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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campo Verde, em consonância com o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), apresenta o plano para operacionalização 

da vacinação contra a COVID-19 em Campo Verde, como medida adicional na resposta 

ao enfrentamento da doença. 

Inclui no Programa Nacional de Imunizações (PNI) a aquisição e logística de 

insumos, o sistema de informações e a definição das estratégias de monitoramento e 

avaliação da campanha para o cumprimento da vacinação contra o COVID-19.  

O PNI é responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão 

reduzir a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações 

integradas de vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da 

população brasileira.  

Em Campo Verde, em consonância com o 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. As etapas estabelecidas 

pela equipe técnica do MS priorizam grupos, que levam em conta informações sob o ponto 

de vista epidemiológico da COVID-19 entre os brasileiros, bem como, comorbidades e 

dados populacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

No fim de 2019, o Novo Corona vírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Este Novo 

Corona vírus produz a doença classificada como COVID-19, sendo agente causador de 

uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan (China). Ainda não há informações 

plenas sobre a história natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis para manejo 

clínico dos casos de infecção humana pelo SARSCoV-2, restando ainda detalhes a serem 

esclarecidos.  

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

novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente 

grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A 

transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 

contato com objetos e superfícies contaminadas. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm a forma leve ou moderada da doença, porém 

aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença severa necessitando de suporte de 

oxigênio. Tem-se ainda que 5% da população que é afetada com a forma grave da doença 

e pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas 

como trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. Para conseguir 

atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas 

farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de uma vacina segura e eficaz 

contra a COVID-19. 

As diretrizes definidas neste plano visam apoiar as Unidades de Saúde do 

município de Campo no planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença. 

O êxito dessa ação será possível mediante o envolvimento de todas as áreas de gestão e 

operacional em esforços coordenados no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilização e 

adesão da população à vacinação. 

Destaca-se que as informações contidas neste plano serão atualizadas conforme o 

surgimento de novas evidências científicas, conhecimentos acerca das vacinas, cenário 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

epidemiológico da COVID-19, em conformidade com as fases previamente definidas e 

aquisição dos imunizantes após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e orientações da SES – MT e do Ministério da Saúde. 

1. OBJETIVOS 

 Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra 

a COVID-19 no Município de Campo Verde  

 Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação;  

 Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação; 

 Instrumentalizar equipes e profissionais para vacinação contra a COVID-19. 

 

2. COMPETENCIAS DA GESTÃO MUNICIPAL 

Constituem competências da gestão municipal para Imunização, segundo o 

Ministério da Saúde: 

 A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, 

incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e 

vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos 

e óbitos temporalmente associados à vacinação;  

 A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as 

normas vigentes;  

 O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, 

conforme as normas técnicas vigentes; 

 A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o 

processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados 

provenientes das unidades notificantes, bem como a transferência dos dados 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional 

e estadual e a retroalimentação das informações às unidades notificadoras. 

 

3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19  

Segundo o Ministério da Saúde na Plano Nacional de Operacionalização de 

Vacinação Contra a COVID-19, publicado 16/12/2020, desde o início de 2020, a covid-19 

dispersou-se rapidamente pelo mundo e até 09 de dezembro de 2020, já haviam sido 

confirmados mais de 67,7 milhões de casos da doença, incluindo mais de 1,5 milhões de 

óbitos, reportados pela OMS. Na região das Américas, no mesmo período, foram 

confirmados mais de 28,8 milhões de casos e mais de 756 mil óbitos de covid-19. No Brasil, 

no mesmo período, foram confirmados mais de 6,7 milhões de casos da covid-19 e 178 mil 

óbitos. Foram notificados cerca de 974 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) hospitalizados, com mais de 54% dos casos confirmados para covid-19 

(n=529.549), dos quais 51,6% foram em maiores de 60 anos de idade. 

No Município de Campo Verde nesse período foram confirmados 2.722 casos de 

COVID-19, sendo 48 óbitos até dezembro de 2020 conforme Gráfico 1, segundo dados do 

SIM em 10/01/2021.  

