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APRESENTAÇÃO 

 
 

A Coordenação municipal de vacinação por meio da Secretaria Municipal de Saúde 

apresenta o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 para 

o enfrentamento desta Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

em território municipal por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). 

Para a elaboração deste Plano, baseou-se no Plano Nacional de Operacionalização  

de Vacinação contra a COVID-19, versão atualizada e publicada em de Janeiro  de 2022. 

Considerando o cenário pandêmico da Covid-19, em que até o dia 30/01/2022, o 

município de Coité do Nóia registrou 27 óbitos. O primeiro caso positivo notificado no 

município ocorreu em 08/04/2021 e o primeiro óbito se deu em 19/06/2021. 

Este plano tem como objetivo formalizar a logistica para o desenvolvimento das 

ações de vacinação e alimentação dos sistema de informação, segundo normas do 

Programa Nacional de Imunização. 

No Brasil a Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19 foi iniciada em 18 

de janeiro de 2021. No município a campanha teve inicio em 20/01/2021 e encontram-se 

em uso as vacinas COVID-19 AstraZeneca/Fiocruz, Sinovac/Butantan, Janssen e 

Pfizer/Comirnaty. 

A vacinação contra a covid-19 tem como objetivo principal evitar internações e óbitos 

pela doença, principalmente entre os grupos de maior risco para agravamento.   

Os estudos de fase III das vacinas COVID-19 demonstraram eficácia global 

satisfatória contra a infecção pelo SARS-CoV-2, revelando mais de 70% de eficácia para 

casos graves da doença, evitando assim a necessidade de hospitalização. 

A vacinação no País já alcançou os grupos prioritários, que apresentam fatores de 

risco para agravamento pela covid-19. Mais recentemente, a vacina pfizer/Comirnaty teve 

registro ampliado para a população de crianças de 5 a 11 anos pela Anvisa, em 15 de 

dezembro de 2021, cuja recomendação para inclusão na Campanha Nacional de 

Vacinação pelo Ministério da Saúde saiu em 5 de janeiro de 2022. Assim como a 

Coronavac/Butantam teve aprovação pela anvisa para o uso emergencial para a 

população de 6 a 17 anos.  

 Pretende-se, a partir de projeções do relatório do E-sus AB, do municipio de Coité 

do Nóia, que estima um total de mais de 1.100 crianças de 5 a 11 anos a serem vacinadas 

de acordo com a disponibilidade de doses liberadas pelo PNI Estadual.  

Do inicio da campanha em 20 de janeiro de 2021 até o presente momento 31/01/2022 

já foram vacinadas 96,6% da população com esquema completo das duas doses. Um total 

de 1ª dose: 9.083, 2ª dose: 8.078 e Dose de reforço: 2.805 doses 

 

Coité do Nóia, 31 de Janeiro de 2022. 
 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A 
COVID-19 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os Coronavírus são vírus RNA da ordem do Nidovirales da família Coronaviridae. 

A subfamília é  composta por quatro gêneros Alfacoronavírus, Betacoronavírus, 

Gammacoronavírus e Deltacoronavírus. 

Responsáveis por infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, 

foram identificados desde os anos 1960, conhecidas apenas seis cepas capazes de 

infectar humanos, incluindo o SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave–SARS–

Severe Acute RespiratorySyndrome) e a MERSCoV (Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio – Middle East Respiratory Syndrome) até a detecção da nova variante, na China, 

nacidade de Whuan, denominada 2019-nCoV, até então não identificada em humanos. 

A infecção pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves,até 

quadro de insuficiência respiratória, choque e disfunção de múltiplos órgãos, sendo 

necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro 

clínico,que exijam a hospitalização do paciente. 

Os principais sintomas são: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza ou congestão nasal, distúrbios olfativos (perda de olfato), gustativos (perda 

dopaladar), sem causa anterior, falta de ar ou dificuldade respiratória. 

