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1. INTRODUÇÃO 

Os Municípios devem elaborar o Plano Municipal de Vacinação Contra a COVID-19, 

tendo como referência o Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 e as diretrizes 

do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação Contra a COVID-19, do Programa 

Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

 
 
 
 

Município: Regional de Saúde: 

Endereço da SMS: 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário/a Municipal de 
Saúde 

   

Responsável Vigilância 
Epidemiológica 

   

Responsável Vigilância 
Sanitária 

   

Responsável Atenção 
Primária  

   

Coordenador/a 
Imunização 

   



 

 

 
 
 

3. FARMACOVIGILÂNCIA 

O monitoramento dos eventos pós-vacinação seguirá o disposto no Protocolo de 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV), 

elaborado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, específico para vigilância 

dos eventos adversos decorrentes da vacinação contra a COVID-19, disponível em 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf.  

 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

Informar estratégia de sensibilização e 
capacitação dos serviços de saúde, inclusive 
privados, para a notificação imediata de casos, 
divulgando a definição de caso estabelecida 

Definir o fluxo da realização da notificação 

Indicar o responsável pela inclusão da notificação 
no sistema de informação E-SUS notifica 

Caso elabore instrumento específico para a ação, 
incluir como ANEXO 

Investigação de EAPV 

Definir responsável pela investigação 

Detalhar passo a passo 

Estabelecer fluxo de encaminhamento para 
atendimento 

Identificação de Eventos Graves 
Pós-Vacinação, conforme Portaria 
n.° 204, de 17 de fevereiro de 2016 

Indicar o responsável em informar a Regional de 
Saúde em 24 horas 

Detalhar como será repassada a notificação à 
Regional de Saúde (telefone, e-mail, planilha ou 
outra forma) 

Definir o serviço de referência para atendimento ao 
usuário 

 

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

A operacionalização da vacinação contempla a organização e programação detalhada 

de todo o processo de vacinação. 



 

 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

Descrever como ocorrerá o recebimento, armazenamento e 
a distribuição dos insumos 

Descrever estratégias de segurança dos imunobiológicos no 
transporte e no armazenamento 

Capacitação/atualização dos profissionais 
de saúde 

Informar como e quando será realizado o treinamento dos 
profissionais envolvidos na vacinação 

Definir ações de orientação sobre o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s 

Vacinação  

Descrever a rotina de trabalho e organização da sala de 
vacina 

Verificar a necessidade de ampliar a força de trabalho para 
vacinação e definir ações 

Definir medidas de prevenção e controle para COVID-19 
previstas na Resolução SESA n.º 632/2020 no acolhimento 
das pessoas nos locais de vacinação 

Organizar estratégia de atendimento/vacinação (pontos de 
vacinação, extramuro, parcerias com instituições, horário de 
atendimento, entre outros) 

 
 

5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de vacinação têm 

como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e aos usuários, 

desde a logística dos insumos até a administração, farmacovigilância e estudos pós-

marketing. 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de 
Informação 

Descrever como o município estruturou o processo de rotina 
de trabalho para o registro dos dados 

Identificar a capacidade tecnológica disponível nas salas de 
vacina 

Mapear os possíveis cenários1 para otimizar a 
operacionalização da campanha  

Definir estratégias de capacitação de profissionais para 
registro dos dados dos vacinados no sistema de informação 

Vacinação Extra Muro 
Elaborar formulário contendo as variáveis para registro 
posterior no Sistema de Informação preconizado pelo PNI 

Registro na Caderneta de Vacinação 
Entregar a Caderneta de Vacinação contendo os dados de 
identificação pessoal e dados do registro de aplicação da 
vacina 

 



 

 

1Cenários de acordo com as condições tecnológicas das salas de vacinação: 

 Cenário 1 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e condições de usar QR CODE 
(Preparar equipamentos e Recursos Humanos); 

 Cenário 2 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e condições de fazer digitação 
online; 

 Cenário 3 - Estabelecimento de saúde SEM conectividade e sem computador (utilizar planilha e 
registrar posteriormente na SMS). 

 

 

6. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas  

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas  

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde  

Pessoas de 80 anos ou mais  

Pessoas de 75 a 79 anos  

Pessoas de 70 a 74 anos  

Pessoas de 65 a 69 anos  

Pessoas de 60 a 64 anos  

Pessoas em Situação de Rua  

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento  

Comorbidades  

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, 
Casas/Unidades de Acolhimento) 

 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas  

Pessoas com Deficiência Permanente Severa  

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas  

Caminhoneiros  

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros  

Trabalhadores de Transporte Aéreo  

Trabalhadores Portuários  

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança)  

Trabalhadores do Sistema Prisional  

TOTAL  

 

 

7. COMUNICAÇÃO 

A estratégia da comunicação será informar à população sobre o Plano da Ação 

Municipal e o Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19. 

Ações Atividades 

Comunicação  

Informar se será elaborado material para divulgação e 

conscientização da população sobre a estratégia de 

vacinação dos grupos prioritários 



 

 

Informar se será realizado campanha publicitária utilizando 

os diferentes meios de comunicação: rádio, televisão, sites, 

jornais, entre outros 

 

 

 

(Local, data) ______________________, _____ /____ /2021. 

Nome do Responsável pela Elaboração do Plano de Ação 

 
 
 


