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Plano Municipal de Operacionalização para Vacinação 
 Contra a COVID-19 

 
 
1. Introdução  

A COVID-19 é a maior epidemia da história humana moderna causada pelo 

novo Coronavírus (SARS-CoV-2). É uma infecção respiratória aguda potencialmente 

grave com distribuição global e é altamente disseminada de pessoa para pessoa por 

meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminados. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 

80% dos pacientes covid-19 se recuperam da doença sem serem hospitalizados. No 

entanto, uma em cada seis pessoas infectadas com SARS-CoV-2 desenvolverá uma 

doença grave. Os idosos e / ou pessoas com doenças como doenças cardíacas e 

pulmonares, diabetes ou câncer correm maior risco de doenças graves. 

Como todos sabemos, medidas não farmacêuticas para conter a 

disseminação do novo Coronavírus, embora tenham sido fundamentais até o 

momento, apresentam elevados custos sociais e econômicos, por isso o 

desenvolvimento de uma vacina contra a doença é fundamental.  

Atualmente o município de Cotriguaçu é contemplado com 04 diferentes 

marcas de vacina sendo elas: AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e agora com a Janssen 

que é Dose Única (DU).  

De forma a operacionalizar e definir as diretrizes de vacinação contra o 

Coronavírus (COVID-19) no município de Cotriguaçu/MT, a equipe técnica da 

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde, elaborou o Plano Municipal de 

Operacionalização para Vacinação Contra a COVID-19. Ressaltamos que este 

documento, está em consonância com o Plano Nacional de Vacinação para a COVID 

19. Nesse sentido, a vacinação deve ocorrer em 04 (quatro) fases obedecendo aos 

critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde, 

repassados a Secretaria de Estado de Saúde e posteriormente ao município de 

Cotriguaçu/MT. 
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2. Objetivo Geral  
Definir as ações e estratégias a serem desenvolvidas pelo município de 

Cotriguaçu frente à imunização da população. 
 
2.1. Objetivos Específicos  
 Preservação do funcionamento dos serviços de saúde de; 

 Proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da 

doença; 

 Proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da 

pandemia;  

 Apoiar as equipes de vacinação da APS em relação às ações de imunização e 

registros de informações de vacinados contra a COVID-19; 

 Contribuir para a interrupção da circulação da SARS-CoV-2 no município de 

Cotriguaçu/MT. 

 

3. Vacinas disponíveis e requisitos legais 
A Anvisa publicou “Guia sobre os requisitos mínimos para submissão de 

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

de vacinas Covid-19”, conforme Guia nº 42/2020 – versão 1, de 02/12/2020, que 

expressa o entendimento da agência sobre as melhores práticas com relação a 

procedimentos, rotinas e métodos considerados adequados ao cumprimento de 

requisitos técnicos ou administrativos exigidos pelos marcos legislativo e regulatório 

da Agência.  

Trata-se de instrumento regulatório não normativo, de caráter recomendatório 

e não vinculante, sendo, portanto, possível o uso de abordagens alternativas às 

proposições aqui dispostas, desde que compatíveis com os requisitos relacionados 

ao caso concreto.  O Guia fornece os requisitos mínimos sobre as informações que 

devem ser submetidos à Anvisa para fins de uma autorização emergencial e 

temporária de uso da vacina na condição experimental contra a COVID-19.  
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A Anvisa não considera que a disponibilidade de uma vacina COVID-19 por 

meio da autorização para o uso emergencial e temporário, por si só, é fundamento e 

justificativa para interromper o acompanhamento em um ensaio clínico em 

andamento. Sendo assim mais de uma vacina, de fabricante diferente com esquema 

de vacinação diferente poderá ser ofertado na estratégia.  

Quatro vacinas contra o COVID-19 estão na fase 3ª de testes no Brasil e, caso 

estejam nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde, poderão pedir uso 

emergencial. São elas: 

 

AstraZeneca + Universidade de Oxford: 70% de eficácia, com uma variação de 

62% a 90%, provável esquema com de duas doses. 
CoronaVac: 50,38% eficácia divulgada, provável esquema com de duas doses. 

