndrome gripal ou sintomas respiratórios. 

Devem ser vacinados todos os trabalhadores do setor: todos os profissionais de 

diferentes categorias, nível superior, técnico e médio, administrativo, 

higienização, segurança e transporte. 

- Priorizar unidades de saúde que atendam preferencialmente COVID-19 

ou profissionais que realizem preferencialmente atendimento a COVID-19. Ou, 

ainda, profissionais que atuem em UNIDADES DE REFERÊNCIA ou COLETA 

de exames – swab nasofaríngeo e orofaríngeo - PARA CASOS SUSPEITOS DE 

COVID-19. 

- Coletadores de Swab nasofaringe e orofaríngeo: Coletadores de Swab 

nasofaringe e orofaríngeo alocados em Centros de atendimento COVID-19, 

Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios com sala de coleta da rede 

assistencial. 

- Ambulatório de demanda espontânea OU Atenção Primária/Atenção 

Básica: Ambulatórios e unidades de saúde com atendimento ou avaliação de 

“sintomáticos respiratórios”, Atenção Primária/Atenção Básica que realizem 

atendimento de demanda espontânea, Unidades Básica de Saúde, Postos de 

Saúde. Considerar área fechada, ou seja todos os profissionais de nível superior, 

técnico, higienização, segurança, transporte, administrativo ou qualquer outro 

trabalhador da unidade de saúde. Incluindo unidades de saúde prisional. 
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- Serviços ou ambulatórios que prestam atendimento a pacientes 

imunossupressos: Clínicas de Hemodiálise, Quimioterapia ou Radioterapia, 

Cuidados Paliativos, Oncologia entre outros serviços que realizem assistência 

direta a pacientes com imunossupressão, quer seja em ambulatórios ou equipes 

de atendimento domiciliar. 

- Áreas não COVID-19 de hospitais e DEMAIS HOSPITAIS (NÃO COVID-

19): Demais Ambulatórios e Pronto Atendimento não COVID-19 – incluindo a 

totalidade da Atenção Primária/Atenção Básica – ou seja todos as unidades e 

postos de saúde. Considerar área fechada, ou seja todos os profissionais de 

nível superior, técnico, higienização, segurança, transporte, administrativo ou 

qualquer outro trabalhador da unidade de saúde. 

- Consultórios, laboratórios e farmácias de instituições privadas- 

profissionais de saúde que realizam coleta de swab, e demais profissionais de 

saúde que realizam atendimentos eletivos ou assistência ao público em geral. 

As doses de vacinas só serão destinadas aos estabelecimentos 

privados descritos nesse item, após a vacinação dos profissionais de 

saúde da rede de assistência à saúde correspondente ao SUS ser 

concluída. 

- Demais profissionais de saúde: Profissionais de saúde liberais, 

estabelecimentos comerciais de saúde e outros locais que não tenham atividade 

assistencial direta a pacientes com COVID-19 ou suspeitos de COVID-19 

SERÃO VACINADOS, mas a circulação de pessoas NÃO É UM CRITÉRIO 

ISOLADO para justificar a vacinação antes dos outros trabalhadores da saúde. 

Esses profissionais estão no item 10 da estratificação. 

 

Dessa forma, no município de São José do Ouro, foram vacinados, 

primeiramente:  

- Médicos (atuantes no Hospital São José/Ala COVID e Unidades Básicas 

de Saúde);  

- Enfermeiros (atuantes no Hospital São José/Ala COVID e Unidades 

Básicas de Saúde; incluindo os vacinadores); 

- Técnicos em Enfermagem (atuantes no Hospital São José/Ala COVID e 

Unidades Básicas de Saúde; incluindo os vacinadores);  
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- Auxiliares de higienização do Hospital São José e Unidades Básicas de 

Saúde; 

- Odontólogos e Auxiliares de Saúde Bucal (das Unidades Básicas de 

Saúde); 

- Motoristas do transporte sanitário (Unidades Básicas de Saúde); 

- Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Nutricionistas e 

Fonoaudiólogo; 

- Profissionais de Laboratórios clínicos e clínicas médicas. 

