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APRESENTAÇÃO 
 
 
             A Prefeitura de Penedo, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e da 
Diretoria de Epidemiologia e Imunização, apresenta o Plano Municipal de Operacionalização 
da Vacinação Contra a Covid-19, como medida de resposta ao enfrentamento da doença, tida 
como Emergência de saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mediante ações de 
vacinação municipal. 
 
           Este documento é destinado aos responsáveis pelo processo de trabalho de 
operacionalização e monitoramento da vacinação contra covid-19 da instância municipal. 
Tendo o propósito de estabelecer um protocolo e instrumentalizar os trabalhadores lotados na 
SEMS e corresponsáveis pelo processo de imunização da população residente no município de 
Penedo-AL com boas práticas e segurança, a fim de diminuir os impactos causados pela 
pandemia, cumprindo os objetivos e metas impostas pelo Ministério da Saúde, bem como 
registro da vacina, dos vacinados e dos possíveis Eventos Adversos Pós-Vacinação. 
 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 18 de setembro de 1973, é 
responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a 
morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de 
vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira.  
 

O plano encontra-se organizado em 06 eixos, para atender as especificações do Plano 
Municipal de Estratégia e Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, sendo: 1) 
Situação epidemiológica e definição da população-alvo para vacinação; 2) Vacina COVID-19; 3) 
Farmacovigilância; 4) Sistemas de Informações; 5) Operacionalização para vacinação; 6) 
Comunicação. 
 

Destaca-se que as informações contidas neste plano serão atualizadas conforme o 
surgimento de novas evidências científicas, conhecimentos acerca das vacinas, cenário 
epidemiológico da covid-19, em conformidade com as fases previamente definidas e aquisição 
dos imunizantes após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Penedo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SQLZYGC9VDX5BYJWXTG6JG

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
277 - Ano IX - Nº 1635



9 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes 
de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que 
infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. 
Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-
CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida 
disseminada e transmitida pessoa a pessoa. 

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade que causa infecção 
respiratória aguda potencialmente grave. Trata-se de uma doença de elevada 
transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre principalmente entre pessoas 
por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. 

Para conseguir atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos 
países e empresas farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de uma vacina 
segura e eficaz contra a covid-19. Este é o desafio mais urgente do nosso tempo visto que, a 
pandemia mundial já causou a perda de centenas de milhares de vidas. 

O Brasil possui o maior programa de vacinação do mundo, sendo reconhecido nacional 
e internacionalmente. Atualmente, atende 212 milhões de pessoas, é um patrimônio do 
estado brasileiro, mantido pelo comprometimento e dedicação de profissionais de saúde, 
gestores e de toda população. São 47 anos de ampla expertise em vacinação em massa e está 
preparado para promover a vacinação contra a covid-19. 

De acordo com a OMS, no mundo existem centenas de vacinas em produção, 
distribuídas em todas as três fases de aprovação. A ANVISA apresentou uma tabela contendo 
as quatro vacinas mais promissoras que podem, a qualquer momento, serem aprovadas e 
usadas no Brasil. Destas quatro, apenas duas apresentaram pedido de uso emergencial. 

No dia 08 de janeiro de 2021 a fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) oficializou o pedido de 
uso emergencial da vacina contra a Covid-19, CHADOX1NCOV-19, onde a tecnologia de produção 
empregada é Adenovírus Vetor, foi desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, ao solicitar o pedido a empresa já havia apresentado todos os documentos 
necessários para aprovação da vacina referente as três fases de teste e avaliação. No mesmo dia, o 
Instituto Butantã também realizou o pedido de uso emergencial da vacina contra covid-19, 
CORONAVAC, que usa a tecnologia de produção de vírus inativados e foi desenvolvida pelo 
laboratório Sinovac, na China e ao solicitar o pedido de uso emergencial da Vacina CoronaVac a 
empresa ainda não tinha apresentado os documentos necessários para avaliação referente a fase III.  
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2. OBJETIVOS DO PLANO 
 
2.1. Objetivo Geral 
  
 Estabelecer ações e estratégias para operacionalização contra a covid-19 no município 

de Penedo-AL. 
  