CoronaVac: 50,38% eficácia divulgada, provável esquema com de duas doses. 
Pfizer + BioNTech: 95% de eficácia e mais de 94% eficaz em idosos acima de 65 

anos, segundo dados preliminares da fase 3, provável esquema com de duas doses. 
Janssen (Johnson & Johnson): eficácia de 85%na prevenção de casos graves e 

morte por Covid-19 com esquema de dose única. 
Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, 7ª Edição/2021 

 
 
4. Grupos prioritários 

O município de Cotriguaçu-MT adotará a proposta publicada no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19, divulgada em 

17/05/2021 (7ª edição), para executar a imunização da população local, reforçando 

que todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto de 

forma escalonada por conta de não dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar 

todos os grupos em etapa única.  

Na tabela abaixo, procuramos demonstrar os grupos prioritários para 

vacinação da COVID-19 no município, segundo o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra COVID-19.  
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Grupo  Grupo prioritário  

1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 

2 Pessoas com Deficiência institucionalizadas  

3 Povos indígenas vivendo em Terras Indígenas 

4 Trabalhadores da Saúde  

5 Pessoas de 90 anos ou mais 

6 Pessoas de 85 a 89 anos  

7 Pessoas de 80 a 84 anos  

8 Pessoas de 75 a 79 anos  

9 Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas  

10 Povos e Comunidades Tradicionais Quilombolas  

11 Pessoas de 70 a 74 anos 

12 Pessoas de 65 a 69 anos 

13  Pessoas de 60 a 64 anos  

14  Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas com comorbidades; 

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC. 

15 Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) sem cadastro no BPC 

16 Pessoas em Situação de Rua 

17  Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População Privada de 

Liberdade  

18 Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino 

fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) 

19 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior  

20  Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas (Na 11ª etapa da 

Campanha iniciou-se a vacinação escalonada desses trabalhadores, restrita aos profissionais 

envolvidos nas ações de combate à covid-19, conforme Nota Técnica nº 297/2021) 

21 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros 

22 Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário  

23 Trabalhadores de Transporte Aéreo 

24 Trabalhadores de Transporte de Aquaviário 

25  Caminhoneiros  

26  Trabalhadores Portuários  
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27 Trabalhadores Industriais 

28 Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos  
Fontes: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, 7ª Edição/2021 

1) Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e Pessoas com Deficiência 
Institucionalizadas: Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 2019 -estimada a partir do censo 

SUAS. O grupo prioritário Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas foi estimado com uma 

margem de erro de 100% para incorporar os estabelecimentos privados não registrados no censo. O 

estado do MT encaminhou o excedente populacional pactuado na CIB, baseados em estimativas 

municipais.  

2) Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados disponibilizados pelo Departamento de 

Saúde Indígena – DESAI, de 2021, incluiu indígenas acima de 18 anos atendidos pelo subsistema de 

saúde indígena.  
3) Trabalhadores de Saúde: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, 

incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos. Para as faixas acima de 60 anos, foi baseada no banco do CNES. 

Os estados do CE, PB, PE, MS, MT, RS, SC e TO encaminharam os excedentes populacionais 

pactuados na CIB, baseados em estimativas municipais. 
4) Pessoas com 60 anos ou mais: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da 

Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, de 2020.  
5) Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas: base de dados do SISAB, Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde SAPS, outubro de 2020, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos. Os estados AP, MS e 

PR encaminharam os excedentes populacionais pactuados na CIB baseados em estimativas 

municipais.  
6) Povos e Comunidades Tradicionais Quilombolas: dados do Censo do IBGE-2010, tendo como 

referência as áreas mapeadas em 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos. Os estados AP, PB e MS 

encaminharam os excedentes populacionais pactuados na CIB baseados em estimativas municipais. 

7) Pessoas com Comorbidades: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.  
8) Pessoas em situação de Rua e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas: Base Cadastro 

Único, de 2021, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.  

9) Pessoas com Deficiência Permanente: dados do Censo do IBGE, de 2010, incluiu indivíduos entre 

18 a 59 anos.  
10) População Privada de Liberdade e Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: base 

de dados do Departamento Penitenciário Nacional- Infopen, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 

anos. 
11) Forças de Segurança e Salvamento: dados disponibilizados pelas secretarias de defesa dos 

estados de AP, MA, MT, PE, PR, RN, RO, RR, SC, TO. Os demais estados o grupo Força de Segurança 
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e Salvamento foi definido a partir da subtração dos dados do grupo Força de Segurança e Salvamento 

da Campanha de Influenza, de 2020, pelo grupo das Forças Armadas da atual campanha, com exceção 

dos estados de AM, RJ e MS. Nesses estados, foram estimados os dados de Força de Segurança e 

Salvamento da Campanha de Influenza divido por 2 (média entre os dados do Grupo de Força de 

Segurança e Salvamento e Forças Armadas dos outros estados). Os estados de MT, RR e PE 

encaminharam os excedentes populacionais pactuados na CIB, baseado em estimativas municipais. 
12) Forças Armadas: Ministério da Defesa, de dezembro de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos. 