Gráfico 1 Óbitos relacionados ao COVID-19 por faixa etária até Dezembro 2020 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Também foram notificados 299 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) hospitalizados residentes em Campo Verde. Destes 157 eram do sexo masculino 

e 142 do sexo feminino; 89 portadores de hipertensão arterial; 69 portadores de diabetes, 

33 com outras comorbidades cardiovasculares e 121 pessoas com 60 anos a mais. 

Destes 299 casos notificados de SRAG, 78,56% (235) foram casos confirmados 

laboratorialmente/Imagem para COVID-19; 20,06% (60) apresentaram exames negativos 

para COVID-19 e 1,33% (04) não tem resultado de exame laboratorial laboratorial. Das 

internações por SRAG, 11 são profissionais da saúde.  
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Gráfico 2 Percentual de Casos de SRAG notificados, hospitalizados confirmados para 
COVID-19 

 

As internações por SRAG de residentes em Campo Verde, segundo faixa etária 

não ocorreram de forma equânime como demonstra o gráfico abaixo.  
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3.1 Caracterização de Grupos de Risco para agravamento e óbito pela covid-19  
O risco de complicações pela COVID-19 não é uniforme na população, sendo que 

o risco de agravamento e óbito está relacionado a características sociodemográficas, 

presença de morbidades, entre outros. Os principais fatores de risco identificados como 

associados à progressão para formas graves e óbito são: idade superior a 60 anos; 

diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); doença renal; doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão arterial grave; indivíduos 

transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer e obesidade mórbida 

(IMC≥40). 

Dos 48 óbitos ocorridos até dezembro de 2020, os pacientes dentro dos grupos de 

riscos são assim distribuídos: 

 Idade Superior a 60 anos : 33 

 Hipertensos: 19 

 Diabéticos:15 

 Comorbidades Cardiovasculares: 10 

 

3.2 Grupos com elevada vulnerabilidade social. 
 Além dos indivíduos com maior risco para agravamento e óbito devido às 

condições clínicas e demográficas, existem ainda grupos com elevado grau de 

vulnerabilidade social e, portanto, suscetíveis a um maior impacto ocasionado pela 

covid-19. Neste contexto, é importante que os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) 

também sejam levados em consideração ao pensar a vulnerabilidade à covid-19. 

4.  VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 
 

4.1 Análise do cenário de vacinas contra a COVID 19 
Uma vacina ideal para a COVID 19, segundo a Organização Mundial de Saúde deve ter 

basicamente as seguintes características: 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Ter um perfil de segurança entre os múltiplos grupos populacionais (crianças, 

idosos, gestantes, imunodeprimidos); 

 Não ter contraindicações; 

 Ter eventos adversos mínimos, sendo leves e transitórios; 

  Induzir imunidade protetora, idealmente após uma dose; 

 Gerar imunidade rapidamente, idealmente após 2 semanas; 

 Ter ao menos 70% de eficácia; 

 Prover proteção duradoura envolvendo as respostas imunológicas humoral e 

celular, por pelo menos 1 ano; caso sejam necessárias doses de reforço, que 

sejam preferencialmente com frequência superior a um ano; 

 Ser estável à temperatura ambiente para evitar a necessidade de rede de frio 

e transporte especializado e com isso facilitar sua distribuição e 

disponibilidade;  

 Ter o potencial para ser coadministradas com outras vacinas.  

4.1.1 Rede de Frio Municipal  
A cadeia de frio envolve requisitos como equipamentos, pessoas e processos. Sua 

preservação é característica fundamental no armazenamento e transporte dos 

Imunobiológico, sendo assim, qualquer falha nesses requisitos pode resultar em perda 

potencial do produto manuseado nesta cadeia: o Imunobiológico. Nesse sentido, cada 

componente dela deve ser cuidadosamente mantido. 

A utilização dos equipamentos apropriados, a elaboração de um programa de 

manutenção e um planejamento compatível referente à aferição da capacidade da câmara 

de conservação, de acordo com a necessidade de armazenamento, são condições 

fundamentais deste processo. Assim, o uso de equipamentos que não atendem aos 

critérios de qualidade e segurança para o armazenamento desses produtos implicará no 

aumento significativo de riscos de segurança.  