2.2. 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 no município; 
� Garantir um ambiente seguro e adequado para vacinação; 
� Instrumentalizar os trabalhadores inseridos no processo de trabalho de promoção 

prevenção contra a covid-19. 
 
 
3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 E GRUPOS DE RISCOS NO 
MUNICÍPIO DE PENEDO ALAGOAS 
 
 Alagoas teve o seu primeiro caso confirmado no dia 27 de fevereiro de 2020 e até a 
presente data teve 109.319 casos confirmados, 2.577 óbitos, 8.162 casos suspeitos e 103.707 
casos recuperados. 

Em Penedo-AL o seu primeiro caso confirmado foi registrado no dia 27 de abril de 2020 
e o primeiro óbito no dia 10 de maio do mesmo ano. Até a presente data foram confirmados 
1.863 casos, 24 óbitos, 05 casos suspeitos, 79 casos sendo monitorados pelas equipes de 
saúde, 1.639 casos recuperados, 1.682 casos descartados. 

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde – SESAU, em 30 de junho Penedo teve 
1,14 mortes para cada 20 mil habitantes, contra 6,14 mortes para cada 20 mil habitantes em 
Alagoas, essa informação apresentou 531% menos mortes por covid-19 do que o nordeste e 
300% menos mortes do que os demais municípios alagoanos. 

Esse mérito se deu devido as ações desempenhadas pelo município desde o início da 
pandemia. Ao identificar que a doença acometia principalmente portadores de doenças 
crônicas, o município montou estratégias, desenvolveu ações e intensificou o 
acompanhamento dos pacientes portadores de doenças crônicas por meio do programa 
Redenção, que foi implantado através da parceria firmada entre a prefeitura de Penedo com a 
empresa PSG Medical, que vem diminuindo consideravelmente o número de óbitos, 
internações e atendimentos médicos de urgência desses doentes crônicos. 
 
3.1. Estratégias Adotadas pelo Município Contra a Covid-19 
 
 O município, através de suas secretarias, continua, de forma integrada, realizando 
inúmeras ações no combate ao vírus SARS-CoV-2, essas ações se ajustam de acordo com a 
mudança do cenário da pandemia e atualização do decreto estadual e municipal. 
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Para iniciar as ações integradas entre as secretarias do município foi criado um grupo 
de gerenciamento de crise, para planejar, monitorar, avaliar e ajustar as ações de forma 
eficiente e em tempo hábil. 

Na rede de atenção à saúde municipal (Atenção Primária, Rede De Urgência e 
Emergência e Atenção Especializada), foram instituídos fluxos e protocolos de atendimento 
aos pacientes suspeitos ou diagnosticados com coronavírus, com a finalidade de prestar um 
serviço humanizado e evitar a disseminação do vírus entre os usuários e os profissionais de 
saúde. Ficou também estabelecido a liberação de medicamentos de uso continuo para 
pacientes portadores de doenças crônicas, para um período de até 3 meses, evitando o 
deslocamento desses usuários para os serviços de saúde. 

Foram instituídas barreiras sanitárias através da SEMS, em todas as 03 entradas de 
acessos ao município, que contavam com o apoio da Policia Militar, Guarda Patrimonial e 
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, com o objetivo de identificar os 
visitantes e os residentes do município, bem como, os que apresentavam algum sintoma que 
pudessem está relacionado a covid-19 e assinatura de termo de responsabilidade para 
cumprimento de quarentena para pessoas vindas de outros estados. O seu funcionamento 
aconteceu do dia 26 de março até 30 de julho, 24 horas por dia, 07 dias por semana, 
garantindo assim, um controle maior da doença no município ribeirinho. 

