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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 a atualização do 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, logística 

de distribuição de vacinas e 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 por todas as ações de imunizações no país 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, obedecendo os 

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

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, 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 e vacinar a população caruaruense a Secretaria de Saúde de Caruaru 

conta com infraestrutura própria e se mantém inovando em estratégias que possibilitem 

o acesso a população e consiga imunizar 90% da população, meta preconizada pelo 

MS. 

1. Objetivo geral 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da campanha de 

vacinação contra a COVID- 19 em Caruaru; 

2. Objetivos específicos 

Apresentar o esquema vacinal da COVID-19 para os usuários a partir dos 06 meses 
de idade; 

Ampliar o acesso da vacinação da COVID-19 para a população em todas as faixas 
etárias com esquema vacinal autorizados pelo 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; 

Monitorar a cobertura vacinal da COVID-19 dos grupos, por faixa etária. 

 

3. Processo e acesso a vacinação para população e alguns grupos prioritários 

 

Em Caruaru a vacinação  ocorre de acordo as pactuações bipartites, entre Estado de 

Pernambuco e Municípios, em consonância com as deliberações do Ministério da 

Saúde a cerca da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 e do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, obedecendo a 

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

e/ou a liberação de aplicação de vacinas conforme faixa etária e/ou grupos prioritários 

em grupos etários de menor idade. 

Atualmente, a vacinação está liberada para todos os indíviduos, com ou sem 

comorbidades, a partir dos 6 meses de idade. No público entre 6 meses e menores de 

3 anos a vacinação está autorizada da seguinte forma: 

 Crianças de 6 Meses a 11 meses e 29 dias SEM COMORBIDADES; 

 Crianças entre 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias COM COMORBIDADES; 

A ampliação da vacinação COVID-19 para crianças de 1 ano a menores de 3 anos sem 

comorbidades acontecerá conforme o envio de novas doses pelo MS. 



 

 

A vacina da COVID-19 está disponível em todas as unidades básicas de saúde do 

município, conforme cronograma de cada equipe, afim de evitar perdas vacinais. As 

unidades da zona urbana funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h e Zona Rural 

de segunda a sexta, das 8h às 15h. 

A vacina também encontra-se disponível na Via Parque, em frente ao prédio do INSS, 

lotado na Avenida Rui Branco. A vacinação ocorre da segunda a sexta das 8h às 16h e 

das 17h às 19:30h e aos Sábados das 8h às 13h. 

 

4. Especificações das vacinas disponibilizadas para uso no Brasil 

 

SINOVAC/BUTANTAN 

PLATAFORMA Vírus inativado  

INDICAÇÃO Pessoas a partir de 3 anos de idade 

FORMA FARMACÊUTICA Suspensão injetável   

APRESENTAÇÃO Frasco-ampola monodose  e multidose com 

10 doses 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO Intramuscular (IM) 

ESQUEMA VACINAL 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 2 

a 4 semanas 

COMPOSIÇÃO POR DOSE 0,5 ml contém 600SU de antígeno do vírus 

inativado SARS-CoV-2 

PRAZO DE VALIDADE E CONSERVAÇÃO 12 meses, se conservado entre 2°C e 8°C 

VALIDADE APÓS ABERTURA DO 

FRASCO MULTIDOSE 

8 horas após abertura em temperatura de 

2°C à 8°C 

FONTE: CGPNI/MS  

*Dados sujeitos a alterações 

 

ASTRAZENECA/FIOCRUZ 

PLATAFORMA Vacina covid-19 (recombinante) 

INDICAÇÃO Pessoas com idade maior ou igual a 18 

anos 

FORMA FARMACÊUTICA Suspensão injetável 



 

 

APRESENTAÇÃO Frascos-ampola com 5 doses  

VIA DE ADMINISTRAÇÃO Intramuscular (IM) 

ESQUEMA VACINAL 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 

60 dias 

COMPOSIÇÃO POR DOSE 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais 

(pv) do vetor adenovírus recombinante de 

chimpanzé, deficiente para replicação 

(ChAdOx1), que expressa a glicoproteína 

SARSCoV-2 Spike (S) 

