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Introdução    
 
 A Covid-19 é uma doença causada pelo Coronavírus ,SARS- CoV-2, que  apresenta 
um espectro clínico de infecções assintomáticas a quadros graves, que  podem 
necessitar de internações e cuidados intensivos.Os sintomas desta  doença podem 
variar de sinais gripais leves, apresentando tosse, coriza, dor na  garganta, dificuldade 
para respirar, distúrbios de olfato e paladar, distúrbios  gastro- intestinais, cansaço e 
diminuição do apetite até uma Síndrome Gripal, que  consiste num quadro respiratório 
agudo, caracterizado por, pelo menos, dois dos  seguintes sintomas: sensação febril e 
febre associada a dor de garganta, dor de  cabeça, tosse e coriza. Em alguns casos 
ela pode evoluir para uma pneumonia severa, caracterizando, também quadros de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).  

 Até 29 de Dezembro de 2021, Capivari do Sul contabilizou 1083 habitantes com 
diagnóstico de Covid positivos, 1074 recuperados, um total de 4119 investigados e 
liberados, 2336 testados negativos e um total de 9 óbitos (Boletim Epidemiológico 
Coronavírus, 28/12/2021- Capivari do Sul).  

 A alta transmissibilidade do SARS-Cov 2, associado ao grande potencial de 
adoecimento e vidas perdidas, configura a vacinação como a principal estratégia 
de proteção coletiva e de médio prazo, capaz de diminuir a gravidade da 
transmissão e, com isso, permitir o retorno do funcionamento social.  

 O presente Plano apresenta a estratégia do município de Capivari do Sul para a 
imunização contra a Covid-19. Trata-se de uma versão preliminar, que 
acompanhará as atualizações das esferas nacional e estadual.  
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Objetivos: 

Objetivo geral  

Redução da morbidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção 

da força de trabalho dos serviços de saúde e dos serviços essenciais.  

Objetivos Específicos  

-Apresentar a população- alvo e grupos prioritários para a vacinação; -Descrever 

os recursos (humanos e materiais) necessários para a imunização da população-

alvo e grupos prioritários;  

- Apresentar o planejamento e programação oportunos à operacionalização da 

campanha;  

-Instrumentar gestores, trabalhadores e serviços de saúde sobre a 

operacionalização da vacinação contra o Covid-19, em Capivari do Sul. 
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Grupos prioritários e etapas da campanha 

 A campanha de imunização contra o Covid-19, no município de Capivari do Sul 
inicialmente foi dividida em etapas, atendendo populações específicas e 
abrangendo outras populações a serem imunizadas conforme divulgação de notas 
técnicas do CEVS e também as CIBS vigentes. Os grupos foram definidos pelo 
Ministério da Saúde (MS) e estão descritos nas fases a seguir: 

 

Etapa  Grupos prioritários  População 

   
1 

Trabalhadores de saúde linha 
de frente Covid-19  
(Profissionais responsáveis por 

coletas e atendimento direto ao 
paciente.) 

25 

Trabalhadores de saúde da 
atenção básica e Rede Privada 
(profissionais nível superior, 
técnico, motoristas, higienização, 
administrativo ou qualquer outro 
trabalhador da área de saúde) 

141 

População indígena  19 

Idosos e pessoas com 
deficiência institucionalizados  

06 

  

Total 191 
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Etapa  Grupos prioritários  População 

   
2 

População 60 anos + 812 

Cuidadores de idosos  31 

População remanescente de   
Quilombolas 

125 

Total  678 

 

 

 

 

 

 

Para a obtenção de dados foram utilizadas as informações que constam no IBGE 2020, cadastro dos Agentes 

Comunitários de Saúde, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, Campanha contra 

Influenza 

 

 

 

 

Etapa  Grupos prioritários  População 

3 Pacientes com comorbidades 341 

Trabalhadores da Educação 235 

Forças de segurança e salvamento  14 

Transporte rodoviário de cargas  220 

Transporte rodoviário coletivo 28 

Pacientes BPC 31 

Total  859 

Etapa  Grupos prioritários  População 

   
4 

Gestantes, Lactantes e Puérperas 51 

População Geral Geral 18 anos + 1807 

Adolescentes 12 anos + 432 

Total 2290 
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.  Estes foram os grupos operacionalizados e imunizados até o momento incluídos 
no   Plano Nacional de Imunizações; contudo, sabemos que o próximo grupo 
contemplado será o das crianças de 5-11 anos, com imunizante especifico da 
Pfizer. Com base no levantamento de dados dos cadastros dos Acs, o Município 
de Capivari do Sul possui aproximadamente 383 crianças, para esta nova etapa 
de vacinação, após o recebimento do imunobiológico.  

Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminares, passíveis de 

alteração a depender das indicações da vacina e das definições do Ministério da 

Saúde, bem como da liberação mediante publicação da CIB. 

Os dados sobre a vacinação bem como as informações são fornecidas 

através de um vacinômetro, onde o total da população estimada conforme senso 

do IBGE é de 4728. O total de população vacinada em dose 1 foi de 3793 sendo 

assim, 80,22 % da população, dose 2 -3424, 72,42%  dose de reforço 886. Total 

de doses recebidas 8913. 
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Vacinas contra a Covid-19  

 Várias vacinas passaram por testes. Após a realização destes testes os 

imunobiologicos foram liberados para administração conforme a prescrição dos 

laboratórios fabricantes.  

 A escolha das vacinas a serem disponibilizadas para Capivari do Sul foram de 

responsabilidade do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de 

Saúde/SES/RS. Inicialmente em 20/01/2021, quando se iniciou a vacinação contra 

o Covid 19 no município de Capivari do Sul, pelos profissionais da linha de frente, 

todos os imunológicos exigiam duas doses para garantir a eficácia por cada 

fabricante. Da mesma forma, o intervalo entre as doses inicialmente era definido 

pelos fabricantes.  

Oxford/AstraZeneca/Bio-Manguinhos: Anglo sueca (vetor viral - 

vírus geneticamente modificado) - APROVADA ANVISA:  

- Conservação: entre +2 e +8 ºC  

- Brasil comprou 100 milhões de doses da vacina  

- Autorização da Anvisa para fase 3  

- Eficácia até 90% em duas doses, mas foi mais eficaz com meia dose. Intervalo 

reduzido para 12 semanas. Aplicação IM  

- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos 

especiais - Com previsão de registro por Bio-Manguinhos.  

Sinovac (Coronavac)/Butantan: Chinesa (vírus inativado) - APROVADA 

ANVISA:  

- Conservação: entre +2 e +8 ºC  

- Eficácia até 97% em duas doses - intervalo de 28 dias. Aplicação 

IM - Autorização da Anvisa para fase 3.  

- Pessoas acima de 18 anos  

- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.  
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Johnson & Johnson (Janssen):  

- Eficácia até 98%  

- Inicialmente dose única acima de 18 anos, 

- Autorização da Anvisa para dose de reforço - iniciada em dezembro  

- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.  

Pfizer + BioNtech: Americana e Alemã (RNA mensageiro) - Em testes no 

Brasil (SP e BA): inicialmente duas doses, com autorização para dose de 

reforço. 

- Intervalo entre as doses reduzido para 8 semanas. Intervalo de 4 meses para 

dose de reforço população de 18 anos +. 

- Autorizada pela Anvisa administração de Pfizer em adolescentes 12 anos +, 

intervalo de dose 1 e dose 2 de 8 semanas. 

- Autorização da Anvisa para fase 3  

- Descongelamento: 3 horas entre a +2 a +8ºC ou 30 minutos acima de 

25ºC - Validade: Armazenada entre -80 e -60ºC: 6 meses  

- Após descongelamento: 5 dias em temperatura entre +2 a +8ºC ou por 

2 horas acima de 25ºC.  

- Após diluição: 6 horas a temperatura entre 2 e 25ºC. 
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Estrutura da rede de frio em Capivari do Sul  

 Atualmente existe uma sala de vacinas no município de Capivari do Sul, 

localizada na Unidade de Saúde Estratégia Saúde da Família Jardim Formoso, a 

qual responde pela rotina de vacinação conforme faixas etárias e indicações, bem 

como por todas as campanhas realizadas ordinariamente, como a influenza e a 

multivacinação.  

