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Orientações Gerais para a Vacinação 

 Deverão obedecer às diretrizes nacionais sobre o distanciamento social 
levando em conta a capacidade do sistema de saúde de realizar de forma efetiva 
uma campanha de massa segura e com qualidade no contexto da pandemia em 
curso; 

 Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas 
com frequência; 

 Observar orientações de mãos, desinfecção de ambientes, uso de EPIs como 
medidas de segurança do trabalhador; 

 Garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada ou desinfetante 
para as mãos, pelos usuários; 

 Limitar o número de pessoas no local da vacinação; 

 Orientar a população para evitar aglomerações, respeitando o distanciamento; 

 Garantir a vacinação das populações de difícil acesso; 

 Orientar a população o local de vacinação; 

 Manter número de telefone para a população poder ligar e receber 
orientações; 

 Produzir informes à população sobre a vacinação; 

 Realizar triagem das pessoas antes de serem vacinadas, como por exemplo 
sintomas de febre, tosse, dor de garganta, dispneia e outros sintomas que 
possam evidenciar que estão sintomáticas de COVID-19; 

 Orientar se houver necessidade de adiamento da vacinação, prestar 
esclarecimento de dúvidas e no aguardo de novo momento para vacinar. 

 

Objetivos da Vacinação: 

Geral 

 Contribuir para a redução de morbidade e mortalidade pela COVID-19, bem 
como a transmissão da doença. 

Específicos 

 Vacinar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e 
óbitos pela doença; 

 Vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de 
transmissão. 
 

Considerando 

 Proteger a integridade do sistema de saúde e a infraestrutura para a 
continuidade dos serviços essenciais; 

 Vacinar os profissionais de saúde em todos os níveis de atenção; 

 Reduzir a morbidade grave e mortalidade associadas à COVID-19, 
protegendo as populações de maior risco; 

 Reduzir a transmissão da infecção na comunidade e gerar imunidade de 
rebanho; 
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 A ampliação da vacinação a outros grupos será feita de acordo com o 
aumento da disponibilidade de vacina. 
 

Programação do Município 

 Organizar local amplo com boa ventilação e circulação, com estrutura de 
informática e internet para realizar as informações no sistema específico, 
mesas, cadeiras (inclusive para as pessoas vacinadas que deverão 
permanecer no local por aproximadamente 15 minutos), local para 
higienização das mãos, EPIs, matérias de expedientes; 

 Organização de transporte para suporte da campanha; 

 Organização de computadores com acesso a internet; 

 Organização de anexo com dados do vacinado: CNES, CPF, DN, Nome da 
mãe, sexo, grupo-alvo, data de vacinação, nome da vacina/fabricante; tipo de 
dose; lote/validade da vacina; para vacinação extra muro; 

 Organização de alimentação para os profissionais que trabalharão durante a 
campanha; 

 Capacitar recursos humanos (equipes) para atuarem diretamente na 
campanha de vacinação; 

 Realizar ampla comunicação à população da vacinação através da rádio, 
carros de som, colaboradores, igrejas, sobre local de vacinação, datas de 
vacinação de acordo com os grupos prioritários; 

 Para vacinação de trabalhadores de saúde (329 pessoas) será realizada na 
Sala de Vacinação; 

 Para a vacinação de Idosos, 60 anos ou mais, (3041 pessoas), será realizado 
em local a ser definido e para os acamados em seus domicílios conforme 
agendamento por telefone ou pessoalmente nas unidades de saúde mais 
próximas de suas residências; 

 Para os indígenas em sua área de domicilio; 

 Para os demais grupos prioritários maiores de 18 anos que são: população 
em situação de rua, população com morbidades(1574), (diabetes, hipertensão 
arterial grave, DPOC, doença renal, doença cardiovasculares e 
cerebrovasculares, transplantados de órgão sólidos, anemia falciforme, 
câncer, obesidade grau lll), trabalhadores da educação(170), pessoas com 
deficiência permanente severa(23), membros das forças de segurança e 
salvamento(58), funcionários de sistema de privação de liberdade, 
trabalhadores do transporte coletivo(58), transportadores rodoviários de 
carga(115), população privada de liberdade(56), será realizada a vacinação 
em locais e datas a ser definidos durante a campanha de acordo com a 
disponibilidade de vacinas e da população alvo; 

