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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento apresenta o plano operativo municipal para a 

“Campanha de vacinação contra COVID-19”, com base na Nota Técnica 

COSEMS/SP n.12, de 21 de dezembro de 2020, nas orientações do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, de 16 de 

dezembro de 2020, no Plano Estadual de Imunização de São Paulo, de 6 de 

janeiro de 2021, no Sistema Único de Saúde (SUS), e nos Documentos Técnicos 

da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e suas atualizações de 19, 25 e 

31 de janeiro de 2021, respectivamente. 

 O planejamento da campanha de vacinação contra a doença expressa o 

compromisso da gestão com a saúde da população diante do atual cenário 

epidemiológico da pandemia, com a transparência na divulgação das 

informações quanto aos preparativos e implementação das ações locais, de 

modo a assegurar um processo de vacinação seguro e eficiente. 

 A elaboração da presente campanha baseia-se, também, nas próprias 

evidências científicas para as tomadas de decisões clínicas divulgadas na área. 

Portanto, todas as ações estratégicas planejadas garantem o cumprimento dos 

preceitos do SUS na esfera municipal, garantindo a integralidade da atenção 

dispensada a toda a população. 

 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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 INTRODUÇÃO 

 
Em 2019, a China identificou a COVID-19, uma doença provocada pelo 

coronavírus conhecido como SARS-CoV-2. Em 2020, devido ao grande avanço 

internacional da doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

situação de pandemia, a qual fez com que todo o mundo se mobilizasse para o 

enfrentamento e combate a doença (OLIVEIRA et al., 2020). 

Com a declaração da COVID-19 como Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde no Brasil, medidas de 

enfrentamento contra a doença foram adotadas em todo o território nacional, 

principalmente com estratégias voltadas a comunicação e a imprensa para a 

divulgação de informações sobre a infecção humana pelo novo coronavírus e os 

boletins epidemiológicos com as orientações da vigilância sobre o assunto 

(OLIVEIRA et al., 2020). 

Os indivíduos infectados pela doença apresentam sintomas como tosse, 

dificuldade respiratória, dores de garganta, febre e outros sinais clínicos, 

podendo serem, ainda, assintomáticos, ou seja, não apresentarem nenhum sinal 

ou sintoma clínico, mas serem potenciais transmissores da doença. Intervenções 

como o distanciamento social, isolamento de casos suspeitos e confirmados da 

doença e, até mesmo, o bloqueio total (lockdown), foram implementadas para o 

controle da epidemia como importantes instrumentos de trabalho epidemiológico 

para conter a doença (CAVALCANTE et al., 2020). 

 Segundo Silva (2020), a projeção dos cenários para a evolução da 

pandemia depende da transmissibilidade (capacidade de transmissão do vírus 

SARS-CoV-2) e suscetibilidade da população (imunidade das pessoas frente ao 

vírus). Nesse sentido, sabemos que a vacinação orienta-se nos princípios de 

imunidade adquirida, de modo a reduzir os indivíduos suscetíveis a doença e 

interromper a sua transmissibilidade, sendo, portanto, uma estratégia de 

bloqueio efetivo. 
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 O Programa Nacional de Imunizações (PNI), desde 1973, coordena e é 

responsável por todas as ações de imunizações no país, ofertando de forma 

gratuita e universal os imunobiológicos a toda a população. Estudos com alto 

nível de evidências científicas legitimizam a segurança e eficácia das vacinas, 

sendo a cobertura vacinal brasileira uma medida de extrema importância, 

atualmente, para a saúde pública (COUTO; BARBIERI; MATOS, 2020). 

O Ministério da Saúde publicou em 16 de dezembro de 2020 o Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, como medida de 

resposta ao enfrentamento da doença com ações de vacinação nos três níveis 

de gestão pública, o qual adotamos na elaboração da presente campanha 

BRASIL, 2020).  

Ademais, todas as ações planejadas encontram-se em conformidade com 

as fases de aprovação dos imunizantes pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como 

RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020, e as orientações gerais da 

Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS), sendo o sucesso chave da presente campanha a própria 

mobilização e adesão da população à vacinação. 

Ressalta-se que este plano de vacinação se baseia, também, na RDC n. 