PRAZO DE VALIDADE E CONSERVAÇÃO 24 meses a partir da data de fabricação se 

conservado na temperatura 2°C à 8°C 

VALIDADE APÓS ABERTURA DO 

FRASCO MULTIDOSE 

48 horas após abertura sob refrigeração 

2ºC a 8ºC 

FONTE: CGPNI/MS 

*Dados sujeitos a alterações 

 

PFIZER - ADULTO 

PLATAFORMA RNA mensageiro 

INDICAÇÃO Pessoas com idade maior ou igual a 12 anos 

FORMA FARMACÊUTICA Suspensão injetável 

APRESENTAÇÃO Frasco multidose com 6 doses  

VIA DE ADMINISTRAÇÃO IM (intramuscular) 

ESQUEMA VACINAL 2 doses de 0,3 mL, intervalo entre  as doses 

de 60 dias. 

COMPOSIÇÃO POR DOSE 0,3 ml contém 30 µg de RNAm codificando a 

proteína S (spike) do SARS-CoV-2 

Excipientes: di-hexildecanoato de 

dihexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, 

levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

sacarose, cloreto de sódio, cloreto de 

potássio, fosfato de sódio dibásico di-

hidratado, fosfato de potássio monobásico, 

água para injetáveis 

 



 

 

COMPOSIÇÃO POR DOSE 0,3 ml contém 30 µg de RNAm codificando a 

proteína S (spike) do SARS-CoV-2 

Excipientes: di-hexildecanoato de 

dihexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, 

levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

sacarose, cloreto de sódio, cloreto de 

potássio, fosfato de sódio dibásico di-

hidratado, fosfato de potássio monobásico, 

água para injetáveis 

PRAZO DE VALIDADE E 

CONSERVAÇÃO 

- No máximo 30 dias à temperatura de +2°C a 

+8°C;  

  -25°C a -15°C 2 semanas dentro do prazo de 

validade de 12 meses 

 - 90°C a - 60°C prazo de validade de 15 

meses 

VALIDADE APÓS DILUIÇÃO DO 

FRASCO MULTIDOSE 

6 horas após a diluição em temperatura de 

2°C à 8°C 

FONTE: CGPNI/MS 

*Dados sujeitos a alterações 

 

PFIZER - PEDIÁTRICA 

PLATAFORMA RNA mensageiro 

INDICAÇÃO Crianças a partir de 5 anos à 11 anos, 11 

meses e 29 dias 

FORMA FARMACÊUTICA Suspensão injetável 

APRESENTAÇÃO Frasco multidose com 10 doses 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO IM (intramuscular) 

ESQUEMA VACINAL 2 doses de 0,2 mL, com  intervalo entre doses 

de 8 semanas 

COMPOSIÇÃO POR DOSE 0,2 ml contém 10 µg de RNAm codificando a 

proteína S (spike) do SARS-CoV-2 

Excipientes: di-hexildecanoato de di-

hexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, 

levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

trometamina, cloridrato de trometamina, 



 

 

sacarose, água para injetáveis 

PRAZO DE VALIDADE E 

CONSERVAÇÃO 

- 12 semanas em temperatura de +2°C a 

+8°C;  

- Durante toda a validade (12 meses) 

em ultrabaixa temperatura (-90°C a -60°C) 

VALIDADE APÓS DILUIÇÃO 12 horas após a diluição em temperatura de 

2°C à 8°C 

FONTE: CGPNI/MS 

*Dados sujeitos a alterações 

 

PFIZER - BABY 

PLATAFORMA RNA mensageiro 

INDICAÇÃO Pessoas com idade entre 06 meses e 

menores de 4 anos 

FORMA FARMACÊUTICA Suspensão injetável 

APRESENTAÇÃO Frasco multidose com 10 doses  

VIA DE ADMINISTRAÇÃO IM (intramuscular) 

ESQUEMA VACINAL 3 doses de 0,2 mL, com intervalo entre doses 

de 3 semanas para a 2º dose e 8 semanas 

para a 3ª dose. 