O estado de RR encaminhou o excedente populacional pactuado na CIB baseado em estimativas 

municipais.  
13) Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior: Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59 

anos. 

14) Caminhoneiros: Base CAGED e ANTT (RNTRC), de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos. 

15) Trabalhadores Portuários: Base CAGED, ATP e ABTP, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 

anos.  
16) Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso, 
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário e Trabalhadores de Transporte de 
Aquaviário: Base CAGED, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos.  

17) Trabalhadores de Transporte Aéreo: Base CAGED, de 2020, dados concecidos pelos aeroportos 

e empresas de serviços auxiliares ao transporte aéreo e ANEAA, incluiu indivíduos acima de 18 anos. 

18) Trabalhadores Industriais: Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, e base de dados do CNAE e 

SESI, de 2020, incluiu indivíduos de 18 a 59 anos.  
19) Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS, 2020), fornecida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes - 

CONASCON, incluiu indivíduos de 18 a 59 anos. 

 

4.1 Descrição dos grupos prioritários e recomendações para 
vacinação – Critérios de vacinação 

O Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação Contra a 

COVID-19, seguindo as orientações o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 (Anexo I), 
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apresenta na tabela abaixo, a descrição dos grupos prioritários e 

recomendações para vacinação.  
População-alvo Definição Recomendação 

 
 
 
 
 
 

Trabalhadores 
da saúde 

Considera-se trabalhadores da saúde a 
serem vacinados na campanha, os 
indivíduos que trabalham em 
estabelecimentos de assistência, vigilância 
a saúde, regulação e gestão a saúde; ou 
seja, que atuam em estabelecimentos de 
serviços de saúde, a exemplo de hospitais, 
clinicas, ambulatórios, unidades básicas de 
saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e 
outros locais. Dentre eles, estão os 
profissionais de saúde que são 
representados em 14 categorias, conforme 
resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, 
do Conselho Nacional de Saúde (médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais da educação física, 
médicos veterinários e seus respectivos 
técnicos e auxiliares), agentes comunitários 
de saúde, agentes de combate as 
endemias, profissionais da vigilância em 
saúde e os trabalhadores de apoio 
(exemplos: recepcionistas, seguranças, 
trabalhadores da limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de ambulâncias, 
gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles 
profissionais que atuam em cuidados 
domiciliares (exemplos: programas ou 
serviços de atendimento domiciliar, 
cuidadores de idosos, doulas/parteiras), 
funcionários do sistema funerário, Instituto 
Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação 
de Óbito (SVO) que tenham contato com 
cadáveres potencialmente contaminados e; 
acadêmicos em saúde e estudantes da 
área técnica em saúde em estágio 
hospitalar, atenção básica, clinicas e 
laboratórios. Os trabalhadores que atuam 
nos estabelecimentos de serviços de 
interesse a saúde das intuições de longa 
permanência para idosos (ILPI), casas de 
apoio e cemitérios serão contemplados no 
grupo trabalhadores da saúde e a 
recomendação e que também sejam 
vacinados. 
 

Para o planejamento da ação, 
torna-se oportuno a 
identificação dos serviços e o 
levantamento do quantitativo 
dos trabalhadores da saúde 
envolvidos na resposta 
pandêmica nos diferentes 
níveis de complexidade da rede 
de saúde. O envolvimento de 
associações profissionais, 
sociedades cientificas, da 
direção dos serviços de saúde e 
dos gestores, na mobilização 
dos trabalhadores, poderão ser 
importantes suporte para os 
organizadores, seja para o 
levantamento, seja para definir 
a melhor forma de 
operacionalizar a vacinação. 
Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
vinculação ativa do trabalhador 
com o serviço de saúde ou 
apresentação de declaração 
emitida pelo serviço de saúde. 
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Pessoas com 60 
anos ou mais 
institucionalizadas 

Pessoas com 60 anos ou mais que residem 
em instituições de longa permanência para 
idosos (ILPI), como casa de repouso, asilo 
e abrigo. 

