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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Saúde de Caruaru, em consonância com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), apresenta o Plano para 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, como medida adicional na resposta ao 

enfrentamento da doença, definida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII).  

São de responsabilidade e coordenação do Ministério da Saúde (MS) a aquisição de todas as vacinas 

contra a COVID-19 com reconhecidas eficácia e segurança, especialmente as que já estão sendo 

testadas no Brasil. Também a aquisição e logística de distribuição de insumos, o sistema de informações 

e a definição das estratégias de monitoramento e avaliação da campanha, dentro do Programa Nacional 

de Imunizações (PNI).  

O PNI é o programa responsável pela aplicação da política nacional de imunizações e tem como sua 

principal missão reduzir a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de 

ações integradas de Vigilância em Saúde para promoção, proteção e prevenção da saúde da população 

brasileira.  

O Município de Caruaru-PE, em consonância com o Plano Nacional de Vacinação para a COVID-19, 

apresenta a estratégia da campanha de vacinação que deve ocorrer em quatro etapas, obedecendo os 

critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde.  

As etapas definidas pela equipe técnica do MS priorizam grupos a partir das informações sobre cenários 

epidemiológicos da COVID-19 entre os brasileiros, bem como comorbidades e dados populacionais.  

Nesta campanha constituem competência da esfera estadual a coordenação no âmbito de suas GERES – 

Gerências Regionais de Saúde, como o armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo 

federal, a logística para distribuição aos municípios, o apoio na capacitação dos profissionais 

vacinadores e a complementação do provimento de seringas e agulhas. O suprimento destes itens, que 

são considerados insumos estratégicos, será feito pelos governos federal e estadual nesta campanha de 

vacinação. 



 

 

Caso haja dificuldade de garantir este suprimento pelo MS existe a possibilidade de aquisição direta dos 

citados insumos, visando a continuidade da campanha de vacinação.  

Para alcançar a meta de vacinar a população elencada como prioritária pelo MS a Secretária de Saúde 

de Caruaru conta com infraestrutura própria e está inovando em estratégias que possibilitem imunizar o 

maior  número de pessoas em menor tempo possível.  

1. Objetivo geral  

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID-

19 em Caruaru;  

2. Objetivos específicos  

Alcançar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação, conforme determinação do Ministério 

da Saúde; 

Otimizar os recursos existentes para operacionalização da vacinação em toda a rede de saúde; 

Ampliar e inovar as estratégias de campanhas de vacinação realizadas no âmbito municipal.  

  

3. Etapas  da vacinação dos  grupos prioritários 

 

Em Caruaru, seguindo os parâmetros do Plano Nacional de Vacinação para a COVID-19, a vacinação 

deve ocorrer em quatro etapas, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das 

doses pelo Ministério da Saúde. 

Com base nas informações abaixo, e considerando a necessidade de aplicação de duas doses das 

respectivas vacinas, é possível planejar o quantitativo de insumos necessários para atender a campanha 

de vacinação contra COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Grupos Prioritários a serem vacinados e recomendações: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA (FASE I): 

 

a. INFRAESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS. 

 

OBJETIVO – Viabilizar recursos humanos, estrutura física e insumos adequados para a 

Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 em Caruaru. 

 

ESTRATÉGIA RECURSOS RESPONSÁVEIS OBSERVAÇÕES 

Realizar vacinação dos 

profissionais de saúde 

da Rede de Atenção 

Especializada pública e 

privada em seu local 

de trabalho. 

Recursos Humanos e 

Materiais 

GGAE 

PNI 

Rede privada 

Comunicação 

Solicitar escalas de 

trabalho da Rede 

Privada. 

Centralizar a vacinação 

contra a COVID-19 no 

Espaço Cultural, 

através da 

implantação de um 

Recursos humanos e 

recursos materiais.   

Atenção Básica 

PNI 

Gerência de 

Administração (GA) 

Núcleo de Tecnologia 

Destinar dias específicos  

para cada grupo 

prioritário. 



 

 

Centro de Vacinação. da Informação 

Comunicação 

Implantar um Drive-

Thru no Pátio do 

Forró. 