444, de 10 de dezembro de 2020, e na aprovação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), de 17 de janeiro de 2021, que estabelece a 

autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas 

COVID-19 para o enfrentamento do problema de saúde pública provocado pela 

doença no Brasil, em especial, ao uso da vacina do Instituto Butantan e da 

Fiocruz no país. Diante do exposto, considerando ainda as normativas vigentes, 

declara-se que todas as vacinas serão disponibilizadas em nossa Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) no munícipio, pelo SUS, de forma gratuita, para os 

grupos prioritários e de maior risco de adoecerem e morrerem devido as 

complicações da doença. 

OBJETIVO GERAL 
 
 Operacionalizar a campanha de vacinação contra a COVID-19 no 

município, garantindo a cobertura vacinal da população e o combate a doença. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Garantir o acesso e administração da vacina contra a COVID-19 na RAS 

do município nos públicos-alvo iniciais, conforme normativas e 

cronograma do Estado de São Paulo e Ministério da Saúde; 

- Elaborar fluxo de atendimento à população e organização da campanha 

de vacinação a longo prazo no município; 

- Estabelecer o processo de trabalho interno das equipes responsáveis 

pelos atendimentos nos locais destinados à campanha; 

- Desenvolver ações de conscientização da população quanto a 

importância da vacinação contra a COVID-19, com apoio dos meios de 

comunicação locais, fortalecendo a participação da comunidade na 

campanha. 

COORDENAÇÃO 
 
 

 O objetivo inicial da vacinação é a redução da morbidade e mortalidade 

pela COVID-19, sendo necessário o estabelecimento de grupos prioritários, ou 

seja, grupos de indivíduos em que ocorra maior agravamento e óbito caso 

venham a se infectar com o vírus. Além disso, considera-se como prioritários os 

grupos de trabalhadores dos serviços de saúde ou de estabelecimentos 

considerados como serviços essenciais, de modo a proporcionar a manutenção 

e o fortalecimento da força de trabalho local. 

 A seguir, o quadro 1 apresenta as populações como grupos prioritários 

para a vacinação: 

Quadro 1 -  Populações como grupos prioritários para a vacinação contra 

a COVID-19. Batatais, 2021: 

 
PÚBLICO-ALVO DEFINIÇÃO 

 
 
 
 

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos 
aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e vigilância à 
saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. 
Desta maneira, compreende tanto os 
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Profissionais da área da 
saúde 

profissionais da saúde – como médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, serviços socais, profissionais de 
educação física, médicos veterinários e seus 
respectivos técnicos e auxiliares – quanto os 
trabalhadores de apoio, como recepcionistas, 
seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, 
ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços 
direto de assistência à saúde das pessoas. 
Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que 
atuam em cuidados domiciliares como os 
cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem 
como funcionários do sistema funerário que 
tenham contato com cadáveres potencialmente 
contaminados. 

Pessoas de 60 anos ou 
mais institucionalizadas 

Idosos institucionalizados 

 
 

População idosa 

Pessoas com 80 anos e 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 

População em situação de 
rua 

Inclui-se estabelecimentos de abrigos 

Pessoas com morbidades Diabetes Mellitus; Hipertensão Arterial grave 

(difícil controle ou com lesão em órgão alvo); 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); 

Doença Renal; Doenças Cardiovasculares e 

Cérebro-vasculares; Indíviduos transplantados 

de órgão sólido; Anemia falciforme; Câncer; e 

Obesidade grau III) 

Trabalhadores da 
educação 

Todos os professores e funcionários das 

escolas públicas e privadas 

Pessoas com deficiência 
permanente severa 

Para fins de inclusão na população alvo para 
vacinação, serão considerados indivíduos com 
deficiência permanente severa aqueles que 
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 apresentem uma ou mais das seguintes 

limitações: 1 - Limitação motora que cause 
grande dificuldade ou incapacidade para andar 
ou subir escadas. 2 - Indivíduos com grande 
dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza 
aparelho auditivo esta avaliação deverá ser 
feita em uso do aparelho). 3- Indivíduos com 
grande dificuldade ou incapacidade de 
enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, 
esta avaliação deverá ser feita com o uso dos 
óculos ou lente). 4- Indivíduos com alguma 
deficiência intelectual permanente que limite as 
suas atividades habituais, como trabalhar, ir à 
escola, brincar, etc. Deficiência autodeclarada. 