Será solicitado documento que 
comprove a idade e residência. 
Orienta-se a vacinação no local. 
Caso haja residentes com idade 
inferior a 60 anos, estes 
deverão ser vacinados e todos 
os trabalhadores desses locais. 
 

Pessoas com 
Deficiência 
Institucionalizadas 

Pessoas com deficiência que vivem em 
residência inclusiva (RI), que e uma 
unidade ofertada pelo Serviço de 
Acolhimento Institucional, para jovens e 
adultos com deficiência. 

Deficiência autodeclarada e 
documento que comprove a 
residência. Orienta-se a 
vacinação no local, 
contemplando também os 
trabalhadores desses locais 

Povos indígenas 
vivendo em terras 
Indígenas  

Indígenas vivendo em terras indígenas com 
18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema 
de Atenção a Saúde Indígena (SASISUS). 

A vacinação será realizada em 
Conformidade com a 
organização dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígena 
(DSEI) nos diferentes 
municípios. 

População idosa Idosos com 60 anos ou mais Deverão receber a vacina 
COVID-19 em conformidade 
com as fases pré-definidas, de 
acordo com as faixas de idade. 
Será solicitado documento que 
comprove a idade. 

Povos e 
comunidades 
tradicionais 
ribeirinhas e 
quilombolas 

Povos que estejam habitando em 
comunidades tradicionais ribeirinhas e 
quilombolas. 

A vacinação deverá ser 
realizada por meio de 
estratégias especificas a serem 
planejadas no nível municipal, 
em algumas regiões haverá 
apoio da operação gota. 

Pessoas com 
comorbidades 

Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou 
mais das comorbidades predeterminadas. 
(Ver quadro 2 do plano de vacinação) 

Para indivíduos que fazem 
acompanhamento pelo SUS, 
poderá ser utilizado o cadastro 
já existente da sua unidade de 
referência, como comprovante 
que este faz acompanhamento 
da referida condição de saúde, 
a exemplo dos programas de 
acompanhamento de 
diabéticos. Aqueles que não 
estiverem cadastrados na 
Atenção Básica deverão 
apresentar um comprovante 
que demonstre pertencer a um 
dos seguimentos 
contemplados, podendo ser 
utilizado laudos, declarações, 
prescrições médicas ou 
relatórios médicos com 
descritivo ou CID da doença ou 
condição de saúde, CPF ou 
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CNS do usuário, assinado e 
carimbado, em versão original. 

Pessoas com 
deficiência 
permanente 

Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas. Este grupo inclui pessoas com: 
1 - Limitação motora que cause grande 
dificuldade ou incapacidade para andar ou 
subir escadas. 
2 - Indivíduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de ouvir mesmo com uso de 
aparelho auditivo. 
3- Indivíduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de enxergar mesmo com uso 
de óculos.  
4- Indivíduos com alguma deficiência 
intelectual permanente que limite as suas 
atividades habituais, como trabalhar, ir à 
escola, brincar, etc. 

A deficiência deverá ser 
preferencialmente comprovada 
por meio de qualquer 
documento comprobatório, 
desde que atenda ao conceito 
de deficiência permanente 
adotado nesta estratégia, 
podendo ser: laudo médico que 
indique a deficiência; cartões de 
gratuidade no transporte 
público que indique condição de 
deficiência; documentos 
comprobatórios de atendimento 
em centros de reabilitação ou 
unidades especializadas no 
atendimento de pessoas com 
deficiência; documento oficial 
de identidade com a indicação 
da deficiência; ou qualquer 
outro documento que indique se 
tratar de pessoa com 
deficiência. Caso não haja um 
documento comprobatório será 
possível a vacinação a partir da 
autodeclararão do indivíduo, 
nesta ocasião o indivíduo 
deverá ser informado quanto ao 
crime de falsidade ideológica 
(art. 299 do Código Penal). Em 
decorrência do critério de 
priorização adotado para este 
grupo, viabilizando a 
antecipação da vacinação de 
parte dessa população-alvo, 
conforme a Nota Técnica 
467/2021, os indivíduos 
pertencentes a esse grupo 
cadastrados no Programa de 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) deverão 
comprovar ser beneficiários 
para vacinação antecipada. 