Recursos humanos e 

recursos materiais. 

Atenção Básica 

PNI 

Gerência de 

Administração(GA) 

Núcleo de Tecnologia 

da Informação 

Comunicação. 

 

Adequar a estrutura 

física da rede de frio 

da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Recursos humanos, 

Recursos materiais e 

Recursos financeiros. 

Gerência 

Administrativa. 

 

Garantir estrutura de 

pronto atendimento 

no Centro de 

Vacinação.  

Recursos humanos e 

recursos materiais. 

Gerência de Atenção 

Especializada 

 

Realizar processo 

licitatório para 

aquisição de seringas.  

Recursos financeiros e 

materiais. 

SEPLAG 

VIGEP 

Manter a rede 

abastecida diante de 

uma possível falta de 

abastecimento pelo MS e 

pelo Estado. 

 

b. SEGURANÇA DOS IMUNOBIOLÓGICOS 

 

OBJETIVO – Garantir a segurança das vacinas contra a COVID-19 e insumos necessários para a 

realização da campanha. 

 

ESTRATÉGIA RECURSOS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Garantir segurança 24 

horas na sede do PNI. 

Recursos Materiais Gerência Administrativa 

SECOP 

Articular com a Guarda 

Municipal. 

Garantir escolta no 

translado da vacina 

armazenada no PNI até 

o Centro de Vacinação e 

Drive thru. 

 

Recursos Materiais e 

recursos humanos. 

Gerência Administrativa 

(solicitação entre SMS e 

SECOP) 

Solicitar apoio da 

guarda municipal e/ou 

polícia 

Articular presença da 

Guarda Municipal e 

Recursos Humanos Secretaria Executiva de 

Vigilância em Saúde. 

Solicitar apoio da 

guarda municipal e/ou 



 

 

Polícia Militar durante o 

funcionamento do 

Centro de Vacinação e 

Drive thru. 

SECOP. polícia 

 

5.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA REDE DE SAÚDE. 

 

OBJETIVO – Garantir a orientação e vacinação em tempo oportuno do público alvo da campanha. 

 

ESTRATÉGIA RECURSOS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Implantar Disk Vacina 

para informações e 

agendamento de 

pacientes. 

 

Recursos Humanos e 

Materiais. 

PNI 

REGULAÇÃO 

Comunicação. 

Liberação de linha  

0800 - 2817080 para o 

agendamento de 

acordo com público 

alvo. 

Realizar através da 

equipe da estratégia de 

saúde da família 

vacinação em domicílio 

dos acamados. 

Recursos Humanos e 

Materiais 

Equipes de Saúde da 

Familia 

PNI 

Comunicação 

 

Implantar equipes 

volantes de vacinação 

em domicílio para 

pacientes de área 

descoberta. 

Recursos Humanos e 

Materiais 

PNI 

Atenção Básica. 

 

 

Distribuir em tempo 

oportuno as vacinas da 

COVID-19. 

Recursos Humanos e 

Materiais 

Gerência 

Administrativa 

Recursos Humanos  

PNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES E REGISTROS 

 

OBJETIVO – Garantir o registro adequado e seguro dos dados de imunização. 

 

ESTRATÉGIA RECURSOS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Registrar no SIPNI as 

doses aplicadas, e no 

Cartão de Vacina 

garantindo o 

aprazamento seguro 

da segunda dose da 

vacina. 

Recursos Materiais PNI 

 

 

Monitorar os dados da 

campanha de 

vacinação contra a   

COVID-19. 

Recursos Humanos PNI 

Planejamento 

 

Realizar treinamento 

para os vacinadores, 

equipe de registro e 

organizadores 

envolvidos na 

campanha. 

Recursos humanos PNI 

Atenção Básica  

NEP 

 

 

 

5.5 COMUNICAÇÃO  

 

OBJETIVO – Garantir a comunicação e divulgação das etapas de vacinação para toda a população 

através dos meios de comunicação. 

 

ESTRATÉGIA RECURSOS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Criar logomarca da 

Campanha de COVID-

19. 