Nesta unidade foi instalada uma Câmara Fria para conservação de 

imunobiologicos de 200 litros que irá manter a temperatura de 2ºC a 8ºC. 

Adquirida através de programa do ministério de saúde.  

Também será instalada na Unidade Básica Santa Rosa uma sala de 

vacinas, para a qual já foi destinada uma câmara Fria do mesmo modelo da que já 

existe na sala de vacinas da Unidade Básica Estratégia de Saúde da família, pelo 

mesmo recurso do Ministério da Saúde.   

Para transporte de doses de imunobiologicos conta-se com caixas 

térmicas, com termômetros. 
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Recursos materiais 

A seguir estão descritos os insumos e equipamentos necessários para a 
realização da campanha de vacinação nos serviços gerenciados pela Prefeitura 
de Capivari do Sul.  

Alguns desses insumos já estão disponíveis nesses serviços e outros 
devem ser providenciados junto ao Ministério da Saúde e ao Estado.  

Descrição dos equipamentos  

Equipamento  Disponibilidade 

Câmara Fria de 200 litros  *02 - já instaladas na sala de vacinas 

Computador  Em funcionamento - sala de vacinas 

Ar condicionado  Em funcionamento - sala de vacinas 

  

 

Descrição de insumos 

Materiais  Quantidade 

Caixa térmica  02- 20 Litros/ 01 – 24 litros/ 1 -26 litros / 
1 – 52 litros 

Termômetro máx/min  02 

Bobinas de gelo  50 

Algodão  5 rolos de 500g 

Máscara/caixas  Cálculo por profissional 

Álcool 70°  Cálculo por profissional 

Avental  Cálculo por profissional 

Caixa coletora perfuro cortantes  20 

Micropore  23 
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Saco de resíduos infectante  10 

Carteira de vacina  800 

Imunobiológicos  316 

Seringa de 1ml,3ml e 5ml  1400 

Canetas  20 

Lápis  20 

Borracha  10 

Apontador  03 

Organizadores plásticos vazados  24 

Etiquetas adesivas  50 

Canetas de marcadores permanentes  06 

Agulha nº 25x6, 25x7 e 25x8  1400 
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Recursos humanos  

 

A Secretaria Municipal de Saúde, deverá dispor do número de profissionais 
necessários para a realização da ação de vacinação, pelo período previsto da 
campanha.  

Garantir uma rede de profissionais capacitados e tecnicamente 

competentes é fundamental para o sucesso da campanha de vacinação. Por esta 

razão, o recrutamento de equipes de vacinadores, bem como a disponibilidade 

dos mesmos para capacitação, é uma atividade crítica e deve ser realizada antes 

da disponibilidade da vacina.  

Para que a imunização contra a Covid-19 ocorra adequadamente, seguindo 

as indicações do Ministério da Saúde, recomendamos um mínimo de uma sala de 

vacinação com infraestrutura completa (equipamentos, insumos e recursos 

humanos) para o município de Capivari do Sul. Este local deverá dispor de 1 

profissionais técnicos de enfermagem por turno, podendo, assim, realizar até 30 

administrações de imunobiologicos por hora. Também serão necessários  

Profissionais de outras áreas para atuarem na triagem e orientação dos usuários.  

 

Profissional  Cargo/função 

Simoni Boeira Rodrigues Técnica de Enfermagem 

Cristiane Corrêa de Maidano  Enfermeira 

Daiana Martins de Oliveira Enfermeira 

Maria de Fátima Oliveira  Técnica de Enfermagem 

Rosa Galdino S. da Costa  Técnica de Enfermagem 
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Capacitação  

O núcleo de imunizações ficará responsável pelos cursos e atualizações 

necessários para capacitar os profissionais que atuam nos serviços de saúde, 

como unidades de saúde.   

As capacitações deverão abordar questões técnicas, operacionais, indicações e 

fluxo para notificação de eventos adversos pós-vacinação e digitação dos dados 

no sistema de informação. As reuniões serão realizadas em datas previamente 

agendadas e no formato virtual. 

 

 

 


