
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PLANO OPERACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

PRIMEIRA ETAPA 

O presente documento visa apresentar o Plano de Ação para Vacinação Contra a 

COVID-19, no que concerne à 1ª Etapa do Plano Nacional de Vacinação. Na primeira 

etapa serão vacinados os trabalhadores de saúde e os idosos com 80 anos ou mais. Para  

fins operacionais, será utilizada a mesma definição de trabalhadores de saúde usada pelo 

Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação: trabalhadores 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. Compreende  

tanto os profissionais da saúde (ex. 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), quanto os trabalhadores 

de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e  

auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham 

nos serviços de saúde. Incluem-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados 

domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do 

sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.  

No município de Granito, contamos com o seguinte corpo de profissionais, por 

local de lotação: 

REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA 

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Médico 4 profissionais  

Enfermeiro 6 profissionais 

Técnico de Enfermagem 17 profissionais 

Motorista de Ambulância 9 profissionais 

Auxiliar de Limpeza 5 profissionais 

Vigilante 4 profissionais 

Cozinheiro 3 profissionais 

Auxiliar de Lavanderia 2 profissionais 

Técnico De Radiologia 2 profissionais 

Biomédico 1 profissional 

Auxiliar de Farmácia  1 profissional 

Recepcionista 1 profissional 

Diretor Administrativo 1 profissional 

Fonoaudiólogo 1 profissional 

Psicólogo 1 profissional 

 



 

PSF I 

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Médico 1 profissional 

Enfermeiro 1 profissional 

Técnico de Enfermagem 1 profissional 

Odontólogo 1 profissional 

Auxiliar de Saúde Bucal 1 profissional 

Auxiliar de Farmácia 1 profissional 

Recepcionista 2 profissionais 

Auxiliar de Serviço Gerais 1 profissional 

Agente Comunitário de Saúde 8 profissionais 

Fisioterapeuta  1 profissional 

Motorista 1 profissional 

 

PSF II 
CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Médico 1 profissional 

Enfermeiro 1 profissional 

Técnico de Enfermagem 1 profissional 

Odontólogo 1 profissional 

Auxiliar de Saúde Bucal 1 profissional 

Auxiliar de Farmácia 1 profissional 

Recepcionista 1 profissional 

Auxiliar de Limpeza 3 profissionais 

Agente Comunitário de Saúde 5 profissionais 

Fisioterapeuta  1 profissional 

Psicólogo 1 profissional 

Motorista 1 profissional 

 

PSF III 
CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Médico 1 profissional 

Enfermeiro 1 profissional 

Técnico de Enfermagem 1 profissional 

Odontólogo 1 profissional 

Auxiliar de Saúde Bucal 1 profissional 

Auxiliar de Farmácia 1 profissional 

Recepcionista 2 profissionais 

Auxiliar de Limpeza 1 profissional 

Agente Comunitário de Saúde 5 profissionais 

Nutricionista 1 profissional 

Motorista 1 profissional 

  

ACADEMIA DA SAÚDE 
CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Educador Físico  2 profissionais 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Secretária Municipal de Saúde 1 profissional 
Coordenador de Vigilância em Saúde 1 profissional 

Coordenador de Atenção Básica 1 profissional 
Coordenador de Saúde Bucal 1 profissional 

Coordenador de Vigilância Sanitária 1 profissional 
Coordenador de Regulação 1 profissional 

Supervisor de Campo (endemias) 1 profissional 
Assistente Administrativo/Financeiro 1 profissional 

Farmacêutico 1 profissional 
Auxiliar de Farmácia 1 profissional 

Recepcionista 1 profissional 
Agente Sanitário 1 profissional 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 profissional 
Digitador 4 profissionais 
Assessor 1 profissional 

Agente de Combate às Endemias 3 profissionais 
 

ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE 

LABORATÓRIO ARLAB 
CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Biomédico 2 profissionais 

Médico 1 profissional 
Odontólogo 1 profissional 

Recepcionista 2 profissionais 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 profissional 
Psicanalista 1 profissional 
Enfermeiro 1 profissional 

Nutricionista 1 profissional 
Técnico de Enfermagem 2 profissionais 

Auxiliar de Saúde Bucal 1 profissional 

 

 

ODONTOLÓGICA DR MARCELO DE ALENCAR SAMPAIO 

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Odontólogo 4 profissionais 

Recepcionista 1 profissional 
Auxiliar de Saúde Bucal 1 profissional 

 

 



LABORATÓRIO KENEDDY 

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE 

Biomédico 1 profissional 

Médico 2 profissionais 
Odontólogo 2 profissionais 

Recepcionista 2 profissionais 

Fisioterapeuta 1 profissional 

Psicólogo 1 profissional 

 