Por meio da nossa cadeia de frio estruturada mantem-se rigoroso monitoramento e 

controle da temperatura, se encontram armazenadas na faixa de temperatura de 2° a 8° C 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

desde a nossa Central de Armazenamento (Vigilância Epidemiológica) até os pontos de 

vacinação, visando a preservação adequada e evitando a exposição dos Imunobiológico 

distribuídos as condições diversas.  

A Rede de Frio do Município de Campo Verde é equipada com 14 Câmaras de Vacinas, 

sendo 04 da Rede Central e 10 na salas de Vacina das Unidades de Saúde.  

4.2  Objetivos da Vacinação e Grupos Prioritários 
Considerando a transmissibilidade da COVID-19 (R0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 

70% da população precisaria estar imune (assumindo uma população com interação 

homogênea) para interromper a circulação do vírus. Desta forma seria necessária a 

vacinação de 70% ou mais da população (a depender da efetividade da vacina em prevenir 

a transmissibilidade) para eliminação da doença. Portanto, em um momento inicial, onde 

não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial, o objetivo principal da 

vacinação passa a ser focado na redução da morbidade e mortalidade pela COVID-19, de 

forma que existe a necessidade de se estabelecer grupos prioritários para a vacinação. 

Nesse cenário, os grupos de maior risco para agravamento e óbito, caso venham a se 

infectar, devem ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico que se vive, com a 

grande maioria da população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, também é 

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

incluindo os trabalhadores da saúde e dos serviços considerados essenciais. 

4.3 Grupos Prioritários a serem vacinados e estimativa de doses de vacinas 
necessárias 
Em Campo Verde, em consonância com o 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. 

Foram elencadas as seguintes populações como grupos prioritários para 

vacinação:  

 Trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, 

profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros); 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; 

 População idosa (60 anos ou mais);  

 População em situação de rua; 

 Morbidades: Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou 

com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença 

renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau 

III 

 Trabalhadores da educação; 

 Pessoas com deficiência permanente severa 

 Membros das forças de segurança e salvamento; 

 Funcionários do sistema de privação de liberdade; 

 Trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga; 

 População privada de liberdade. 

 

A tabela abaixo estima de acordo com o Sistema de Gestão Nêmeses 

utilizado pelo Município, pesquisa realizada em 07 de janeiro de 2021. 

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE 

60 a 64 anos 1944 

65 a 69 anos 1348 

70 a 74 anos 863 

75 a 79 anos 592 

80 anos + 865 

TOTAL 5612 

Fonte: Sistema de Gestão para Saúde Pública Nêmeses 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Os detalhamentos das especificações dos grupos prioritários e recomendações 

para vacinação dos grupos elencados acima encontram-se nas tabelas a 

seguir. 

Tabela 1 Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação, estimado 
de acordo com a Campanha Contra Influenza 2020 
 

Fases População-alvo População 

estimada (6.020) 

1ª fase Trabalhadores da Saúde 784 

População indígena 0 

Pessoas de acima de 75 anos 621 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 0 

2ª fase Pessoas de 60 a 74 anos 2.297 

3ª fase Pessoas que apresentam alguma comorbidade* 

*Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; doença renal; doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; 

câncer; obesidade grave (IMC≥40). 

1937 

4ª fase Professores 290 

Profissionais das forças de segurança e 

salvamento e funcionários do sistema prisional 

75 

Pessoas com deficiência severa 16 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Considerando a Resolução CIB AD REFERENDUM n 01 de 19 de janeiro de 2021 

em anexo que contempla o Município de Campo Verde com 637 doses de Vacina e as 

diretrizes colocadas pelo Estado de Mato Grosso assim como a quantidade de 

Trabalhadores da Saúde de cada unidade de Saúde do município e o grau de exposição a 

que são acometidos os profissionais há a necessidade de estratificar o grupo de 

Trabalhadores da Saúde.  

Seguindo critérios técnicos de exposição ao Vírus, os profissionais que atuam nas 

Unidades de Saúde serão vacinados de acordo com a seguinte estratificação.   