Pessoas em 
situação de rua 

Considera-se população em situação de 
rua o grupo populacional heterogêneo que 
possui em comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia 
convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou 
permanente, bem como as unidades de 

Autodeclarada e aquelas que 
se encontram em unidades de 
acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia 
provisória. 
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acolhimento para pernoite temporário ou 
como moradia provisória, definido no art. 1º 
do decreto no 7.053, de 23 de dezembro de 
2009. 

População privada 
de liberdade 

População acima de 18 anos em 
estabelecimentos de privação de liberdade. 
 

O planejamento e 
operacionalização da 
vacinação nos 
estabelecimentos penais 
deverão ser articulados com as 
Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de 
Justiça (Secretarias Estaduais 
de Segurança Pública ou 
correlatos), conforme a Política 
Nacional de Atenção Integral a 
Saúde das Pessoas Privadas 
de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP). 

Funcionários do 
sistema de privação 
de liberdade. 

Policiais penais e demais funcionários, com 
exceção dos trabalhadores de saúde. 

Trabalhadores da 
educação 

Todos os professores e funcionários das 
escolas públicas e privadas do ensino 
básico (creche, pré-escolas, ensino 
fundamental, ensino médio, 
profissionalizantes e EJA) e do ensino 
superior. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
vinculação ativa do profissional 
com a escola ou apresentação 
de declaração emitida pela 
instituição de ensino. 

Forças de 
Segurança e 
Salvamento 

Policiais federais, militares, civis e 
rodoviários; bombeiros militares e civis; e 
guardas municipais. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
vinculação ativa com o serviço 
de forças de segurança e 
salvamento ou apresentação de 
declaração emitida pelo serviço 
em que atua. 

Forças Armadas Membros ativos das Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Aeronáutica). 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
vinculação ativa com o serviço 
de forças armadas ou 
apresentação de declaração 
emitida pelo serviço em que 
atua. 

Trabalhadores de 
Transporte Coletivo 
Rodoviário de 
Passageiros 
Urbano e de Longo 
Curso 

Motoristas e cobradores de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove o 
exercício efetivo da função de 
motorista profissional do 
transporte de passageiros. 

Trabalhadores de 
Transporte 
Metroviário e 
Ferroviário 

Funcionários das empresas 
metroferroviarias de passageiros e de 
cargas. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
situação de trabalhador 
empregado de empresas 
metroferroviarias de 
passageiros e de cargas. 

Trabalhadores de 
limpeza urbana e 

Conforme definido pela Lei 14.026/2020 - 
limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos: constituídos pelas atividades e pela 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove 
exercício na função. 
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manejo de resíduos 
sólidos 

disponibilização e manutenção de 
infraestruturas e instalações operacionais 
de coleta, varrição manual e mecanizada, 
asseio e conservação urbana, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos domiciliares e dos resíduos de 
limpeza urbana. 

Trabalhadores de 
Transporte Aéreo 

Funcionários das companhias aéreas 
nacionais, definidos pelo Decreto no 
1.232/1962 e pela Lei no 13.475/2017 e 
funcionários dos aeroportos e dos serviços 
auxiliares ao transporte aéreo 
(aeroportuários). 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
situação de trabalhador 
empregado de companhias 
aéreas nacionais, e aos demais 
o devido credenciamento 
aeroportuário valido, conforme 
o Decreto 7.168/2010 e RBAC 
107 da ANAC. 

Trabalhadores de 
Transporte 
Aquaviário 

Funcionários das empresas brasileiras de 
navegação. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
situação de trabalhador 
empregado das empresas 
brasileiras de navegação. 

Caminhoneiros Motorista de transporte rodoviário de 
cargas definido no art. 1o, II da Lei no 
13.103, de 2 de marco de 2015, que trata 
da regulamentação da profissão de 
motorista. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove o 
exercício efetivo da função de 
motorista profissional do 
transporte rodoviário de cargas 
(caminhoneiro). 

Trabalhadores 
Portuários 

Trabalhadores da indústria e construção 
civil, conforme Decreto 10.282/2020, 
10.292/2020 e 10.342/2020. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a 
situação de trabalhador 
empregado de empresas 
industriais e de construção civil, 
como: declarações dos serviços 
onde atuam, carteira de 
trabalho, contra cheque com 
documento de identidade, ou 
crachá funcional. 

