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INTRODUÇÃO 

A campanha nacional de vacinação contra a covid-19, de forma gradual, a iniciar 

em janeiro de 2021. A vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas 

residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores 

de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas) e 

indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de 

disponibilidade da vacina. 

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção respiratória aguda 

potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade 

entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies 

contaminadas.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas 

com covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. 

Entretanto, uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem 

formas graves da doença. Pessoas idosas e/ou com morbidades, a exemplo de pessoas 

com problemas cardíacos e pulmonares, diabetes ou câncer, dentre outros, têm maior 

risco de evoluírem para formas graves da doença. É sabido que as medidas não 

farmacológicas para conter a transmissão do novo coronavírus, que apesar de terem sido 

fundamentais até o presente momento tem elevado custo social e econômico, tornando-

se imprescindível dispor de uma vacina contra a doença. 

De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 12 de janeiro de 2021, 

existem 173 vacinas COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 63 vacinas 

candidatas em fase de pesquisa clínica, das quais 20 encontram-se na fase III de ensaios 

clínicos. Mediante busca mundial de uma vacina COVID-19, o governo brasileiro 

viabilizou crédito orçamentário extraordinário em favor do Ministério da Saúde, para 

garantir ações necessárias à produção e disponibilização de vacinas COVID-19 à 

população brasileira. Por se tratar de uma busca mundial pela tecnologia, produção e 

aquisição do imunobiológico, a disponibilidade da vacina é inicialmente limitada. 
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De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19, foram definidos grupos alvo da campanha, a saber: idosos (60 anos ou mais), 

indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades 

tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas com 

determinadas morbidades (ver descritivo no Anexo I), população privada de liberdade, 

funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, forças de 

segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, 

trabalhadores da educação, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário 

e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, trabalhadores 

de transporte aquaviário. 

Nessa perspectiva, este documento trata das diretrizes para a operacionalização 

da campanha de vacinação, abordando a logística do armazenamento e distribuição das 

vacinas, o registro das doses administradas e a vigilância de possíveis eventos adversos 

pós-vacinação (EAPV), além de comunicação e mobilização sobre a importância da 

vacinação. 

 

OBJETIVO GERAL DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

Reduzir a morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a 

manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos; 

 Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e 

capacidade de atendimento à população; 

 Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção; 

 Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. 
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POPULAÇÃO-ALVO 

 

O Ministério da Saúde iniciará a campanha nacional de vacinação contra a 

covid-19 com um total de 6 milhões de doses da vacina Sinovac (Butantan). Ressalta-se 

que esta vacina tem indicação de duas doses para completar o esquema vacinal. Neste 

cenário, considerando as duas doses para completar o esquema vacinal (intervalo de 2 a 

4 semanas entre elas) e o percentual de perda operacional de 5%, estima-se vacinar 

nesta primeira etapa cerca de 2,8 milhões de pessoas, priorizando os grupos que 

seguem: 

 Trabalhadores da saúde;  

 Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência 

(institucionalizadas); inexistentes no município de Jaicós-PI; 

 Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências 

Inclusivas (institucionalizadas); inexistentes no município de Jaicós-PI; 

 População indígena vivendo em terras indígenas. Inexistentes no município de 

Jaicós-PI; 

 Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência 

quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os 

casos suspeitos e confirmados de covid-19; 

 Demais trabalhadores de saúde 

Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com 

a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme 

a disponibilidade de vacinas pelo Governo Federal e/ou Estadual.  

 

META DA CAMPANHA MUNICIAL DE VACINAÇÃO 

O Programa Nacional de imunização (PNI) estabeleceu como meta vacinar pelo 

menos 90% da população alvo de cada grupo prioritário. Dessa forma, o município 

seguirá a mesmo objetivo, conforme a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde. 

Para melhor organização e monitoramento dos trabalhos, o município optou por utilizar 

apenas uma sala de vacinação específica para administração do imunobiológico, 
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conforme solicitação da Regional Saúde do Território Vale do Rio Guaribas (com sede 

localizada em Picos-PI) e ofício do município se responsabilizando pela 

disponibilização do espaço físico.  

 

RECURSOS DISPONÍVEIS 

Para a realização da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 

(Sars-Cov-2), a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou os seguintes 

recursos: 

1. Recursos humanos: 02 técnicos de enfermagem, 01 enfermeira, 01 

profissional digitador, 01 recepcionista, 01 motorista, 02 profissionais de 

serviços gerais. Todos estes são de direcionados exclusivamente para a 

realização da vacinação da população alvo. Além disso, 09 enfermeiros, 09 

médicos, 09 técnicos de enfermagem, 09 cirurgiões dentistas, 9 auxiliares de 

saúde bucal e 47 agentes comunitários de saúde para contribuir no processo 

de mapeamento da população a ser vacinada. 

2. Material/Equipamentos: câmara fria, caixas térmicas, termômetro digital, 

seringa estéril de 3ml, agulha hipodérmica 25x6mm, algodão, álcool a 70%, 

gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção, protetor facial (tipo face child), 

avental, luva cirúrgica, caixas para descarte de material pérfuro-cortante 

(descartex), pia para lavagem das mãos, água, sabonete, papel toalha, lixeira, 

saco plástico de lixo, ar condicionado e computadores com internet. 

3. Transporte: 01 carro refrigerado, combustível. 

4. Comunicação: cartazes, serviço de rádio, sites de internet, carro de som e 

demais mídias sociais disponíveis no município. 

 

ORGANIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE VACINAÇÃO/PLANO DE AÇÃO 

Para fins de organização e melhor planejamento, iremos utilizar a ordem de 

vacinação conforme disponibilização do imunobiológico pela Regional de Saúde do 

Território Vale do Rio Guaribas aos grupos a serem contemplados, conforme protocolo 
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do Governo do Estado do Piauí e Ministério da Saúde. Sendo assim, utilizaremos a 

sequência conforme demonstrado no quadro abaixo: 

FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PÚBLICO ALVO 

1ª FASE 

 Profissionais de saúde (técnicos de 

enfermagem da sala vacina covid-19); 

 Profissionais do Centro de Enfrentamento à 

Covid-19; 

 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do 

Serviço de Pronto Atendimento das 

unidades de saúde; 

 Trabalhadores de Saúde (SAMU); 

 Trabalhadores de Saúde (Hospital Florisa 

Silva); 

 Trabalhadores de Saúde (Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS) 

2ª FASE 
 Trabalhadores de Saúde  

 Idosos 90 anos+ 

3ª FASE 
 Aguardando liberação do imunobiológico 

pela SESAPI e orientações sobre o público 

alvo a ser vacinado. 

 

Observação importante a ser notada:  

O Plano Municipal de Imunização está sendo atualizado à medida que as doses 

estão sendo disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Piauí e conforme a 

adequação do público alvo. 

 

 