Estrato 01 

Hospital Coração de Jesus  

Hospital e Maternidade Campo Verde 

Unidade de Referência ao COVID 

UTI Móvel 

SAMU 

Melhor em Casa 

Laboratórios ( com coleta de RT PCR/antígeno) 

Motoristas no transporte de pacientes com COVID 

Vacinadores da Equipe Volante 

Unidades Básicas de Saúde 

CAED 

VISAM Fiscais 

Estrato 02 

Hospital setor Administrativo 

Motoristas da saúde em geral 

Laboratório e Agência Transfusional 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

UDR 

CAPS 

ACS/ACE 

Farmácia 

Regulação/ SMS 

Estrato 03 

SMS Administrativo 

Vigilância Epidemiológica 

Vigilância Ambiental 

 

De acordo com as doses que ainda serão enviado poderá ocorrer alteração na 

estratificação. 

4.4 Planejamento para operacionalização da vacinação  

4.4.1 Capacitações 
Serão definidas capacitações direcionadas às diversas tecnologias que venham a 

ser incorporadas à Rede, bem como acerca de processos de trabalho, considerando a 

possibilidade do uso de diversas estratégias para garantia da vacinação. 

 

4.4.2 Insumos necessários 
Material Descrição Quantidade 
Seringa estéril desc. 5ml 
c/agulha   

Ag/ 25X8 2000 

Seringa estéril desc. 3ml 
c/agulha   

Ag/27x7 3000 

Seringa estéril desc. 3ml 
c/agulha   

Ag/27x6 4000 

Seringa estéril desc. 3ml 
c/agulha   

Ag/13x4,5 3000 

Agulha hipodérmica desc. 
Estéril 

25x7 2000 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Agulha hipodérmica desc. 
Estéril 

25x6 2000 

Agulha hipodérmica desc. 
Estéril 

13x4,5 2000 

Termômetro c/ cabo Extensor 
digital 

Termômetro digital com cabo 
de extensor com 
programação de alarme 

20 

Termômetro digital 
infravermelho com mira laser 

Termômetro laser digital 
infravermelho temperatura -
50°c 

04 

Caixa térmica  Poliuretano (45l retangular) 04 
Caixa térmica  Poliuretano (24l quadrada) 10 
Gelo reutilizável (gelox) Atóxico em embalagem rígida 

de Polietileno a base de 
celulose vegetal  
Medida -  12X7X2,5cm 

40 

Gelo reutilizável (gelox) Atóxico em embalagem rígida 
de Polietileno a base de 
celulose vegetal Medida – 
21,5X14,5X2,5cm 

100 

Gelo reutilizável (gelox) Atóxico em embalagem rígida 
de Polietileno a base de 
celulose vegetal Medida – 
23,5X19X4cm 

50 

IMPRESSOS Cartões de Vacina 5.000 
Cartão de vacina (adulto) Medida 11X07 3000 
Carros de Som  120 h 
Gerador   Em análise 

 

4.5 Estratégias para Vacinação  
 

Propõe para esta campanha estratégias e táticas para a vacinação, de acordo com 
as fases, os grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde.  

É necessária a organização de:  

 Horários específicos para cada grupo de risco previamente identificado;  
 Vacinação institucional;  
 Vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários como nos locais de 

trabalho dos profissionais de saúde, instituições de longa permanência;  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Vacinação móvel, levando a vacina para unidades de atenção primária à saúde, 
escolas;  

 Vacinação em drive-thru;  
 Vacinação com hora marcada;  
 Vacinação domiciliar. 

É imprescindível que sejam organizadas novas equipes para a aplicação da vacina na 
campanha da COVID-19 considerando que esta acontecerá ao mesmo tempo em que as 
demais vacinas serão aplicadas pelos profissionais nas salas de vacinas já implantadas. 
Também se sugere aos gestores fazer um levantamento de todos os profissionais de saúde 
que já foram capacitados para realizar vacinação e avaliar a possibilidade de incluí-los na 
campanha como vacinadores. Além disto, é necessário fazer o levantamento e a 
construção de listagens das pessoas a serem vacinadas de acordo com os grupos já 
apontados como prioridade pelo Ministério da Saúde o que dará uma estimativa do número 
de profissionais de saúde para a realização da campanha em cada município e as 
estratégias necessárias 

Em virtude da primeira quantidade de doses recebidas em 20/01/2021 e da 
estratificação dos profissionais de Saúde, será organizada uma equipe volante que 
realizará a vacinação diretamente no local de trabalho dos profissionais. 