Fontes: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, 7ª Edição/2021 
 
5. Ponto de recebimento e distribuição vacinal 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cotriguaçu é responsável pelo 

recebimento, armazenamento, monitoramento e distribuição dos imunobiológicos, 

contando com equipe técnica para realizar o manejo correto das vacinas. Para garantir 

a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê-las em condições adequadas 

de conservação, com temperatura controlada, e em conformidade com as orientações 

do fabricante e aprovação pela ANVISA.  
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6. Armazenamento dos imunobiológicos 
Com o objetivo de manter a confiabilidade da temperatura de armazenamento 

dos imunobiológicos nas diversas unidades de rede de frio, se tem a orientação de 

registrar a temperatura em mapas de controle, de forma a garantir a precisão dos 

registros de temperatura (+2° a +8°C).  

Em relação à promoção da garantia do desempenho dos equipamentos de 

armazenamento e das condições de manuseio dos imunobiológicos convenciona-se 

o uso de ar-condicionado nos ambientes, ou seja, salas de vacina.  

No que se refere à segurança do funcionamento dos equipamentos, para 

preservação das condições de armazenamento, a depender da unidade de rede de 

frio, a Secretaria Municipal de Cotriguaçu, segue a recomendação do uso de 

geradores de energia elétrica, na sala de vacina central, nobreak. As unidades básicas 

de saúde ainda não possuem gerador para manter as salas de vacina. As salas de 

vacina possuem câmera fria, para o armazenamento dos insumos.  

Observadas todas as medidas de segurança, nos casos de ocorrência de mau 

funcionamento no abastecimento de energia elétrica e/ou exposição dos 

imunobiológicos, ou ainda constatação de desvio da qualidade dos imunobiológicos 

da rede é orientado o registro em formulário padronizado em banco unificado para 

registro do histórico dos produtos, desde a aquisição até a administração. 

 
7. Postos de vacinação  

No município de Cotriguaçu, temos 01 (uma) Sala de Vacina Municipal – 

Centralizada (CNES 9803408), localizada na sede municipal, onde serão vacinados 

os usuários do SUS que estão na área de abrangência da UBS Cotriguaçu I e UBS 

Cotriguaçu II, porém, é possível que procurando organizar os dias “D” de vacinação, 

as equipes possam utilizar as salas de vacinas que existem nessas unidades de 

saúde.  

Os outros postos de vacinação serão montados, 01 (um) na Unidade Básica 

de Saúde de Nova União e 01 (um) na Unidade Básica de Saúde de Agrovila, que 

possuem sala de vacina e pessoal treinado.  
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Para a vacinação da comunidade rural residente nas localidades de Nova 

Esperança, Ouro Verde, Nova União e Muriru, a equipe técnica estará se deslocando 

toda semana, sendo realizado o agendamento da população alvo para a vacinação.  

A critério as equipes poderão organizar outros pontos de vacinação para 

melhor atender a população, desde que observados todas as normas de segurança 

dos insumos.  

A estratégia para atingir o público alvo, será divulgação nas redes sociais 

(Facebook, Instagram, WhatsApp), os Agentes Comunitários de Saúde também 

realização busca nas áreas de abrangência e realizando comunicado, para o 

agendamento do dia e horário de vacinação.  

 

7.1 Etapas da vacinação  
As equipes responsáveis pela vacinação trabalharão em etapas para a 

realização da mesma, sendo elas: 

• Pré-vacinação: que consiste na exposição das fases, orientação e 

organização da população, bombardeio das redes sociais com 

informações de agendamento e realização da vacina e disponibilização de 

uma plataforma para a realização do pré-cadastro;  

• Identificação e agendamento: Para os profissionais realizarem a 

identificação das pessoas e agendamento, junto as informações para o dia 

da vacina, assim como realizarem a triagem rápida na 

identificação/cadastro do usuário para identificar pessoas com sinais e 

sintomas de doenças respiratórios e síndromes gripais, as quais não 

deverão ser vacinadas, as mesmas deverão ser reagendadas para uma 

nova data. Ressaltamos que essa ação também é realizada próximo ao 

dia da vacinação.  

• Dia D de vacinação: A equipe técnica organizará dias específicos para 

atender as faixas-etárias pré-estabelecidas, em todas os pontos de 

vacinação existe no município.  
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7.2 Organização da vacinação  
A imunização municipal em ordem decrescente, caminha em paralelo a 

vacinação dos grupos prioritários descritos no Plano Nacional de Operacionalização 

de Vacinação Contra covid-19 e Resoluções CIB/MT AD Referendum. 