É essencial a realização de um planejamento estratégico para que o público-alvo 

da vacina seja imunizado contra o covid-19. Para tanto é necessário abordar o quadro 

epidemiológico do Município, verificando quantitativamente doses necessárias, pessoas 

enquadradas no grupo de risco e prioridades, e ainda analisar a necessidade de 

capacitações, orientações acerca do transporte e programação da efetivação da 

vacinação contra o coronavírus, alcançando uma logística justa, de qualidade, e alto nível 

de eficiência que beneficie todo o município, tendo como objeto principal a preservação 

da vida, a saúde e a dignidade dos munícipes de Coité do Nóia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 ObjetivoGeral 
 

Estabelecer as ações e estratégias para a vacinação contra a Covid-19 no Município de 
Coité do Nóia.   

 
2.2 Objetivos Específicos 

- Seguir a definição de grupos prioritários para a vacinação estabelecidos pelo Ministerio da 
Saúde; 

- Pactuar os objetivos e metas da vacinação contra  Covid-19, conforme PNI 
 

- Organizar fluxo e prever logística de recebimento, transporte, armazenamento, distribuição 
de vacinas e insumos e locais de vacinação; 

 
- Estabelecer medidas de vacinação segura; 
 
- Orientar quanto a vacinação, registro, notificações  e monitoramento de eventos adversos 

pós vacinação; 
 
-  Definir os serviços de refências para o atendimento dos casos graves decorrentes de 

eventos adversos  pós - vacinação contra a Covid-19; 
 
- Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade pela Covid-19, bem como a redução 

da trasmissão da doença;  
  
- Instrumentalizar profissionais e gestores quanto a operacionalização da vacinação contra 

a COVID-19 no âmbito municipal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. VACINAS CONTRA A COVID-19 

 

Diante do grave cenário pandêmico imunizar a população é primordial para o 

controle do vírus, e mantimento da saúde e qualidade de vida de toda a população. 

Importante ressaltar a importância de continuação de todas as medidas conscientização, 

de prevenção e cuidados contra o coronavírus. 

 

3.1 Especificações da Vacina Utilizada pelo município até o momento 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Farmacovigilância  

Acões  Atividades  

Notificação de EAPV Informar a notificação imediatamente a 
coordenação de imunização para que seja 
notificado no E-sus Notifica. 

Informar a vigilância epidemiológica.  

Investigação de EAPV A investigação de EAPV será realizada 
pela vigilância epidemiólogica/ 
coordenação de da sala de imunização. 

Em caso de necessidade de atendimento 
médico, o paciente será encaminhado ao 
centro de saúde João Bastos da Silva. Ou 
para o Hospital Regional de Arapiraca 

Operacionalização da vacinação  

Ações  Atividades   

Capacitação/atualização dos profissionais 
de saúde 

A capacitação dos profissionais envolvidos 
na vacinação se dá através de encontros 
presenciais na Secretaria Municipal de 
Saúde e online via google meet. Para 
atualização constante das notas técnicas 
do Estado e do Ministério da Saúde. 

Os vacinadores são orientados sobre 
vacinação segura, acolhimento adequado 
do usuário assim como registro adequado 
e notificações de eventos adversos. 

Organização da Rede de Frio O recebimento de imunobiológicos e 
insumos se dará através de liberação do 
quantitativo de doses pelo PNI Estadual. 

O Pedido é realizado através do SIES 
DATASUS regional de Arapiraca. 

O recebimento se dá por meio de carro 
climatizado, acompanhado de profissional 
técnica em enfermagem ou enfermeira. 

O armazenamento será sala de vacina 
central de distribuição do município. 

As doses são armazenadas em Câmara 
fria, com controle mapeado de 
temperatura, sala climatizada com ar 
condicionado.  

As vacinas serão acondicionadas em 
caixas térmicas distintas para estoque e 
manuseio com controle de temperatura 
entre 2ºC a 8ºC, com gelo retornável para 
transporte. 