 Rede de frio disponível no município; 

 Duas Câmaras para Imunobiológicos: uma câmara com capacidade para 
1000 litros (100.000 doses de vacinas e uma câmara com capacidade de 420 
litros 26.000 doses); 

 Oito caixas térmicas para transporte e vacinação extra muro; 

 Bobinas de gelo reutilizáveis; 
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Grupos Prioritários a serem vacinados 

 A disponibilização de doses para determinados grupos, foi definida pelo 
Ministério da Saúde, baseada em princípios similares aos estabelecidos pela OMS, 
bem como nas considerações sobre a viabilização operacional das ações de 
vacinação. Optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do 
funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de 
desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do 
funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de 
infecção. Desta forma foram elencadas as seguintes populações como grupos 
prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais 
da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros), pessoas de 60 
anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais), comorbidades 
(Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão 
alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares 
e cérebro-vasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; 
câncer; obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com deficiência 
permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários 
do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, população 
privada de liberdade. População Prioritária para vacinação contra a Covid-19, 
estimativa da população a ser vacinada no município de São Francisco de Paula/RS. 

 

FASE POPULAÇÃO ALVO * 

1ª Trabalhadores de saúde; 

Pessoas de 80 anos a mais; 

 Pessoas de 75 a 79 anos; 

Pessoas de 60 anos ou mais 
institucionalizadas. 

2ª Pessoas de 70 a 74 anos; 

Pessoas de 65 a 69 anos; 

Pessoas de 60 a 64 anos. 

3º Comorbidades**; 

Gestante e puérperas, maiores de 18 
anos.  

4º Professor, nível básico e superior; 

Forças de segurança e salvamento ***; 

Funcionário do sistema prisional. 

5º Caminhoneiros; 
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Trabalhadores industriais;  

Trabalhadores de Transporte Coletivo 

6º Trabalhadores de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólido.  

*Poderá sofrer alteração da campanha;  

**Diabetes mellitus, hipertensão de difícil controle ou com complicação, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, 
câncer nos últimos 05 anos, obesidade grave (IMC>40) e síndrome de down; 

***Não inclui profissionais de segurança privada. 

Insumos 

 Seringas e agulhas disponibilizadas pelo Programa de Imunizações; 

 Caixas de descartes de resíduos, algodão, álcool gel, EPIs, material de 
expedientes, disponibilizados com recurso municipal. 
 

Conclusão: 

 Essa estratégia de vacinação e face à diversidade de vacinas a serem 
utilizadas, de variados grupos selecionados da população para a vacinação, é 
necessária realizar o monitoramento e avaliação constante durante e após a 
campanha para verificar o alcance da meta de cobertura, a aceitabilidade da vacina, 
os eventos adversos, a imunidade de curto e longo prazo, o impacto da introdução 
da vacina no país e a oportuna identificação das necessidades de novas 
intervenções.  

 No decorrer da campanha o monitoramento será constante, com relatórios 
situacionais do número de doses aplicadas por grupo prioritário e serviço de saúde e 
eventos adversos notificados. Este trabalho trará subsídios para avaliação dos 
resultados alcançados, ações assertivas e lições aprendidas nas diferentes esferas 
de gestão. 
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ANEXO 

 

Formulário para vacinação extra muro. 

Nome do 
vacinado:________________________________________________________ 

CNES:________________________________ 

CPF do vacinado:____________________________________ 

Data de nascimento:_________________________ 

Nome da mãe: ______________________________________________________ 

Grupo alvo: __________________________________ 

Data de vacinação: __________________________________________ 

Nome da Vacina/Fabricante: 
______________________________________________ 

Tipo de dose: ______________________________________________________ 

Lote e Validade da vacina: 
_____________________________________________________ 

 