Membros das forças de 
segurança e salvamento 

Policiais federais, militares e civis; bombeiros 
militares e civis e, membros ativos das Forças 
Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). 

Funcionários do sistema 
de privação de liberdade 

Agente de custódia e demais funcionários 
 

Trabalhadores do 
transporte coletivo 

Incluindo os profissionais rodoviários 

População privada de 
liberdade 

População acima de 18 anos em 
estabelecimentos de privação de liberdade 

 
 O cronograma de vacinação está sendo orientado pelo Plano Estadual de 

Imunização do Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Saúde. O 

público-alvo da vacinação contra a Covid-19 está sendo definido pelos 

Documentos Técnicos da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e suas 

atualizações de 19, 25 e 31 de janeiro de 2021, respectivamente. Diante das 

doses disponíveis para distribuição inicial e a estimativa populacional dos 

trabalhadores de saúde, será necessária uma ordem de priorização desse 

estrato populacional, que é orientada por tais documentos como:  

• Pessoas ≥ 60 anos residentes em instituições de longa permanência 

(institucionalizadas);  

• Pessoas a partir de 18 anos de idade portadoras de deficiência, residentes 

em Residências Inclusivas (institucionalizadas);  

• População indígena vivendo em terras indígenas;  

• Quilombolas.  
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 • Trabalhadores da saúde (ver estrato populacional abaixo).  

• Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de 

Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência 

Inclusiva para jovens e adultos portadores de deficiência);  

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

quanto da atenção básica, que envolvidos diretamente na atenção/referência 

para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, a saber:  

a)  Hospitais públicos e privados exclusivos para atendimento/referência de 

pacientes com COVID/19– vacinar todos os funcionários do hospital.  

b)  Hospitais públicos eprivados com leitos (UTI e enfermaria) para 

atendimento de pacinetes com COVID-19– vacinar:  

- Todos os funcionários da UTI e enfermaria (COVID-19);  

- Profissionais de laboratórios que realizam a coleta de material e de 

bancada que realizam o processamento das amostras de pacientes com 

suspeita de COVID-19;  

- Profissionais nos setores que realizam atendimento de pacientes 

suspeitos ou confirmados de COVID-19 (ex: reabilitação);  

- Funcionário da Recepção;  

- Funcionários da limpeza. 

c) Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro – vacinar todos os 

funcionários. 

    d) SAMU/GRAU (Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e Emergências); 

- Profissionais que realizam atendimento direto a pacientes suspeitos ou 

confirmados de Covid-19;  

- Profissionais da limpeza; 

- Motorista.  

e) Laboratórios; 

- Profissionais que colhem PCR, sorologia ou outros exames para 

diagnóstico de Covid-19; 

- Profissionais de bancada que realizam o processamento das amostras de 

pacientes com suspeita de COVID-19;  

f)  Unidades Básicas de Saúde - vacinar todos os funcionários.  
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 g)  Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Sanitária entre outros setores) - 

vacinar todos os funcionários.  

• Demais trabalhadores de saúde  

 Esclarecemos que toda a população será contemplada com a vacinação, 

contudo, a ampliação desse público será gradativa, conforme disponibilidade das 

vacinas para abordagem da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. 

Reiteramos que o município distribuirá e contemplará os serviços de saúde 

federais, estaduais, municipais e privados, respectivamente.  

 Todas as instituições de saúde vacinadas, inicialmente, forneceram 

listagem de seus profissionais de saúde em atividades de trabalho, conforme 

priorização técnica e normativas acima descritas. Buscando atender as 

necessidades locais de cada instituição de saúde, bem como do município, o 

controle dos indivíduos vacinados ocorreu mantendo todo o processo ético, 

transparente e técnico, corresponsabilizando a todos os gestores quanto a 

tomada de decisão dos critérios e abordagem, nesse momento inicial, para a 

definição do planejamento da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em 

Batatais. 