  

Vacinação  As salas de vacinação funciona com 



 

atendimento ao público de segunda a 
sexta-feira, no período da manhã de 8h às 
12h e no período da tarde de 14hs às 17hs. 

Os profissionais de saúde são os mesmo 
que atendem as vacinas de rotina. 

Temos sala exclusiva para vacinação de 
Covid-19 localizada na zona Urbana. E 
quatro UBS na zona rual totalizando cinco 
equipes. 

Para organização do fluxo de atendimento, 
quando os usurários chegam na unidade é 
realizado uma triagem para discarta 
sintomas gripais. 

 Os agentes comunitários de saúde 
seguem um cronograma organizados pelas 
enfermeiras de cada UBS e de acordo com 
a disponibilidade de vacinas e os grupos a 
serem vacinados conforme orientação do 
PNI. 

Pra diminuir os riscos de enventuais erros 
de imunização as equipes são orientadas a 
não vacinar contra Covid e as demais 
vacinas do calendário de imunização no 
mesmo dia sendo realizada de forma 
segregada em dias alternados.  

Sistema de informação  

Ações  Atividades  

Operacionalização do sistema de 
informação 

Será solicitado os documentos de 
identificação do usuário (CPF e SUS) e 
cartão de vacina de cada paciente 
atendido. 

Na vacinação que requer comprovação do 
vinculo prioritário, esse documento será 
cobrado e retido na sala de vacinação. 

Algumas UBS conta com conectividade de 
internet porém não há suporte de mão de 
obra para digitação em tempo real. 

 Todos os registros da vacinação do dia 
são registrados em uma planilha e no final 
do atendimento esses dados são inseridos 
no sistema de digitação do SI-PNI COVID 

 

Vacinação extramuro A vacinação extramuro será realizada 
somente naqueles pacientes idosos 
acamados ou  impossibilitados de vir até a 
sala de vacinação. 

Será utilizado um carro climatizado, caixa 



 

térmica de fibra com gelo reciclável 
mantendo a temperatura indicada entre 2º 
a 8º com uso de termômetros. 

Os profissionais foram orientados a cumprir 
todos os cuidados ao enfrentamento da 
Covid-19. 

Os dados da vacinação serão registrados 
na carteria de vacinação do usuário e em 
planilha impressa para posterior digitação 
no sistema. 

Registro na caderneta de vacinação  O registro na cadertena de vacinação 
contem os dados essenciais já utilizados 
para as demais vacinas de rotina: 

Nome da vacina; 

Data da vacinação; 

Lote; 

Fabricante; 

Assinatura do profissional 

Aprazamento da segunda dose a lápis 

As pessoas que coparecerem sem a 
caderneta de vacinação, será emitida uma 
nova via com os dados do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. POPULAÇÃO - ALVO  

Grupos prioritários  

Grupos prioritários Quantitativo  

Profissionais de saúde  173 

Pessoas de 60 anos ou mais, 
institucionalizadas  

00 

População Indigena  00 

Idosos acima de 75 anos  513 

Idosos de 70 a 74anos  332 

Idosos de 65 a 69 anos 387 

Idosos de 60 a 64 anos  484 

Pessoas com deficiência  659 

Trabalhadores da educação  238 

Trabalhadores de trasporte coletivo  12 

Pessoas de 20 a 59 anos 6.099 

Pessoas de 05 a 19 anos  2.775 

Comunicação   

Ações  Atividades  

Comunicação  O município está preparado com insumos, 
equipamentos, logistica de pessoal para 
vacinação. 

A infomação para a população se dá 
através da visita domicilair do agente 
comunitário de saúde o qual agenda o dia 
e horário para comparecer a UBS além 
disso campanhas publicitárias nas redes 
sociais e carros de som levam informações 
a população. 

A equipe monitora de forma sistemática o 
avanço da vacinação, acompanhando e 
analisando os dados coletados realizando 
busca ativa dos faltosos, afim de avaliar o 
impacto da vacinação neste município. 