Após, foram vacinados todos os demais profissionais lotados nas 

Unidades Básicas de Saúde e Hospital São José (incluindo setores 

administrativos e de manutenção). 

Ainda conforme, e seguindo orientação sobre a estratificação de risco, 

após a vacinação dos profissionais de saúde da rede de assistência à saúde 

correspondente ao SUS foram e serão chamados todos os profissionais da rede 

particular e de assistência à saúde do município que se enquadram nos critérios 

existentes até o momento. 
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Quantitativo Lote Grupo contemplado 

 

63 doses 202010020- 
SinoVac/Butantan 

Médicos, Enfermeiros, 
Técnicos em 
Enfermagem, Auxiliares 
de higienização, 
Odontólogos e 
Auxiliares de Saúde 
Bucal das UBS, 
Motoristas das UBS, 
Farmacêutico, 
Fisioterapeutas, 
Psicólogos, 
Nutricionistas e 
Fonoaudiólogo, 
Profissionais de 
Laboratórios clínicos e 
clínicas médicas. 

70 doses 4120Z005- 
AstraZeneca/FioCruz 

Demais profissionais 
lotados nas Unidades 
Básicas de Saúde e 
Hospital São José 
(incluindo setores 
administrativos e de 
manutenção) e 
Odontólogos das 
clínicas particulares de 
Odontologia. 

10 doses 200279 - 
SinoVac/Butantan 

Demais profissionais 
lotados nas Unidades 
Básicas de Saúde e 
Hospital São José e 
clínicas médicas 
particulares. 

* A listagem de cargos e funções, bem como demais informações sobre 

imunizante/fabricante e data de aplicação, encontra-se em anexo. 

 

As doses até aqui recebidas configuram-se como dose 1 (D1). As doses 

2 (D2) serão enviadas aos municípios em tempo oportuno, de acordo com 

informações repassadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, e de 

acordo com as recomendações dos fabricantes dos imunizantes. 

Alguns profissionais integrantes da linha de frente que se enquadravam 

no primeiro grupo a receber a vacina realizaram sua aplicação na segunda e 

terceira etapas em virtude das recomendações sobre precauções de 

administração dos imunizantes, tendo em vista histórico recente de infecção por 
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coronavírus, sendo recomendado o adiamento da vacinação por pelo menos 4 

semanas após o início dos sintomas nas pessoas com quadro sugestivo de 

infecção em atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos 

diferenciais.  

Não foram observados eventos adversos graves nas aplicações 

efetuadas até o momento no município de São José do Ouro. 

 
Execução da Campanha  
 

A execução da campanha ocorrerá de acordo com os grupos prioritários 

para cada fase, conforme definido pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul.  

Conforme forem sendo definidos os grupos prioritários para a vacinação 

em cada etapa, as equipes identificarão as pessoas na comunidade e realizarão 

o planejamento das ações para captação dos usuários e execução da vacina.  

Considerando que a campanha acontecerá ainda em situação de 

pandemia, serão tomadas medidas para evitar aglomerações nas Unidades 

Básicas de Saúde, tais como vacinação in loco no interior do município de acordo 

com cronograma a ser definido. 

Diferente das campanhas realizadas até hoje, dessa vez o registro da 

dose aplicada será de forma nominal a partir do número do CPF ou do CNS 

(Cartão Nacional do SUS) do cidadão.  

Os registros de aplicação de vacinas, da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19, serão realizados no Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).  

 

Monitoramento e Avaliação 
 

 O monitoramento e a avaliação são desenvolvidos através do 

acompanhamento de indicadores de desempenho durante a realização da 

estratégia, da análise de coberturas vacinais e com as informações referentes 

às coberturas vacinais, bem como do acompanhamento dos registros no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). 
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