No que diz respeito aos trabalhadores envolvidos o enfrentamento da COVID- 

19, o município conta com a ajuda de equipes aptas a atender a demanda. Em relação à 

Atenção Básica, o município possui 3 equipes que contam com 3 médicos habilitados a  

acompanhar os pacientes suspeitos e confirmados ao covid-19, realizando consultas, 

solicitando exames, descartando casos, diagnosticando e realizando alta por cura; 3 

enfermeiros realizam levantamentos de contatos de casos confirmados, acompanham os 

pacientes e suas respectivas evoluções; 3 técnicos de enfermagem, que auxiliam os 

enfermeiros no monitoramento dos contatos; 2 odontólogos (pois um foi afastado, está 

sendo providenciada a contratação para preenchimento de vaga), no qual os referidos 

notificam os suspeitos e confirmados em sistema de informação; 18 Agentes 

Comunitários de Saúde que realizam uma busca ativa de casos sintomáticos, e contatos 

com pacientes positivos do COVID-19; e 4 profissionais da equipe multidisciplinar que 

estão habilitados a prestar suporte as equipes, quando as unidades estão com uma 

demanda aumentada. 

No hospital os principais profissionais envolvidos no enfrentamento são: 4 

médicos, 06 Enfermeiros e 17 Técnicos de enfermagem realizam os internamentos e  

evolução dos pacientes suspeitos e confirmados (Deste quantitativo, 1 enfermeiro e 5 

técnicos de enfermagem estão exclusivos no setor COVID – setor criado para 

internamento de casos suspeitos e confirmados de covid-19); 02 técnicos de radiologia e 

01 biomédica participam da assistência através de exames diagnósticos e 

complementares. Ambas as equipes possuem comunicação constante, visando a 

continuidade da assistência. 

 

REDE MUNICIPAL DE VACINAÇÃO 

 

O município de Granito atualmente conta com 03 salas de vacinas, localizadas 

nas unidades básicas de saúde, todas estão informatizadas, com estrutura física 

adequada para vacinação, utilizam o E-SUS AB para registro de doses e SIPNI WEB 

para movimentação de imunobiologicos. 01 unidade conta com câmara fria para 

refrigeração de imunobiológicos, as demais dispõe de refrigerador domestico 

temporariamente, pois suas câmaras térmicas estão em manutenção. 

O município ainda conta com uma Central de Rede de Frios localizada na 

Secretaria Municipal de Saúde. Esta central conta com uma câmara fria e uma geladeira 



de uso domestico, e aguarda chegar uma segunda câmara fria, que se encontra em 

processo de aquisição. A central utiliza o SIES para controle de estoque. 

Disponibilizamos aos profissionais todos os EPI’S necessários e recomendados para a 

exposição ao vírus, com estoque e redistribuição feito na própria secretaria de saúde, 

temos Máscaras N95 e cirúrgicas para situações especificas, luvas, face shield, gorro, 

pro pés, avental entre outros. 

 

ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – 1ª ETAPA 

 

Trabalhadores de Saúde 

Mediante o cenário descrito a cima, utilizamos como estratégia de priorização 

vacinar primeiramente 1) os profissionais que eventualmente entram em contato com  

pacientes suspeitos e confirmados; 2) na sequência dos profissionais que frequentam 

ambientes contaminados e têm contato com materiais contaminados; 3) seguidos de 

profissionais que entram em contato com usuários de forma geral, e por último, 4) 

profissionais de apoio, que não possuem contato corriqueiro com usuários do SUS. O 

município levará em consideração fatores de risco individuais para a priorização da 

vacinação. Ao se definir as categorias profissionais a serem vacinadas a cada lote 

recebido, foi acordado que a vacina será ofertada por categoria profissional, objetivando 

vacinar todos os profissionais daquela categoria, já que as atividades desempenhadas 

são as mesmas, exceto em situações em que seja preciso antecipar a vacinação de um  

profissional por seus fatores de risco individuais. 

Para maior controle e organização da vacinação, esta deve ser feita a partir de 

lista nominal emitida pelos gestores municipais. Mediante recusa por parte do  

profissional, este assina um termo de responsabilidade. As doses dos profissionais que  

já se imunizaram em outro município, se recusarem, se encontrarem de férias ou 

possuírem alguma contraindicação devem ser remanejadas para os próximos da fila. 