Essa campanha ocorre de forma gradual 
conforme produção, liberação e 
recebimento de doses de vacinas, 
respeitando a logistica definida pelo Estado 
e Ministério da saúde. 

 

  

 

 
 



 

 

5.1.Grupos Prioritários  
 

Inicialmente a vacinação ocorreu em fases e cada fase estratificada em etapas, 

diferenciando-se pela especificidade dos grupos prioritários selecionados (serviços de 

saúde públicos e privados envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos 

suspeitos e confirmados de covid-19). 

Na primeira etapa, conforme definido pelo Informe Técnico do Ministério da Saúde 

e o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, foram 

 

 contemplados os seguintes grupos: 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 conformidades com os cenários de 

disponibilidade da vacina. Ressalta-se que Coité do Nóia não possui instituições para 

idosos, nem para pessoas maiores de 18 anos com deficiência, e também não possui 

terras indígenas demarcadas em seu território. 

Na segunda etapa do plano, conforme definido pelo pelo Informe Técnico do 

Ministério da Saúde e o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, serão contemplados os seguintes grupos  proporcionalmente, de acordo com 

o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 

49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos para pessoas com comorbidades; 

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC. 

 Na terceira etapa deu-se seguimento aos demais grupos do plano tais como os 

Trabalhadores da Educação da rede municipal; Trabalhadores de Transporte Coletivo 

Rodoviário de Passageiros; Caminhoneiros; Trabalhadores Industriais; Trabalhadores da 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Na quarta etapa do plano, conforme definido pelo pelo Informe Técnico do 

Ministério da Saúde e o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, serão contemplado o seguintes grupo  proporcionalmente, de acordo com o 

quantitativo de doses disponibilizado, segundo faixa etaria da população em geral de 18 

a 59 anos. 

Nessa fase final, a vacinação está sendo realizada de acordo com a 

disponibilização de doses recebida pelo municipio para avançarmos o mais rapido possivel 

para população em geral na faixa etaria de 5 anos acima.  

 
 
 
 
 

 



 

6. Estratégias municipais para operacionalização da campanha de vacinação: 
 

 6.1. Pontos de vacinação 
 

              Conforme o avanço das fases/etapas e o recebimento dos imunobiológicos 

dispensados pelo Estado de Alagoas ao município adotou para operacionalização da 

campanha de vacinação contra COVID-19: 05 (cinco) pontos de vacinação. A adoção dos cinco 

pontos de vacinação permite a continuidade da rotina de atendimentos nas Unidades Básicas 

de Saúde, assegurando as medidas de distanciamento social garantindo maior segurança a 

todo o processo de vacinação. 

 

 

UBS - Urbana UBS - Mumbuca UBS - Pereira 
 velho 

UBS - Alagoinha UBS - Manoel 

Gomes 

Manhã e Tarde  
Covid-19 
 
Equipe com 
enfermeira e 
tecnica de 
enfermagem  

Manhã e Tarde 
Covid-19 
 
Equipe com 
enfermeira e 
tecnica de 
enfermagem 

Manhã e Tarde 
Covid-19 
 
Equipe com 
enfermeira e 
tecnica de 
enfermagem 

Manhã e Tarde 
Covid-19 
 
Equipe com 
enfermeira e 
tecnica de 
enfermagem 

Manhã e Tarde 
Covid-19 
 
Equipe com 
enfermeira e 
tecnica de 
enfermagem 

 
Sábado Esquipes extra 

a depender da 
demanda 

Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

Domingo  Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

Esquipes extra 
a depender da 
demanda 

 
Para evitar erros de administração as equipes foram orientadas e ficou acordado que 

a rede de frios do município  não disponibilizará vacinas de mais de um laborátorio por equipe 

e que as vacinas de rotina seram liberadas apenas para técnicas responsáveis pela vacinação 

de rotina das equipes no horário divergente das vacinas das campanhas.  