Durante o funcionamento das barreiras sanitárias, 109 pessoas tiveram que voltar para 
o seu município/estado de origem por apresentar estado febril, 4.398 (carros e motos) 
retornaram a cidade de origem; 27.568 pessoas tiveram a entrada ao município por meio de 
ficha de controle de acesso; 4.262 pessoas entram no município para consulta médica; 1.363 
cadastros de profissionais de serviços essenciais; 850 termos de responsabilidade assinados; 
1.252 pessoas tiveram que retornar a cidade de origem via lancha. Em média 5.705 pessoas 
eram abordadas a cada 24h. 

A vigilância Sanitária, com o apoio da Policia Militar, Guarda Patrimonial e SMTT 
desempenhou um importante papel no ordenamento das filas de bancos, lotéricas, controle 
da entrada da população nos estabelecimentos, bem como a capacidade de lotação destes. 
Fiscalizou e garantiu a disponibilização de saneantes para as mãos e para os pés, 
obrigatoriedade de uso de mascaras por parte da população, bem como o fechamento de 
estabelecimentos não essenciais que insistiam em continuar abertos mesmo após a 
determinação do fechamento dos estabelecimentos não essenciais pelo decreto municipal e 
estadual.  Com a diminuição dos casos, essas equipes continuaram conscientizando a 
população quanto às medidas de prevenção e distribuição de mascaras para a população.  

Durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a 
estratégia utilizada pelo município foi vacinar todos os idosos e trabalhadores da saúde em sua 
residência ou em seu local de trabalho. Em um período mínimo de 07 dias uteis foram 
vacinados aproximadamente 7 mil idosos e 600 trabalhadores da saúde.  

Semanalmente o gestor da pasta concedia entrevista em uma radio local, esclarecendo 
dúvidas da população, explicando as ações durante o enfrentamento da covid-19. A partir do 
primeiro caso e até o momento, acontece a divulgação diária dos dados epidemiológicos do 
município através de boletins diários nas redes sociais, bem como no site oficial municipal. 
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4. VACINAS COVID-19 
 

No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e 
segura, aliada a manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas, é reconhecida como 
uma solução em potencial para o controle da pandemia.  

 
De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 10 de dezembro de 2020, existem 

162 vacinas contra a COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 52 vacinas 
candidatas em fase clinica. Das vacinas candidatas em estudos clínicos, 13 se encontram em 
ensaios clínicos de fase III para avaliação de eficácia e segurança, a última etapa antes da 
aprovação pelas agencias reguladoras e posterior imunização da população. 
  

Segundo a ANVISA, hoje, no Brasil existem 4 vacinas em teste e é possível observar que 
algumas destas preveem transferência de tecnologia. Essa questão é importante para que a 
produção da vacina seja completamente internalizada e se torne nacional. Ou seja, a 
transferência de tecnologia está diretamente relacionada à autossuficiência do país na 
produção da vacina, como mostra a tabela a seguir: 

 
  
É importante ressaltar que mesmo após a vacinação os cuidados e proteção contra a 

covid-19 devem ser mantidos pois todos os imunobiológico precisam de um período para 
desencadear a resposta imune e esperar eu grande parte da população esteja vacinada e assim 
a redução da disseminação do vírus, mesmo os que já tiveram covid-19 devem se vacinar pois 
não se sabe quanto tempo essa imunidade ira durar. 

 
 
 

Vacina Laboratório Origem Tecnologia 
empregada/ 
Eficácia  

Transferência 
de tecnologia 

Armazenament
o 

Esquema 
vacinal / via de 
aplicação 

CHADOX1NC
OV-19 

AstraZenec
a e 
universidad
e de 
Oxford 

Reino 
Unido 

Adenovírus 
vetor 
/70,4% 

Sim, para 
Biomanguinho
s 

2°C a 8°C 2 doses, 
intervalo de 
entre 15 e 28 
dias/ IM 

Coronavac Sinovac e 
instituto 
Butantã 

China Vírus 
inativado/ 
50,38% 

Sim, para o 
instituto 
Butantã. 