COMPOSIÇÃO POR DOSE 0,2 mL contém 3 µg de RNAm codificando a 

proteína S (spike) do SARS-CoV-2 

Excipientes: di-hexildecanoato de 

dihexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, 

levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

sacarose, cloreto de sódio, cloreto de 

potássio, fosfato de sódio dibásico di-

hidratado, fosfato de potássio monobásico, 

água para injetáveis 

PRAZO DE VALIDADE E 

CONSERVAÇÃO 

- no máximo 10 semanas à temperatura de 

+2°C a +8°C;  

- 12 meses durante toda a validade em freezer 

de ultra baixa temperatura (-90°C à -60°C) 

VALIDADE APÓS DILUIÇÃO 12 horas após a diluição em temperatura de 



 

 

2°C à 8°C 

FONTE: CGPNI/MS 

*Dados sujeitos a alterações 

 

4.1 Recomendações para doses de reforço da Covid 19 

 

Crianças de 5 a 11 anos e adultos até 39 devem receber uma dose de reforço com o 

imunizante da pfizer pediátrica e pfizer adulto respectivamente, respeitando o intervalo de 

4 meses a partir da dose 2. 

Adultos a partir de 40 anos,profissionais de saúde e imunossuprimidos devem 

receber dois reforços com o imunizante da pfizer adulto ou astrazeneca de acordo com a 

distribuição do MS,respeitando o intervalo de 4 meses entre as doses. 

Idosos a partir de 80 anos e imunossuprimidos devem receber três reforços com o 

imunizante da pfizer adulto,respeitando o intervalo de quatro meses entre as doses. 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO  

 

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. 

 

1. Ampliar o acesso a vacinação    contra a COVID-19 no Espaço Via Parque; 

2. Montar uma sala de vacinação contra a COVID-19 no Pátio do Forró, 

durante os festejos juninos; 

3. Adequar a estrutura física da Central Municipal de Rede de Frio (CMRF) da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

4. Distribuir vacinas conforme demanda de cada unidade, considerando o 

consumo médio; 

5. Enviar seringas e diluentes conforme demanda de cada unidade e 

distribuição estadual de insumos; 



 

 

6. Capacitar e treinar os profissionais vacinadores da Rede de Atenção a 

Saúde (RAS) municipal para o manejo e administração dos imunobiológicos 

relacionados a COVID-19; 

b.FARMACOVIGILÂNCIA DOS IMUNOBIOLÓGICOS 

 

ESAVI – Eventos Supostamente Atribuíveis a Vacinação ou Imunização 

 

1.Capacitar equipe técnica vacinadora para orientação e manejo de casos 

 sintomatológico relacionado a pós vacinação; 

2.Orientar profissionais sobre componentes vacinais; 

3.Notificar no E-SUS NOTIFICA e monitorar possíveis eventos adversos 

 relacionados a campanha da COVID-19. 

 

EI– Erros de Imunização 

 

1.Capacitar equipe técnica vacinadora para minimização de erros relacionados a 

vacinação; 

2.Orientar profissionais sobre componentes vacinais; 

3.Notificar no E-SUS NOTIFICA e monitorar possíveis erros de imunização 

 relacionados a campanha da COVID-19. 

 

6.SISTEMA DE INFORMAÇÕES E REGISTROS 

 

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

 

1.Registrar no SIPNI  e no Cartão de Vacina as doses aplicadas garantindo o                  

 aprazamento seguro do esquema vacinal subsequente; 

2.Monitorar os dados da campanha de  vacinação contra a COVID-19; 

3.Realizar treinamento  para os vacinadores,  equipe de registro e     organizadores 

 envolvidos na campanha. 

 

 



 

 

7.COMUNICAÇÃO 

 

OBJETIVO – Garantir a comunicação e divulgação da Campanha de 

 vacinação para toda a população  através dos meios de comunicação. 

 

1.Realizar campanha publicitária em redes sociais para informar a população sobre 

 a vacinação; 

2.Solicitar serviço de sonorização para circular em bairros orientando a população 

 sobre a campanha; 

3.Participar de entrevistas em meios de comunicação para manter a população 

 informada; 

 

8. CONCLUSÃO 

Diante do exposto,salientamos que o Programa de Imunização de Caruaru segue todas 

as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde para prestar assistência de 

qualidade aos usuários e garantir que os imunobiológicos administrados sejam seguros, 

eficazes e acessíveis a população que faz parte do grupo prioritário da  campanha.  

 