 

Realização do dimensionamento de profissionais por ponto de vacinação de 

segunda a sexta-feira de 8h às 17hs  inclusive nos finais de semanas e feriados a 

depender da aquisição de doses disponiveis afim de assegurar acesso da população à 

vacina.  

 
6.2 Composição da equipe de vacinação do município todas capacitadas para o 
recebimento da vacina pfizer são:  

 

- 13 Técnicas em enfermagem,  

- 5 Enfermeiras 

- 1 Enfermeira/Coordenadora do Programa de  Imunização. (Apoio ) 



 

6.3. Disponibilidade de insumos do município:  

 

- Dispomos de 10 caixas térmicas de poliuretano com termômetro acoplado, 

sendo que cada equipe irá utilizar 2 caixa uma como estoque e outra para manuseio 

das vacinas. 

- Freezer para armazenamento das bombinas de gelo reutilizáveis em 

quantidade suficientes; 

-  Caixa descarte de material perfuro cortante; 

-  Algodão; 

-  Álcool a 70%; 

- Seringas de 3 ml com agulha 25 x 6 mm   

- seringas de 3 ml com agulha 25 x 7 mm 

- Dispenser com detergente 

- Dispenser com álcool a 70% 

- Dispenser com papel toalha. 

- Equipamentos de proteção individual recomendados durante a rotina de 

vacinação: 

- Máscara cirúrgica (troca a cada 2-3h ou quando estiver úmida).  

- Avental descartável (uso diário) 

- Disponibilização de computadores conectados à internet nos principais pontos 

de vacinação; 

- Rotina de higienização 

- Gerenciamentode resíduos. 

- Realização de medidas de proteção: 

- -Cadastro prévio e agendamento de data, horário e local 

- Triagem na porta de entrada 

- Distanciamento com marcação do piso 

- Acolhimento com fluxo de classificação afim de estabelecer ordem dos 

grupos prioritários. 

 

6.2. Treinamentos e Capacitações 

Para qualificar as ações da vigilância epidemiológica e da atenção primária à 

saúde com foco no alcance da cobertura vacinal preconizada no PNI, bem como na 



 

otimização de doses, as seguintes estratégias foram definidas: 

 
CURSO “COVID-19: CAPACITAÇÃO PARA VACINADORES”, que se realizada através 

do curso na modalidade de Educação à Distância (EaD) no âmbito do Campus Virtual 

AVASUS/UFRN, com acesso público e gratuito, denominado “COVID-19: Capacitação 

para vacinadores”, visando alcançar de forma rápida os profissionais que atuarão na 

campanha de vacinação. Acessarem 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=478 
 

Vacinação para COVID-19: protocolos e procedimentos 
 
O curso de qualificação profissional “Vacinação para COVID-19: protocolos e procedimentos 
técnicos”, ofertado de forma gratuita, on-line e autoinstrucional, tem como propósito principal 
a capacitação dos profissionais do SUS envolvidos na vacinação para a COVID-19, 
especialmente na Atenção Primária à Saúde. Ao longo de cinco módulos são abordados: 
conceitos básicos e desafios relativos às vacinas e à vacinação; características das vacinas 
para COVID-19; planejamento e organização das salas de vacina; protocolos de vacinação; 
e farmacovigilância pós-vacinação, entre outros. 
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/vacinas-covid19/apresentaaao/5021 
 

 
6.3 Armazenamento 

As vacinas serão armazenadas na Central de Distribuição de Imunobiológicos de 

Coité do Nóia, em Câmara Fria e na temperatura indicada, entre +2 e +8C. 