4.6 Logística e distribuição:  
Compete a SMS por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde/Diretoria 

de Vigilância Epidemiológica/Gerência de Imunização realizar a distribuição das vacinas e 
insumos para os períodos da campanha, bem como, acompanhar e avaliar o estoque 
destes. 

O transporte das vacinas e dos insumos é realizado, essencialmente, por via 
terrestre. Este transporte já faz parte das atribuições hoje realizadas pela SES no Programa 
de Imunização. As vacinas são acondicionadas em caixas de isopor, de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde garantindo a temperatura adequada até chegar as 
instâncias regionais da SES para então serem distribuídas para os municípios. A cadeia 
de frio deve ser garantida para a manutenção da qualidade das vacinas. 

 

4.7 Monitoramento 
A vacinação contra o COVID-19 trata-se de uma grande campanha que engloba 

vários grupos populacionais. Nessa perspectiva, é necessário o monitoramento tanto de 
cada dose aplicada quanto dos eventos adversos pós-vacinais, esses podem aparecer e 
precisarão ser notificados em sistema próprio, bem como, avaliados (presencialmente ou 
à distância) por equipe especializada vinculada à SES e SMS. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Desta forma, quanto mais homogênea e integrada for a campanha entre os entes, 
mesmo que usando insumos diferentes, com complementações eventuais no número de 
doses fora das pactuações existentes, as linhas gerais do plano devem ser seguidas por 
todos, garantindo um melhor rendimento e segurança da vacina. Para a campanha 
nacional de vacinação contra a covid-19 o registro da dose aplicada, será 
nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede 
pública e privada de saúde. 

 

Tabela 2. Informações necessárias para construção de indicadores para monitoramento 
 

Indicadores Definição Fonte Dados 2020 

Internações 

hospitalares SRAG* 

Por habitante  SIVEP Gripe 

https://sivepgripe.saude.gov.br  

IndicaSUS 

http://sistemas.saude.mt.gov.br  

299 

Mortalidade por 

grupos de causas* 

N° óbito SRAG, por 

causas 

Declaração de óbitos 

http://sim.saude.gov.br/default.asp 

48 

População-alvo a ser 

vacinada  

N° pessoas por 

grupo-alvo  

SIPNI – Campanha de Influenza 

2020 

Profissionais 

de Saúde 

 

784 

Pessoas com 

60 anos e 

mais 

2918 

Comorbidade 1937 

Profissionais 

da Educação 

290 

Pessoas com 

deficiência 

severa 

16 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Força de 

Segurança e 

Salvamento 

75 

Casos confirmados 

SRAG 

N° Casos 

confirmados SRAG 

por faixa etária  

0 a 09 anos 08 

10 a 19 anos 02 

20 a 29 anos 17 

30 a 39 anos 31 

40 a 49 anos 59 

50 a 59 anos 61 

60 a 69 anos 50 

70 a 79 anos 44 

80 e mais 27 

Total  299 

Capacidade de 

armazenamento das 

vacinas  

Quantidade 

câmaras e 

Capacidade de 

armazenamento de 

doses por câmara. 

Dados Locais 13 Câmaras / 11.680 

frascos de 5 ml 

RH necessários 

(capacitados e 

disponíveis) 

N° RH capacitado 

no município 

Dados Locais 14 enfermeiros, 09 

vacinadores, 25 

técnicos de 

enfermagem /apoio 

Salas de vacina 

disponíveis 

N° sala de 

vacinação 

existente no 

município 

SIPNI 14 

Equipes fixas  N° de equipes fixas 

no município 

CNES 14 Equipes de Saúde 

da Família 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Equipes móveis 

(extramuros) 

N° de equipes 

móveis no 

município 

Dados Locais 0 

Vigilância de Eventos 

Adversos pós 

vacinação 

N° de pessoas 

existentes e 

capacitadas no 

município 

 

Dados Locais 23 

N° de serviços de 

referência para 

entendimento no 

município  

 

Sala de vacina com 

equipamentos de 

informática 

(Computadores) 

disponíveis 

N° de sala de 

vacinação com 

equipamento de 

informática 

(computadores) e 

internet 

 14 

 

Tabela 3 Indicadores de intervenção 
 

Indicadores que serão monitorados e avaliados após o início da Vacinação a cada 
quinzena. 