Recusos humanos e 

materiais 

Comunicação A logomarca será 

utilizada juntamente 

com a logomarca do 

combate à COVID-19 

Realizar campanha 

publicitária em redes 

sociais para informar a 

população sobre a 

vacinação. 

Recusos materiais Comunicação Utilizar cards e vídeos 

nas redes sociais e 

banners com 

orientações nos 

serviços de saúde 



 

 

Solicitar serviço de 

sonorização para 

circular em bairros 

orientando a 

população sobre a 

campanha. 

Recursos materiais Comunicação  Organizar cronograma 

dando prioridade a 

áreas descobertas de 

ESF 

 

Divulgar relatório 

diário de doses 

aplicadas para a 

divulgação dos dados 

da campanha. 

Recursos humanos PNI 

Comunicação 

 

 

 

6. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO NAS DEMAIS FASES DA CAMPANHA (II, III E IV): 

 

a. AMPLIAÇÃO DO ACESSO À IMUNIZAÇÃO. 

 

OBJETIVO: Alcançar alta cobertura vacinal, em tempo oportuno, por meio da descentralização da 

vacinação contra a COVID-19. 

 

ESTRATÉGIA RECURSOS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Implantar Centros de 

Vacinação contra a 

COVID-19 de forma 

descentralizada em 

locais estratégicos. 

Recursos humanos 

 

Atenção Básica 

Atenção Especializada 

PNI 

  

Ampliar horário e 

locais de vacinação aos 

finais de semana em 

pontos estratégicos. 

Recusos humanos e 

materiais 

PNI e Atenção Básica  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estratificação dos grupos prioritários para os Trabalhadores da Saúde na Rede Pública e 
Privada na Campanha de Vacinação contra a COVID-19 

 

ORDEM ESTRATO CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO 

OBSERVAÇÕES 

01 
 

UTI e Unidades de 
Internação COVID-19 e 
Urgência e emergência  

Risco de exposição: 
Muito alto 

Contato com casos 
confirmados ou 

suspeitos de 
COVID-19 

Todos os profissionais 
que atuam nas áreas 

de UTI, CTI OU 
enfermaria COVID 

(todos os trabalhadores 
da Unidade) 

02 Unidades de Pronto 
Atendimento, SAMU, 

Maternidades, Hospitais 
Privados e Municipais 

Risco de exposição: 
Muito alto 

Contato com casos 
confirmados ou 

suspeitos de 
COVID-19 

Todos os profissionais 
lotados nas Unidades, 

incluindo os condutores 
de ambulâncias 

03 Laboratórios de biologia 
molecular (COVID-19), 
coletadores de swab 

nasofaríngeo, centros de 
coleta, testagem e 

atendimento COVID-19 e 
Centros de Diagnóstico por 

imagem que realizam 
tomografia em pacientes 
suspeitos ou confirmados 

Risco de exposição: 
Muito alto 

Contato com casos 
confirmados ou 

suspeitos de 
COVID-19 

Todos os trabalhadores 
dos Centros de 

Testagem COVID-19 e 
laboratórios que 

realizam coleta em 
pacientes suspeitos e 

confirmados de COVID-
19. 

04 Serviços de hemodiálises Risco de exposição: 
Muito alto 

Contato com casos 
confirmados ou 

suspeitos de 
COVID-19 e contato 

com pacientes 
imunodeprimidos  

Trabalhadores da 
saúde dos serviços de 

hemodiálise, 
independente que 
atendem pacientes 

suspeitos ou 
confirmados 

05 Serviços de oncologia Risco de exposição: 
Muito alto 

Contato com casos 
confirmados ou 

suspeitos de 
COVID-19 e contato 

com pacientes 
imunodeprimidos  

Trabalhadores da 
saúde dos serviços de 

oncologia,independente 
que atendem pacientes 

suspeitos ou 
confirmados 

06 Unidades da Atenção Básica, 
Unidades para atendimento 

de casos suspeitos de 
COVID-19;  

Risco de exposição: 
Muito Alto 

Contato com casos 
confirmados ou 

Todos os profissionais 
lotados nas Unidades 

citadas 



 