2°C a 8°C 2 doses, 
intervalo de 
14 dias / IM 

VACINAS 
BNT 162 
COM RNA 
ANTI-VIRAL 
PARA 
IMUNIZAÇÃ
O ANTIVA 
CONTRA 
COVID-19 

Pfizer-
wyeth 

Estados 
unidos e 
Europa 

RNA / 95% Não -70°c e 2°C a 
8°C (até 5 dias) 

-- 

AD26.COV2.
S(VAC31518) 

Janssen-
Cilag 

Europa Adenovírus 
vetor / - 

Não 2°C a 8°C (3 
meses) 

1 OU 2 doses, 
com intervalo 
de 56 dias / IM 
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4.1. Estimativa de Doses de Vacinas Necessárias à vacinação para a população de 
Penedo 
 
 Segundo informações retiradas do DataSUS, a população estimada no município de 
Penedo-AL no ano de 2020 é de 63.846 pessoas e a estimativa da população acima de 18 anos, 
que estão na faixa-etária indicada a receber a vacina, é de 49 mil pessoas.  

 
Sendo assim, para imunizar toda a população-alvo contra a covid-19 no município de 

Penedo-AL, que inclui o esquema de duas doses e acrescendo um percentual de perda 
operacional de 5%, nesta perspectiva estima-se um total de aproximado de 102.900 doses de 
vacina. 
 
4.2. Grupos Prioritários 

 
Segundo o PNI do MS em um momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade 

da vacina no mercado mundial, o objetivo principal da vacinação é contribuir para a redução 
de morbidade e mortalidade pela Covid-19, de forma que existe a necessidade de se 
estabelecer grupos prioritários. 

 
Nesse cenário, os grupos de maior risco para agravamento e óbito, caso venham a se 

infectar, devem ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico que se vive, com a grande 
maioria da população ainda altamente susceptível à infecção pelo vírus, também é prioridade 
a manutenção do funcionamento e da força de trabalho dos serviços de saúde incluindo os 
trabalhadores da saúde entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. 

 
A vacinação ocorrerá a princípio em 3 fases, mas, segundo o MS, os grupos previstos 

são preliminares, passíveis de alteração a depender das indicações da vacina após aprovação 
da Anvisa, assim como as possíveis contraindicações. Destaca-se ainda que há outros grupos 
populacionais considerados prioritários, a serem incluídos dentre as fases apresentadas, 
discutidos no âmbito da câmara técnica, para avaliação de qual fase esses grupos serão 
inseridos, de acordo com o cenário de disponibilidade de vacinas e estratégia de vacinação. 

 
FASES POPULAÇÃO-ALVO 

 
1ª 

Trabalhadores de saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou 
mais institucionalizadas; população indígena aldeado em terras demarcadas 
aldeadas, povo e comunidades tradicionais ribeirinhas. 

2ª Pessoas de 60 a 74 anos que não vivem em instituições de longa permanência. 
 
 

3ª 

Morbidades 
Diabete Mellitus; hipertensão arterial grave; Doença Pulmonar obstrutiva 
Crônica; doença renal; doenças cardiovasculares; indivíduos transplantados 
de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC ≥ 40). 

Grupo 
prioritário 

Professores (Nível básico ao superior, setor público ou privado), forças de 
segurança (policial federal, militar ou civil e Forças Armadas) e salvamento 
(Bombeiro Militar), funcionário do sistema prisional, presos, quilombolas e 
outros. 

Grupo Não 
Prioritário 

 Menores de 60 anos, que não estão em condições de vulnerabilidade, não 
atuam em profissões essenciais e não têm comorbidades. 

Fonte: Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19/2020 
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 Todo usuários deverá comparecer ao centro de vacinação munido de Cartão SUS, 
documento oficial com foto e comprovação que pertence ao respectivo público-alvo. 
Na primeira fase, os trabalhadores da saúde deverão apresentar, também, um 
documento que comprove o vínculo com a empresa prestadora de serviços de saúde 
(Carteira de trabalho, declaração, carteira do conselho e outros). 
 
