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Passo 1
Bases doplanejamento local
de campanhas de vacinação

Para quê?

Como?

Onde?

Quando?

O que é grupo de risco?
São
pessoas
mais
propensas
a
desenvolver formas mais graves da
doença causada pelo novo coronavírus.
Eles formam a população-alvo da
campanha no município. 
 enfrentamento da pandemia, é
No
crucial vacinar os grupos de risco,
principalmente para prevenir o excesso
de hospitalizações e mortes.
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Passo

2

Análise da capacidade dos serviços de
vacinação e
 estimativa de necessidades
► Recursos humanos: definir o
número de profissionais e equipes
necessárias para a vacinação do
público-alvo.

► Equipamentos de proteção
individual: luvas, máscaras, capotes/
aventais e outros insumos básicos.

► Insumos: agulhas e seringas, caixas
térmicas para acondicionamento
e transporte de vacinas, caixas
coletoras de perfurocortantes,
bobinas de gelo, sabão, álcool
líquido ou gel, formulários e
cadernetas de registro,
algodão, caneta, lápis,
borracha entre outros.
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Passo 3
Definir estratégias de
vacinação para as micro áreas

► Vacinação institucional

► Vacinação em locais especiais como:
escolas, igrejas, clubes, creches,
supermercados, entre outros

► Vacinação móvel em que equipes
se deslocam para as áreas de difícil
acesso

► Vacinação em locais especiais como:
escolas, igrejas, clubes, creches,
supermercados, entre outros

► Vacinação com hora marcada

► Vacinação domiciliar
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Passo 4
Adequação dos serviços de vacinação
Realidade triagem comavaliação de riscos
deexposição à Covid-19

Houve contato com um caso suspeito
ou confirmado de Covid-19?
Há presença de sintomas de síndrome gripal?

Não
Prosseguir com a
vacinação

Sim
Encaminhar o indivíduo
aoserviço de referência
deavaliação da Covid - 19

► Higienizar as mãos após cada aplicação; 
► Manter mãos longe do rosto, EPI e evitar tocar 
desnecessariamente superfícies e materiais;
► Evitar falar durante o procedimento e orientar 
o mesmo para o público; 
► O uso de luvas não é necessário, a menos que o vacinador ou
o paciente apresente lesões, cortes ou erupções cutâneas;
► Não deve comparecer às atividades se estiver 
com sintomas gripais.
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Passo 5
Quais os cuidados dos vacinadores?
O acondicionamento das vacinas é uma etapa crítica. Erros e
falhas na rede de frio podem comprometer a eficácia das vacinas e
resultar na redução ou ausência do efeito esperado de imunização
contra a Covid-19.

Avaliar a capacidade de
armazenamento disponível, 
incluindo as três faixas
diferentes de temperatura, 
ex. +2ºC a +8ºC, -20ºC e
-70ºC; 

Elaborar um plano de
distribuição de acordo com
a população alvo, o número
de vacinadores e equipes de
monitoramento; 

Estabelecer um sistema
para rastreio para reduzir o
risco d
 e desvio e falsificação
das vacinas;

Planejar a segurança
das vacinas e da equipe 
envolvida.

9

Passo 6
Utilização de sistemas de informação
► Verifique as parcerias
estaduais e nacionais
emvigor no território e
considere a adesão do
município.

► Estabeleça procedimentos, padronização dos 
relatórios de dados e periodicidade no envio de
informações desde a ponta, ou seja, partindo da 
sala de vacina para outras instâncias.

Passo

7

Monitoramento, supervisão e avaliação
Definir comissão que deverá:
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► Implementar sala
de situação para
monitoramento e
análise da campanha; 

► Revisar informações
geográficas do
município;

► Revisar os dados
sobre a administração
de doses por
estabelecimentos de
saúde e comunidades,
desagregados por
grupos prioritários;

► Criar um painel de
monitoramento
das coberturas e de
outros indicadores
oportunos, quando 
possível

Passo 8
Gestão e descarte de resíduos
► Revise os regulamentos
de descarte e destinação 
de resíduos de serviços de
saúde;

► Estabeleça procedimentos,
padronização dos relatórios de
dados e periodicidade no envio de
informações desde a ponta, ou seja,
partindo da s ala de vacina para
outras instâncias.

► Estabeleça diretrizes de
gerenciamento de resíduos 
sólidos;

► Estime os volumes de resíduos que
serão gerados

► Defina rotas de gerenciamento
e eliminação dos resíduos nas
unidades de saúde; 

► Determine métodos de
eliminação de resíduos.
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Passo 9
Monitoramento, supervisão e avaliação
► Produtos utilizados na
vacina; 

► Defeitos da vacina ou no
dispositivo de administração; 
► Manuseio, prescrição ou administração
inadequada da vacina;
► Medo e ansiedade pela vacinação

► Reação causada por outros motivos, além
dos já citados e que coincidem com a
vacinação, mas não tem relação direta.
► Acompanhar coortes de pessoas vacinadas 
por pelo menos um ano para detecção de 
EAPV de interesse, como agravamento de 
Covid-19 associado à vacinação;
► Detectar EAPV na população-alvo a fim de 
esclarecer eventos coincidentes;
► Dispor de especialistas capazes de avaliar 
os EAPVs; z
► Garantir uma estratégia de comunicação
rápidae eficiente de qualquer evento adverso. 
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Passo 10
Monitoramento, supervisão e avaliação
► Desenvolver o conhecimento, a conscientização da
população e o aumento da confiança na vacinação
► Elaborar um plano de comunicação coordenado, para a
transparência das informações
► Capacitar os atores chaves e parceiros estratégicos sobre os
aspectos relevantes da vacinação para maior engajamento
► Contatar a mídia local e redes sociais para gerar informações
esclarecedoras
► Criar uma campanha de mídia para cada etapa
da vacinação.
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