 

suspeitos de 
COVID-19 

07 Vigilância em saúde Risco de exposição: 
Muito Alto 

Trabalhadores que 
requerem contato 

frequente e/ou 
próximo de pessoas 

potencialmente 
infectadas, mas que 

não são 
considerados casos 

suspeitos ou 
confirmados 

Trabalhadores que 
estão em campo nas 

três vigilâncias; 

08 Equipes de vacinadores 
volantes para Campanha 
COVID-19. Equipes da 

vigilância epidemiológica que 
realizam testagem em feiras, 
barreira sanitárias e ações 

externas 

Risco de exposição: 
Muito alto 

No caso desse 
estrato, cabe 

salientar que são 
trabalhadores que 

terão contato 
induzido a grupos de 

muito alto risco 

Profissionais de saúde 
responsáveis pela 

vacinação, testagem 
pacientes sintomáticos 

em ações externas 

09 Ambulatórios de 
especialidades: público e 

privado  
Trabalhadores que requerem 

contato frequente e/ou 
próximo de pessoas 

potencialmente infectadas, 
mas que não são 

considerados casos 
suspeitos ou confirmados  

Risco de exposição: 
Muito alto 

Trabalhadores que 
requerem contato 

frequente e/ou 
próximo de pessoas 

potencialmente 
infectadas, mas que 

não são 
considerados casos 

suspeitos ou 
confirmados 

Profissionais ativos:  
Otorrinolaringologista, 

Pneumologistas, 
infectologistas, 

dentistas, 
Auxiliar/Técnico em 

saúde bucal, 
Endoscopistas, 
fisioterapeuta 
respiratório, 

fonoaudiólogos e 
terapeuta ocupacional 

10 Agentes funerários e 
coveiros 

Risco de exposição: 
Alto 

Trabalhadores que 
requerem contato 

frequente e/ou 
próximo de pessoas 

que foram a óbito 
por Síndrome 

Respiratória Aguda 
Grave 

Motoristas de 
funerárias, agentes 

funerários que estão na 
assistência direta e 

coveiros 

10 Área não COVID-10 de 
hospitais e demais hospitais 

(não COVID-10) 

Risco de exposição: 
Médio 

Trabalhadores que 
requerem contato 

Considerar todos os 
trabalhadores do setor 



 

 

frequente e/ou 
próximo de pessoas 

potencialmente 
infectadas, mas que 

não são 
considerados casos 

suspeitos ou 
confirmados 

11 Trabalhadores da saúde dos 
serviços estratégicos de 

apoio para combate a 
COVID-19 

Risco de exposição:  
Baixo 

Serviços que não 
requerem contato 

com casos 
suspeitos, 

reconhecidos ou que 
poderiam ir a 

contrair o vírus; 
trabalhadores e 

trabalhadoras que 
não tem contato 
com o público ou 

têm contato mínimo 
com o público em 

geral 

Todos os profissionais 
que atuam em serviços 

administrativos que 
viabilizam o 

funcionamento dos 
Serviços Assistenciais 
de combate ao COVID 
ou coordenam ações 

estratégicas de 
combate ao COVID-19. 
Devem ser vacinados 

todos os trabalhadores 
da Secretaria Municipal 

de Saúde 

12 Demais profissionais de 
saúde. 

Risco de exposição:  
Baixo 

Trabalhadores que 
não têm contato 
com pacientes 
confirmados ou 
suspeitos para 

COVID-19 ou que 
tem contato mínimo 
com trabalhadores 

com risco 
aumentado 

Profissionais de saúde 
liberais, 

estabelecimentos 
comerciais de saúde e 

outros locais 

 

Conforme disponibilidade das doses pelo Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS 

PRIORITÁRIOS DESCRITOS NO 

PLANO NACIONAL DE 

VACINAÇÃO 
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RESOLUÇÃO CIB/PE Nº 5395 DE 

25 DE JANEIRO DE 2021 
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RESOLUÇÃO CIB/PE Nº 5393 DE 

20 DE JANEIRO DE 2021 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