 
5. FARMACOVIGILÂNCIA 
 
 As vacinas pertencem a um grupo de produtos biológicos com excelente perfil de 
segurança. As ocorrências de eventos adversos relacionados às vacinações devem ser 
imediatamente comunicadas, notificadas e investigadas, para que não coloquem em risco a 
segurança geral da população e todo o programa de imunização. 

  A farmacovigilância tem o objetivo de coletar informações sobre eventos adversos 
causados pelas vacinas e sua análise cuidadosa serve para avaliação contínua do 
risco/benefício e a gestão de risco são partes integrantes do processo. 

Um EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, não possuindo 
necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico 
(imunoglobulinas e soros hierólogos). Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou não 
intencional, isto é, sintoma, doença ou achado laboratorial anormal. 

Os EAPV são classificados quanto a sua gravidade:  

Evento adverso grave – EAG Qualquer evento clinicamente relevante que: requeira 
hospitalização; possa comprometer o paciente, ou seja, que ocasione risco de morte e que 
exija intervenção clínica imediata para evitar o óbito; cause disfunção significativa e/ou 
incapacidade permanente; resulte em anomalia congênita;  ocasione o óbito. 

Evento adverso não grave – EANG Qualquer outro evento que não esteja incluído nos 
critérios de evento adverso grave (eag). os eventos não graves não representam risco 
potencial para a saúde do vacinado devendo também ser cuidadosamente monitorado. 

No caso das vacinas contra a covid-19, TODOS os eventos, não graves ou graves, 
compatíveis com as definições de casos, deverão ser notificados e investigados, seguindo o 
fluxo estabelecido pelo MS. Qualquer profissional de saúde que atenda o caso deverá notificá-
lo. 

 
5.1. Precauções: 
 

� Doenças agudas febris moderadas ou graves: recomenda-se adiar a vacinação até a 
solução do quadro, com o intuito de não atribuir à vacina as manifestações da doença. 

� Como a(s) vacina(s) Covid-19 não puderam ser testadas em todos os grupos de 
pessoas, pode haver algumas precauções ou contraindicações temporárias até que 
surjam mais evidências e se saiba mais sobre a(s) vacina(s) e que seja(m) 
administrada(s) de forma mais ampla a mais pessoas. Após os resultados dos estudos 
clínicos de fase 3, essas precauções e contraindicações poderão ser alteradas 
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5.2. Contraindicações: 
 

A contraindicação é entendida como uma condição do usuário a ser vacinado que 
aumenta, em muito, o risco de um evento adverso grave ou faz com que o risco de 
complicações da vacina seja maior do que o risco de doença contra a qual seja desejada. 

Para todo imunobiológico, consideram-se como contraindicações: 

� Ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o 
recebimento da dose anterior;  

� História de hipersensibilidade a qualquer componente da(s) Vacina(s); 
� Gestantes; 
� Pessoas menores de 18 anos; 
� Sistema imunológico suprimido – Poderá não gerar uma resposta imune. 

 

Ressalta-se que informações e orientações mais especificas relacionadas a(s) vacina(s) 
contra a covid-19 serão atualizadas no protocolo imediatamente a aprovação destas. 

 
6. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 

Para a campanha nacional de vacinação contra a 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). 
 

Uma solução tecnológica está em desenvolvimento, por meio do Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS) do MS, 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). 
 

O sistema possibilita utilizar o QR-Code para facilitar a identificação do cidadão 
durante o processo de vacinação. Este poderá ser gerado pelo próprio cidadão no Aplicativo 
Conecte-SUS. O cidadão que faz parte dos grupos prioritários elegíveis para a vacinação, mas 
que chega ao serviço de saúde sem o seu QR-Code em mãos não deixará de ser vacinado. Para 
isso, o profissional de saúde terá uma alternativa de busca no SI-PNI, pelo Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de localizar o cidadão na base de dados 
nacional de imunização e tão logo avançar para o ato de vacinar e de execução do registro da 
dose aplicada.  
 