Indicador Definição 

Recurso financeiros Recursos orçamentário e 

financeiro repassados para o 

município. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cobertura Vacinal Cobertura vacinal por instâncias 

de gestão e grupos prioritários 

Doses aplicadas por tipo 

de vacina 

N° doses aplicadas (tipo de 

vacina/ grupo-alvo / faixa etária; 

por fases da vacinação. Por 

natureza do serviço (Público / 

Privado). Por município. 

Monitoramento do 

avanço da campanha 

por fases/etapas 

Metas estabelecidas de alcance 

da vacinação por período/fases 

da campanha. 

Doses perdidas Perdas técnicas e físicas por 

instância de gestão 

Estoque de vacina N° de doses disponíveis por 

instância de gestão 

Taxa de abandono de 

vacinas 

N° de primeiras e de segunda 

doses por instância de gestão 

Notificação de EAPV N° casos EA PV. Pop-alvo. Por 

faixa etária. Critério de gravidade 

- Investigado/encerrado com 

decisão de nexo causal por 

instância de gestão. 

Boletins informativos  N° boletins informativos 

produzidos e publicados 

 

5 ORÇAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 

Para a execução da vacinação contra a covid-19, os recursos financeiros federais 

administrados pelo Fundo Nacional de Saúde serão repassados pelo Ministério da Saúde 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e serão organizados e transferidos fundo 

a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única e mantidos 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

em instituições oficiais federais conforme dispõe a Portaria no 3.992, de 28 de dezembro 

de 2017, que versa sobre as regras, sobre o financiamento e a transferência dos recursos 

federais para as ações e os serviços públicos de saúde do SUS.  

Além da Medida Provisória Nº 1.026, de 06 de Janeiro de 2021 que dispõe sobre as 

medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de 

logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e 

treinamentos destinados à vacinação contra a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 

 

6 COMUNICAÇÃO 

Todos os materiais de comunicação terão como premissa a transparência e a 

publicidade, considerando que o município de Campo Verde está tomando as medidas de 

proteção para população brasileira; que o SUS por meio do PNI – com quase 50 anos de 

atuação – trabalha sempre tendo com premissa a segurança e eficácia dos imunizantes.   

São medidas estratégicas: 

 Definição de um único porta-voz, para não haver conflito de informações, que 

tenha conhecimento e experiência sobre o assunto nos diferentes níveis de 

gestão Municipal 

 Manter um fluxo contínuo de comunicação com a imprensa e profissionais de 

saúde para informar sobre o cenário da vacinação municipal. 

 Caberá a SMS junto com a equipe de comunicação definir uma estratégia de 

informação e conscientização da população para o aumento da confiança na 

vacinação. 

 Caberá a Gerência de Vigilância em Saúde e a Gerência de Atenção Primária 

à Saúde em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

avaliar razões pelas quais as pessoas não estão sendo vacinadas, incluindo 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

diferentes fontes de informação e acompanhar eventos que possam ocorrer 

durante a campanha de vacinação. 

 

7.  CONTRAINDICAÇÃO 
Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no pais, não é possível 

estabelecer uma lista completa de contra indicações, no entanto, considerando os ensaios 

clínicos em andamento e os critérios de exclusão utilizados nesses estudos, entende-se 

como contra indicações prováveis: 

 Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar 

para cada vacina de acordo com a bula); 

 Gestantes; 

 Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática 

confirmada a uma dose anterior de uma Vacina COVID-19; 

 Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer    

componente da(s) vacina(s). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A vacinação desempenhará um papel central na preservação de vidas humanas, 

na contenção da pandemia, na proteção dos sistemas de saúde e no restabelecimento da 

economia e da vida social. 

A Gestão Municipal empenha-se em realizar um trabalho de excelência em 

consonância com as diretrizes do Governo Federal e Governo do Estado de Mato Grosso.  

Cada cidadão campo verdense é ator essencial na ação de combate ao COVID-19.   
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