 O número de profissionais de saúde a serem vacinados no município foi 

realizado, a princípio, pelo levantamento nesta primeira fase pela Secretaria 

Municipal de Saúde, por meio de Informativo Circular e contato telefônico, com 

todos os estabelecimentos de atendimento à saúde, segundo o Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), considerando a definição da 

população descrita nesta primeira fase na Nota Técnica COSEMS/SP n.12 e 

Documentos Técnicos da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, do 

Governo do Estado de São Paulo. Também foi considerada a quantidade de 

doses aplicadas durante a Campanha de Influenza de 2020 no município para 

comparação as estimativas oficiais, inclusive, para determinação numérica da 

população de idosos.  

 Diante do exposto, estima-se a cobertura de cerca de 3500 profissionais 

de saúde e 7923 idosos na primeira fase da campanha de vacinação contra a 

Covid-19, já considerando, até mesmo, idosos institucionalizados. Reiteramos 

que todos os munícipes serão contemplados com a vacinação, contudo, a 
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 ampliação do público será gradativa, conforme a disponibilidade das vacinas 

para abordagem na Campanha de Vacinação contra a Covid-19.  

ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO 
 
 Como estratégias de vacinação serão utilizados pontos fixos, equipe de 

vacinação para acamados, equipe de vacinação para institucionalizados e Drive-

Thru, a saber: 

- PONTOS DE VACINAÇÃO FIXOS: 

 Os pontos fixos de vacinação foram definidos pelo critério estratégico de 

posicionamento geográfico no município para cobertura territorial e também pela 

capacidade de atendimento estrutural para a campanha destes locais. Serão 

abertos ao público para a vacinação conforme ampliação da Campanha de 

Vacinação contra a Covid-19, sendo informado previamente a população nos 

canais oficiais de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, três 

Unidades de Saúde participarão da campanha: ESF II e III – “UBS Vila Lopes” 

Dr. João de Souza Marques (Figura 1); ESF IV e VII – “UBS CECAP” Dr. Luís 

Cândido Alves de Batatais (Figura 2); e ESF VIII – “Centro de Saúde I” Dr. José 

Mello e Silva (Figura 3). 

 

 
Figura 1. ESF II e III – “UBS Vila Lopes” Dr. João de Souza Marques 
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Figura 2. ESF IV e VII – “UBS CECAP” Dr. Luís Cândido Alves de Batatais  

 

 
Figura 3. ESF VIII – “Centro de Saúde I” Dr. José Mello e Silva 
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 - EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA ACAMADOS: 

 Será seguido um roteiro específico para atender esta população, 

conforme identificação dos casos para atendimentos em domicílio na RAS do 

município, por meio de listagem fornecida pelas Equipes de Saúde da Família. 

Uma equipe específica ficará responsável pela administração da vacinação nos 

territórios, conforme cronograma previamente divulgado para a população. 

 

- EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA INSTITUCIONALIZADOS: 
 Foi seguido um roteiro específico para atender esta população, conforme 

cronograma previamente estabelecido com as Instituições de Cuidados 

Prolongados.  

 

- DRIVE-THRU: 
 Considerando a necessidade do atendimento da demanda espontânea 

com o respeito as medidas de distanciamento físico e comodidade para pessoas 

com dificuldade de locomoção, principalmente, idosos, será realizada a 

vacinação no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, recinto da Festa 

do Leite de Batatais, e na área externa da Estação Ferroviária de Batatais, das 

08:00 as 14:00 horas. Os locais também serão abertos ao público para a 

vacinação conforme ampliação da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, 

sendo informado previamente a população nos canais oficiais de comunicação 

da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista – Festa do Leite de 

Batatais 
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Estação Ferroviária de Batatais – Estação da Cultura  

 
- DIA “D”: 

 
 Será realizada a abordagem em alguns sábados para o Dia “D” da 

campanha de vacinação contra a COVID-19, onde o público será atendido nos 

pontos de Drive-Thru, previamente estabelecidos e divulgados quanto aos 

horários e dias. 

LOGÍSTICA 
 

- CENTRAL DE ABASTECIMENTO OU ALMOXARIFADO: 
 
 O levantamento dos insumos em estoque foi realizado, bem como a 

previsão da necessidade destes junto a Vigilância Epidemiológica do município, 

que realiza todos os recebimentos dos insumos e das vacinas para 

acondicionamento e preparo para distribuição no município.  