 

6.4 Cuidados e orientações  
 

Limpar mensalmente, ou conforme o uso, as superfícies internas das câmaras, segundo 

orientação do fabricante. Realizar o remanejamento dos produtos armazenados antes do 

procedimento.  Realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, 

preferencialmente no início da semana, para que o usuário possa monitorar ao longo da 

semana o funcionamento pleno e adequado do equipamento de refrigeração. NÃO REALIZAR 

a limpeza do equipamento na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho 

7. PRECAUÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES 

7.2. Precauções 

Em geral, as precauções a serem atentadas são as mesmas que são tomadas 

com as demais vacinas, diante de doenças agudas, febris, moderadas ou graves, 

recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não 

se atribuir à vacina as manifestações da doença. 

 
Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na 

vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo 

SARS-COV-2. 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=478
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/vacinas-covid19/apresentaaao/5021


 

7.3. Contra indicações 

 
É contra indicado para aquelas pessoas que sofrem de Hipersensibilidade 

aoprincípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina. Da mesma maneira para 

aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose 

anterior de uma vacina COVID-19. 

 
 

8.  Controle  de registro e informação 

Na Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19 os registros e as 

informações serão realizados pelo sistema SI-PNI. A idenficação do cidadão vacinado  

será pelo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde 

(CNS), para possibilitar a identificação, o acompanhamento das pessoas vacinadas, evitar 

duplicidade de vacinação e possibilitar a investigação de possíveis Eventos Adversos Pós-

Vacinação (EAPV). 

8.1 Estabelecimento com conectividade à internet 

Para todos os estabelecimentos de saúde que realizarão vacinação conforme este 

plano municipal (unidade básica de saúde), com conecvidade à internet e condições de 

fazer digitação online, no computador, providenciar o registro de vacinação no Módulo de 

Campanha Covid-19, diariamente. 

8.2 Estabelecimento de saúde sem conectividade à internet 

 Todos os estabelecimentos de saúde que realizarão vacinação conforme este 

plano municipal (unidade básica de saúde), sem conectividade à internet, o registro de 

vacinação, ocorrerá de forma legível e em letra de forma, em planilha impressa. Enviar 

uma cópia da planilha impressa com os registros de vacinação, em até quarenta e oito 

horas, para digitação no Módulo de Campanha Covid-19, a partir de outro estabelecimento 

de saúde com 

 
9. Plano de Contingência 
 

             Os equipamentos de refrigeração podem deixar de funcionar por vários motivos. 

Assim, para evitar a perda dos imunobiológicos, é necessário dispor de recursos estratégicos 

que orientem medidas de prevenção e controle do risco associado à ocorrência deste tipo de 

evento. Nesse sentido, orienta-se : 

 

• Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, manter o equipamento fechado e 

monitorar, rigorosamente, a temperatura interna. 

• Se NÃO houver o restabelecimento da energia, ou quando a temperatura estiver próxima a 

+7°C, proceder imediatamente a transferência dos imunobiológicos para outro equipamento 

com temperatura recomendada (refrigerador ou caixa térmica). 



 

• O mesmo procedimento deve ser adotado em situação de quebra/falha do equipamento. 

• O serviço de Saúde dispoem de bobinas reutilizáveis congeladas para serem usadas no 

acondicionamento dos imunobiológicos em caixas térmicas. 

• Identificar o quadro de distribuição de energia e na chave específica do circuito da Rede de 

Frio e/ou sala de imunização, colocar aviso em destaque “NÃO DESLIGAR”. 

• Nas situações de emergência, será comunicado a ocorrência à instância superior imediata 

para as devidas providências. 

 

Capacitação/treinamento dos agentes responsáveis pela vigilância e segurança das Centrais 

de Rede de Frio para a identificação adequada de problemas que possam comprometer a 

qualidade dos imunobiológicos, comunicando imediatamente ao técnico responsável (Katiana), 

principalmente durante os finais de semana e feriados. 

 

10. Fluxo de organização 

 

O município estará ordenando o Plano Municipal de vacinação para garantir o pleno fluxo de 

atendimento. Estabelecidas as fases de vacinação dos grupos prioritários, o fluxo de 

distribuição de vacinas se dará da seguinte forma:  

 

      
Cada uma das unidades de saúde que irão realizar a vacinação contra COVID-19, terão 

equipes distribuídas nas seguintes categorias para organização do processo de 

trabalho e atendimento aos grupos prioritários:  

 

- Coordenador Local - Enfermeiro Responsável pela Sala de Vacina.  