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 o cidadão 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  
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do cidadão na base de dados do público-alvo não deve ser impedimento para ele receber a 
vacina, desde que comprove que integra algum grupo prioritário. 

 
Enquanto o centro de vacinação contra a COVID-19 não estiver informatizado e/ou 

sem uma adequada rede de internet disponível, deverão realizar os registros nominais e 
individualizados em formulários contendo as dez variáveis mínimas padronizadas. São elas: 
CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; 
Sexo; Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, morbidades, 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 o centro de vacinação contra a COVID-19 sem conectividade com a internet está 
previsto um modulo 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. 
 

Caso sejam identificados problemas que impossibilitem o registro eletrônico da vacina, 
o MS providenciara manual orientativo de tal forma que não gere impactos no ato da 
vacinação. 
 

Destaca-se ainda que, em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 197/2017, todo serviço de vacinação possui 
obrigatoriedade na informação dos dados ao ente federal, por meio do sistema de informação 
definido pela CGPNI ou um sistema próprio que interopere com ele. 

A Notificação e Investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-SUS Notifica. Esta 
será a única via de entrada de dados, já acordado entre a ANVISA e a CGPNI. O formulário de 
preenchimento dentro do sistema esta em fase final de desenvolvimento pelo DATASUS e está 
sendo construído visando aprimorar o fluxo de informação entre o MS, ANVISA e OMS. 
 
6.1. Gestão da Informação 
 

Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e 
coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um painel, em desenvolvimento pelo 
Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados 
diferentes gráficos e mapas de contribuição. A extração do conjunto de micro dados estará no 
OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado a disposição o número de doses 
aplicadas por UF e municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa 
etária e por tipo de vacina. Ainda terá o percentual de vacinados, as coberturas vacinais do 
Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero, por 
faixa etária e o mapa de distribuição espacial das coberturas vacinais segundo as UF e 
municípios. 

O referido painel apresentará a distribuição dos EAPV, segundo pessoa, lugar e tempo, 
e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados gerais do 
Brasil, porestados e municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de 
EAPV por grupo prioritário, por tipo de evento, por tipo de evento adverso associado, por 
gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnostico clínico, por tipo de 
manifestação clínica, por classificação de causalidade e por status da investigação. 
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Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas ao quantitativo de doses 

das vacinas distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas 
recebidas pelos estados e municípios. 
 

Os dados e indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e 
publico em geral por meio do painel. Salienta-se que os dados individualizados e identificados 
estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com 
senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para 
acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de saúde. 
 

Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir 
a identificação do cidadão vacinado pelo numero do CPF ou do CNS, para possibilitar a 
identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar 
duplicidade de vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão 
garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do tipo de dose aplicada, 
objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação. 
 
 
7. OPERACIONALIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO 
 
7.1. Capacitações 
            Através do MS erão definidas capacitações direcionadas as diversas tecnologias que 
venham a ser incorporadas a Rede, bem como acerca de processos de trabalho, considerando 
a possibilidade do uso de diversas estratégias para garantia da vacinação. 
 

Está prevista a oferta de capacitação voltada para a qualificação de profissionais de 
saúde do SUS que atuarão nas campanhas de vacinação contra a covid-19, em especial aos 
profissionais inseridos na Atenção Primaria em Saúde e nas mais de 38 mil salas de vacina 
existentes no pais, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a CGPNI e a 
Secretaria de Atenção Primária a Saúde/MS. O curso denominado “Vacinação para covid-19: 
protocolos e procedimentos” será na modalidade de Educação a Distancia (EaD), em conteúdo 
adequado ao perfil dos profissionais da rede do SUS. Será ofertado no âmbito do Campus 
Virtual Fiocruz, em acesso público e gratuito, visando alcançar de forma rápida e em escala 
nacional, os profissionais de todo o país que atuarão na campanha de vacinação. Estamos 
também em processo de convênio com o Conasems, a fim de capacitar por meio de sua 
capilaridade, todos os municípios do Brasil, ofertando a todos os gestores e profissionais de 
saúde do país, a oportunidade de se capacitarem e se aperfeiçoarem por meio da 
disponibilização de ferramentas  educacionais de ensino a distância – EAD. 
 