 
- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 

 
 As unidades de saúde receberão as vacinas e insumos da Vigilância 

Epidemiológica do município, que realizarão o acondicionamento e seguirão um 

roteiro (Anexo I) para monitoramento destes no local.   

 O Quadro 2, abaixo, mostra a estimativa de funcionários para a formação 

das equipes, conforme as estratégias de vacinação: 
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  Quadro 2 – Estimativa de funcionários por equipe/unidade, conforme as 

estratégias de vacinação: 
FUNÇÃO TRIAGEM REGISTRO PREPARAÇÃO APLICAÇÃO MOTORISTA TOTAL 

Posto fixo 2 3 2 2 1 10 

Acamados – 1 – 2 1 4 

Institucionalizados – 2 2 2 1 7 

Drive-Thru 4 4 4 4 1 17 

 

PARCERIAS 
 

Foi proposta uma parceria entre os cursos de graduação e técnicos de 

enfermagem com o Centro Universitário Claretiano – Batatais e a ETEC Antônio 

de Pádua Cardoso (Ginásio Industrial), no sentido do apoio a logística de 

atendimento as aplicações das vacinas durante a campanha. 

Também foi firmada parceria com a equipe da Polícia Militar (PM) para 

escolta do recebimento das vacinas no município e com a Guarda Civil Municipal 

(GCM) para o apoio a segurança nos locais de administração das vacinas 

durante toda a campanha. 

CAPACITAÇÃO 
 
 O processo de capacitação das equipes responsáveis pela campanha no 

município ocorreu conforme cronograma previamente estabelecido para 

orientações e preparo: 

 Quadro 3 – Cronograma de capacitação para a campanha de vacinação 

contra a COVID-19. Batatais, 2021: 

DATA LOCAL 
19/01/2021 Anfiteatro do Centro Universitário – Claretiano 

 

COMUNICAÇÃO 
 
 Será realizada a ampla divulgação pelos meios oficiais de comunicação 

do município sobre os grupos a serem vacinados, bem como o motivo da 

prioridade; o cronograma completo da campanha e plano; locais e horários para 
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 a vacinação; e transparência das doses aplicadas, metas atingidas e eventuais 

eventos adversos. 

 Para tanto, a comunicação com a imprensa local será mantida quanto aos 

preparativos e balanços periódicos, assim como em segmentos sociais e 

instituições estratégicas.  

FARMACOVIGILÂNCIA 
 

As ações voltadas a farmacovigilância serão de grande atenção durante 

a campanha de vacinação, sensibilizando todas as variáveis mensuráveis para 

análise dos dados, como detecção e notificação de eventos adversos e 

investigação de casos por parte da Vigilância Epidemiológica do município. 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 
 O presente documento foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde 

e será encaminhado para a Câmara dos Vereadores, sendo também articulado 

aos demais setores da sociedade para divulgação do planejamento voltado a 

campanha de vacinação contra a COVID-19 pelo município.  

REGISTRO DE DOSES 
 
 O registro de doses será realizado conforme orientações da Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo e pelo Programa Nacional de Imunização, com 

registro nominal para a posterior avaliação das coberturas vacinais e ações de 

farmacovigilância.  

 Para tanto, cada equipe contará com mais de um membro responsável 

unicamente pelo registro das doses administradas, bem como outro membro 

responsável, exclusivamente, pelo apoio da logística de controle de qualidade e 

acondicionamento das vacinas. A Vigilância Epidemiológica realizará, ao final, 

um balanço da campanha com base nos dados registrados nesse processo de 

trabalho nos sistemas de informação protocolados. 

AVALIAÇÃO DA CAMPANHA 
 
 A Vigilância Epidemiológica disponibilizará um relatório analítico final 

quanto os resultados das ações realizadas durante a campanha e a cobertura 
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 vacinal alcançada no período, de modo a prevalecer com a transparência dos 

atos e informações a população. 
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ANEXO I 

 Considerando as orientações de conservação dos imunobiológicos na 

Rede de Frio em temperaturas específicas, a vacina contra a COVID-19 deverá 

ser conservada sob temperatura de 2°C a 8°C, conforme suas características e 

estabilidade e recomendações. Segue, abaixo, a ficha de notificação de 

alteração de temperatura que será utilizada para controle e registro rigoroso: 

 