 - Apoio de Organização – Equipe Administrativos, ACS  

- Vacinador e Preparador de Vacina – Equipe de Enfermagem das unidades de 

Saúde.  

- Motoristas para abastecimento de vacinas todos dentro dos critérios com carros 

climatizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDE DE FRIO 
MUNICIPAL    

DISTRIBUIÇÃO 
DE VACINAS 

LOCAIS DE 
VACINAÇÃO 



 

 

11.  Prestação de contas das doses recebidas pelo Estado para os esquemas de 

1ª dose, 2ª dose, dose unica, reforço 

 

DATA  VACINA  NÚMERO DO 
RECIBO  

QUANTIDADE 
RECEBIDA   

DOSE DOSES 
APLICADAS  

      

20/01/2021 Coronavac 5020998 43  43 

26/01/2021 Coronavac  5036505 10  10 

26/01/2021 Astrazeneca  5036505 120   120  

05/02/2021 Coronavac  5066961 43  43 

09/02/2021 coronavac 5080093 70  70 

23/02/2021 Coronavac  5109815 10  10 

04/03/2021 Coronavac 5147461 70  70 

04/03/2021 Coronavac 5147461 20  20 

04/03/2021 Astrazeneca 5147461 130  130 

18/03/2021 Coronavac 5200089 20  20 

18/03/2021 Coronavac  5200089 140  140 

18/03/2021 Coronavac  5200089 220  220 

24/03/2021 Astrazeneca   52001078 135  135 

24/03/2021 Coronavac  5221078 60  60 

24/03/2021 Coronavac  5221078 180  180 

27/03/2021 Coronavac  5233282 140  140 

27/03/2021 Coronavac  5233282 100  100 

27/03/2021 Astrazaneca  5233282 80  80 

01/04/2021 Coronavac  5251262 420 D1+d2 420 

01/04/2021 Astrazeneca  521262 80  80 

10/04/2021 Astrazeneca  5251262 115 D1 115 

10/04/2021 Coronavac  5291912 180 D2 180 

16/04/2021 Coronavac  5327664 100 D2 100 

16/04/2021 Astrazenca  5327644 70 D1 70 

23/04/2021 Astrazeneca  5357382 120 D2 120 

01/05/2021 Astrazeneca  5400545 160 D1 160 

04/05/2021 Coronavac  5413411 60  60 

06/05/2021 Astrazeneca  5413411 302 D1 302 

07/05/2021 Astrazeneca  5427817 140 D1 140 

10/05/2021 Coronavac  5444594 50 D2 50 

14/05/2021 Coronavac  5476782 90 D2 90 

18/05/2021 Astrazeneca  5478076 130 D2 130 

19/05/2021 Coronavac  5491911 40  40 

03/06/2021 Astrazeneca  5561937 175 D1 175 

08/06/2021 Astrazeneca  5495392 135 D2 135 

10/06/2021 Astrazeneca  5629179 185 D1 185 

17/06/2021 Astrazeneca  5629179 80 D2 80 

19/06/2021 Coronavac  5644134 200 D1 200 

25/06/2021 Janssen  5670248 250 DU 250 

05/07/2021 Astrazeneca  5653112 115 D2 115 

05/07/2021 Pfizer  5653112 108 D1 108 

06/07/2021 Pfizer  5726875 108 D1 108 

06/07/2021 Janssen  5727812 80 DU 80 

09/07/2021 Astrazeneca  5727812 70 D2 70 

10/07/2021 Pfizer  5723069 84 D1 84 

14/07/2021 Coronavc  5782175 200 D2 200 



 