7.2. Armazenamento  
 

A Rede de Frio Municipal está equipada com duas geladeiras comerciais comuns (04 
portas), que são destinadas para o armazenamento de imunobiológicos nas instâncias 
regionais, uma câmara refrigerada vertical, especifica para armazenamento de 
imunobiológicos, com capacidade de 400 litros, que possui bateria e possibilita manter a 
temperatura adequada por um período mínimo de 48 horas, dois freezers para congelamento 
das bombinas de gelos recicláveis, climatizada e com gerador de energia elétrica para manter o 
 fornecimento de energia, de maneira eficiente, preservando a temperatura dos 
imunobiológicos entre +2 e +8°C de acordo com o recomendado pelo MS.       
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O município de Penedo Alagoas, recebeu da rede estadual, no ano de 2020, 142.268 

mil doses de imunobiológicos que se apresentam em aproximadamente 30 imunizantes 
distintos, para a garantia de vacinação em todo o território municipal. Conta com 20 salas de 
vacinação na Atenção Primária e 01 sala de vacina na Santa Casa de Misericórdia de Penedo. 

 
Pela não estimativa do valor financeiro deste imunobiológico, serão necessárias 

melhorias na segurança da Rede de Frio, que contará com vigilância eletrônica com patrulha 
24 horas e monitoramento eletrônico por vídeo, entre outros. 
 
 
7.3. Desempenho Do Programa De Imunização Municipal No Ano 2020 

 
No ano de 2020, mesmo enfrentando a Pandemia do coronavírus, o município 

administrou aproximadamente 41 mil doses de vacina de rotina, 23.683 doses na campanha 
Nacional contra a influenza, 19.193 mil doses de vacina Tríplice Viral durante a campanha 
contra o sarampo e 3.778 mil doses de vacina VOP na campanha conta a poliomielite, 
finalizando o ano com um total aproximado de 87.654 mil doses administradas. 
  
7.4. Estratégia de Vacinação: Programação, Equipe Técnica e Logística do Centro de 
Vacinação Contra a COVID-19 no município de Penedo-Alagoas. (ANEXO 1) 
 
 Para atender a população de forma segura e garantir um atendimento adequado no 
período de pós-vacinação imediato, bem como qualidade no armazenamento, controle do 
estoque de vacinas, dos vacinados e qualidade nos registros de vacina e de EAPV ficou 
decidido a centralização da vacina contra a covid-19. 
  

De forma integrada com a coordenação de Atenção Primária e com as unidades de 
saúde, o Município disponibilizará, antes de iniciar a campanha, um cronograma contendo as 
datas de vacinação, para a população da Zona Urbana, da Zona Rural, idosos 
institucionalizados e acamados, respeitando as fases de vacinação impostas pelo MS.   
  

O Centro de Vacinação contra a COVID-19 irá funcionar de segunda a sexta-feira, no 
horário das 7 às 19 horas, formado pelo corpo técnico composto por 01 Enfermeiro, 06 
Técnicos de Enfermagem e 04 Agentes Administrativos e atenderá uma média de 320 usuários 
por dia. 

 
 O local contará com uma Sala de Espera com 03 guichês para identificação e cadastro 
dos usuários no sistema de informação destinado a campanha contra a Covid-19. 