 

7.3 Datas e grupos estabelecidos 
As datas e os grupos serão organizados com a chegada das doses, 

semanalmente, buscando a aplicação das doses no prazo de até uma semana após 

a sua chegada, para que não se acumule doses em estoque. 
As Resoluções, além de tais informações, trazem também a descrição dos 

contemplados, com as doses direcionadas. Deve-se também considerar as 

atualizações das edições do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

Contra Covid-19, o qual já se encontra em sua 7ª versão. 

 

8. Comunicação 
O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, 

que já em sua primeira edição, afirma que a comunicação é uma importante 

ferramenta para atingirmos em tempo ágil milhares de cidadãos brasileiros, das mais 

diversas classes sociais e econômicas.  

A comunicação tem como objetivo trazer informação e transparência no 

processo de vacinação para a população, com responsabilidade e de fácil acesso e 

compreensão, alcançando assim os resultados e metas almejadas. 

A campanha de combate ao Coronavírus tem como objetivo: informar, educar, 

orientar, mobilizar, prevenir e ou alertar a população, gerando consenso popular 

positivo em relação à importância da vacinação.  

Na vacinação contra a COVID-19 a equipe de comunicação realizará ações 

que trarão orientações ao longo do processo, tais como:  

 Artes digitais com dados relacionadas a vacina, sendo elas: o grupo que está 

sendo vacinado, dia de vacinação, documentação necessária entre outros;  
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 Gravação e divulgação de pequenas reportagens que mostrarão o dia a dia da 

vacinação; 

 A adoção de porta-vozes para esclarecimentos técnicos relacionados a equipe 

e a vacinação; 

 Disponibilização do vacinômetro semanal como informativos para a 

comunidade local, 

 Alimentação semanal do Portal de Transparência da Prefeitura com dados 

sobre a vacinação municipal. 
 

9. Atribuições da gestão municipal  
Nesta campanha, constituem competências da esfera municipal a 

coordenação no seu âmbito, alinhada com as diretrizes do Programa Nacional de 

Imunizações. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Cotriguaçu, deverá 

coordenar:  
 A logística para retirada do insumo no Escritório Regional de Saúde de Juína 

e, distribuição as unidades responsáveis pela imunização;  

 O armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo estadual; 

 A divulgação das fases de vacinação;  

 Disponibilizar equipe para realização dos trabalhos e ações necessárias para 

imunização da população; 

 Disponibilizar técnico para a alimentação do sistema nacional de imunização e 

elaboração e divulgação de boletins (vacinômetro); 

 Articular e organizar a Atenção Primaria a Saúde mantendo, quando possível 

e necessário em horário estendido, aumentando assim a oferta de vacinação 

em horários alternativos, como hora do almoço e finais de semana; 

 Acompanhar e atualizar as equipes técnicas de vacinação sobre os informes 

técnicos, capacitações, reuniões, entre outras formas de atualização acerca da 

vacinação contra a COVID-19, disponibilizadas vai online pelo Ministério da 

Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. 
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10. Monitoramento, Supervisão e Avaliação 
O monitoramento, supervisão e avaliação são importantes para 

acompanhamento da execução das ações planejadas, na identificação oportuna da 

necessidade de intervenções, assim como para subsidiar a tomada de decisão 

gestora em tempo oportuno. Ocorre de maneira transversal em todo o processo de 

vacinação.  

Dessa as equipes de vacinação e a equipe gestora da SMS estarão realizando 

encontros (presencial ou web) para discussão das ações e estratégias que estão 

sendo utilizadas, assim como deverão analisar os dados da vacinação disponíveis no 

localizasus (https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html) 

e elaborar documento que deverá ser encaminhado ao departamento de informação 

da Prefeitura Municipal para divulgação no Portal da Transparência. 

 
11. Considerações finais 

Este documento, foi elaborado com objetivo de auxiliar a equipe técnica e 

gestão municipal na tomada de decisões relacionadas a imunização contra o novo 

Coronavírus (COVID-19), estando passível de mudança/adequações sempre que 

necessário ou conforme as atualizações do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra o Covid-19.  

 

 

 

Paulino Alves de Carvalho 
Secretário Municipal de Saúde 

Portaria 013/2021 
 

 

 

https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
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