16/07/2021 Astrazeneca  5765251 80 D2 80 

21/07/2021 Coronavac  5825112 210 D1 210 

21/07/2021 Astrazeneca  5634880 160 D2 160 

28/07/2021 Astrazeneca 10655328 20 D1 20 

28/07/2021 Astrazeneca 10655328 55 D1 55 

28/07/2021 Astrazeneca  5849642 200 D1 200 

28/07/2021 Astrazeneca  5849642 335 D2 335 

03/08/2021 Astrazeneca   5889161 210 D2 210 

03/08/2021 Pfizer  5889503 174 D1 174 

05/08/2021 Pfizer  5911439 114 D1 114 

10/08/2021 Pfizer  5939232 408 D1 408 

14/08/2021 Pfizer  5964815 216 D1 216 

18/08/2021 Coronavac  5803659 210 D2 210 

18/08/2021 Pfizer  5998878 570 D1 570 

21/08/2021 Pfizer  6010566 276 D1 276 

24/08/2021 Coronavac  210367 270 D1 270 

24/08/2021 Astrazeneca  6026799 175 D2 175 

27/08/2021 Pfizer  6049450 348 D1 348 

01/09/2021 Astrazeneca  110553431 185 D2 185 

14/09/2021 Astrazenaca 11172700 115 D2 115 

15/09/2021 Pfizer  11196216 432 D1 432 

22/09/2021 Pfizer  11269431 78 REFORÇO 78 

22/09/2021 Pfizer  11269424 108 D2 108 

22/09/2021 Coronavac  11269559 270 D2 270 

22/09/2021 Pfizer  11269416 108 D2 108 

29/09/2021 Pfizer  11342922 294 D1 294 

01/10/2021 Pfizer  11363056 06 REF 06 

01/10/2021 Pfizer  11363074 60 REF 60 

06/10/2021 Astrazeneca 114112553 80 D2 80 

19/10/2021 Pfizer  11516533 469 REF 469 

20/10/2021 Astrazeneca 11525968 275 D2 275 

20/10/2021 Pfizer  11525947 174 D2 174 

20/10/2021 Pfizer  11595910 114  114 

27/10/2021 Pfizer  11595927 408  408 

04/11/2021  Pfizer 11645044 408 REFORÇO 408 

08/11/2021 Pfizer  11676869 216 D2  216 

08/11/2021 Pfizer  11676894 570 D2 570 

16/11/2021 Pfizer  11735243 276 D2 276 

19/11/2021 Pfizer  11775636 90 REFORÇO 90 

19/11/2021 Pfizer  11775636 108 REFORÇO 108 

23/11/2021 Pfizer  11803601 348 D2 348 

09/12/2021 Pfizer  11940246 186 REFORÇO 186 

09/12/2021 Pfizer  11939760 294 D2 294 

09/12/2021 Coronavac  11940207 20 Aporte D2 20 

09/12/2021 Astrazeneca  1139987 170 Aporte D2 170 

15/12/2021 Janssen   11989751 195 REFORÇO 195 

16/12/2021 Pfizer  11991378 348 D2 348 

10/01/2022 Pfizer  12150634 1.494 REFORÇO 1.494 

10/01/2022 Pfizer  12150634 300 D1 300 

10/01/2022 Pfizer  12150634 84 D2 84 

13/01/2022 Pfizer  12184279 240 REFORÇO 240 

17/01/2022 Janssen  12210492 110 REFORÇO 110 

17/01/2022 Pfizer 
pediátrica  

12210502 70 D1 70 



 

19/01/2022 Pfizer 
pediátrica 

11237811 70 D1 70 

27/01/2022 Pfizer 
pediátrica 

12300394 100 D1  

01/02/2022 Coronavac 12332722 600 D1  

 
Total de doSes geral recebidas pela CREAD foram: 19.482 Doses 
As doses referentes a dia 27/01/22 e 01/02/2022 serão  administradas no cronograme semanal das 
equipes entre 02/02/2022 a 04/02/2022.  
 