 
Em seguida o paciente será encaminhado para uma das 03 Salas de Triagem, onde 

serão aferidos os sinais vitais (PA, HGT, Saturação, Temperatura), bem como serão feitos 
questionamentos sobre possíveis comorbidades e suas condições clínicas (Anexo II). Ainda na 
triagem, os pacientes serão identificados com pulseiras para facilitar o reconhecimento 
daqueles que alegam alergia medicamentosa que em seguida serão direcionados a uma das 03 
Salas de Vacina. 

Nas salas de imunização, os pacientes receberão orientações sobre as contraindicações 
e possíveis Eventos Adversos Pós-Vacinação, bem como a importância de permanecer em 
observação pelo tempo mínimo determinado.    
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Após a imunização, o paciente ficará em observação por no mínimo 30 minutos e para 

finalizar o atendimento, passará por uma nova triagem para aferição dos sinais vitais pós-
vacinação e posteriormente será liberado. 

 
O centro de vacinação contará com uma equipe preparada e uma ambulância de 

plantão em todo horário de funcionamento para prestar os primeiros atendimentos aos 
pacientes que serão transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.   

 
A população da zona rural, deverá se deslocar até o centro de vacinação contra a 

covid-19 para receber a dose da vacina, de forma integrada com as unidades de saúde. O 
usuário poderá realizar o agendamento do horário para a vacinação junto à equipe. O 
transporte será disponibilizado pela Secretária de Saúde de forma gratuita e exclusivamente 
para o público-alvo referente a cada fase de vacinação, sem deixar de cumprir o protocolo de 
segurança. 

Será formada uma equipe “volante” de vacinação, para atender os acamados, bem 
como os idosos institucionalizados, que contará com profissionais capacitados para realizar a 
vacinação de forma segura e preparados para atender eventuais reações anafiláticas e/ou 
EAPV. 

 
CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DA 1ª FASE 

 
Trabalhadores de saúde; pessoas de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais 
institucionalizadas; população indígena aldeado em terras demarcadas aldeadas, povo e 
comunidades tradicionais ribeirinhas. 

DATA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

A definir 
UBS 012 
UBS 019 
UBS 020 

A definir UBS 017 
UBS 018 

A definir UBS 014 
UBS 016 

A definir UBS 013 
UBS 015 

A definir 
UBS 004 
UBS 008 
UBS 011 

A definir UBS 007 
UBS 010 

A definir UBS 009 
A definir UBS 006 
A definir UBS 005 

A definir UBS 001 
UBS 002 

Durante os 10 dias úteis da campanha, a equipe “volante” estará realizando a vacinação na 
residência dos usuários acamados e institucionalizados. 
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CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DA 2ª FASE 

 
Pessoas de 60 a 74 anos não institucionalizadas. 

DATA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

A definir UBS 018 
UBS 020 

A definir UBS 012 
UBS 019 

A definir UBS 001 
A definir UBS 002 
A definir UBS 003 
A definir UBS 004 
A definir UBS 005 
A definir UBS 006 
A definir UBS 007 
A definir UBS 008 
A definir UBS 009 

A definir UBS 011 
UBS 017 

A definir UBS 014 
UBS 015 

A definir UBS 010 
A definir UBS 013 
A definir UBS 016 

 
 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DA 3ª FASE 
 
 Na terceira fase iremos aprimorar as estratégias utilizadas nas duas primeiras fases, 
visto que o número do público-alvo será maior e precisará de uma melhor triagem na 
identificação das comorbidades, podendo ser criados novos pontos de vacinação para atender 
a demanda. 
 
 
8. COMUNICAÇÃO 
 

� A divulgação da campanha acontecerá em redes sociais, site oficial do município, 
rádios locais, outdoor, cartazes e outros. 

� A secretaria disponibilizará um boletim diário com o número de vacinados, bem como 
o número de EAPV imediato ou tardio, reações anafiláticas e outros. 

� Semanalmente será realizadas entrevistas para sanar as dúvidas da população frente 
ao processo de imunização. 
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ANEXO I: Fluxo de Atendimento 
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ANEXO II: Ficha de Cadastro Individual  
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