 

População Idosa 

A fim de otimizar e organizar a vacinação do referido grupo, o município 

realizou previamente o levantamento nominal dos idosos, com suas respectivas idades e 

endereço. Disposto dessas informações, a vacinação será realizada à domicilio, a fim de 

minimizar a exposição desse grupo. Em situações que o quantitativo de doses for menor 

que a população a ser vacinada, será levado em consideração a cenário epidemiológico 

da Covid-19 no território e os fatores de risco individuais dos pacientes. 

 

 

 

 



ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – 2ª ETAPA 

 

 

Comorbidades 

Na segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação, estão previstos serem 

vacinados os portadores de comorbidades, gestantes e puérperas. O município de 

Granito segue as orientações presentes na NOTA TÉCNICA SIDI PE 11/2021, que 

discorre sobre quais comorbidades estão incluídas nesta etapa e como deve ser feita a 

comprovação. A fim de acelerar a vacinação deste grupo, a vacinação está sendo 

centralizada nos postos de vacinação, para onde os indivíduos contemplados na Nota  

Técnica mencionada devem se dirigir. Os casos em que houver impossibilidade de 

deslocamento, será realizado a vacinação à domicilio. Para otimizar a captação destes 

pacientes, o município criou uma plataforma online para agendamento da vacinação, 

onde o indivíduo pode se cadastrar e agendar a avaliação médica para atestar sua 

comorbidade, e em seguida receber a vacina. Além da estratégia mencionada, o 

município capacitou os ACS para fazerem o cadastro e agendamento da consulta dos 

pacientes, bem como orienta-los em relação as comorbidades incluídas nessa etapa da 

vacinação. 

 

Gestantes e puérperas 

Devido a atual indisponibilidade da vacina corovac, e as restrições recentes do 

uso da vacina astrazeneca em gestantes, a vacinação das gestantes e puérperas está 

sendo realizada com a vacina pfizer. A cada remessa recebida, as equipes de saúde 

avaliam quais gestantes e puérperas devem ser priorizadas e convocadas para vacinação, 

levando em consideração a idade gestacional, a presença de comorbidades e idade do 

RN. 

Deficiência Permanente – As pessoas desse grupo são as que recebem o BPC – 

Benefício de Prestação Continuada, na qual constam os deficientes mentais, auditivos, 

físicos e visuais. Em seguida foram contemplados as demais pessoas que não recebe o 

BPC, porém, tem a deficiência permanente. 

Para esse grupo a vacina será a Astrazeneca/FioCruz ou a Pfizer/BioNTech. 

Profissionais da Educação de Ensino Básico – Todos os profissionais da rede de 

ensino Municipal e Estadual serão imunizados com a primeira e segunda dose, 

incluindo os Professores, Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de 

Setores diversos, Digitadores, Supervisores, Secretaria Municipal, Porteiros, 

Merendeiras, Auxiliares de Serviços Gerais e motoristas. 

Para esse grupo serão disponibilizadas vacinas da Astrazeneca/FioCruz, 

Sinovac/Butantan e Pfizer/BioNTech. 



Profissionais da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos – Nesse grupo serão 

incluídos todos os profissionais da limpeza urbana da cidade e dos distritos, como 

também funcionários da COMPESA. 

Para esse grupo as vacinas que serão disponibilizadas serão as da Astrazeneca/FioCruz, 

e da Sinovac/Butantan ou a que tiver disponível no momento. 

Caminhoneiros – Esse grupo de profissionais receberão a primeira e segunda dose da 

vacina Astrazeneca/FioCruz e Sinovac/Butantan, vacinas essas que serão 

disponibilizadas na ocasião. A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 55 a 59 anos – Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários 

de Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                   

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

 

Pessoas de 50 a 54 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                    

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

 

Transporte Coletivo – Através da Secretaria Municipal de Educação, será realizada a 

captação dos motoristas dos Ônibus Escolares, na qual serão todos imunizados com a 

primeira e segunda dose e a vacina que estiver disponível no momento.                                            

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

 

Trabalhador Industrial – Seguindo as normativas que se enquadram como 

trabalhadores industriais no município, a captação será através dos Agentes 

Comunitário em Saúde e dos Proprietários das empresas.                                                                           

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 45 a 49 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                               

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 40 a 44 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                        

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 35 a 39 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 



para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                        

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 30 a 34 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                         

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 25 a 29 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                        

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 20 a 24 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose.                                                                             

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

 

Pessoas de 18 a 19 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose. 

A vacina será a que estiver disponível no momento. 

Pessoas de 12 a 17 anos com Comorbidade, Gestantes menor de idade e Lactantes 

menor de idade – De acordo com a nota técnica SIDI 21/2021, de 19 de agosto de 

2021, pactua a vacinação contar a Covid-19, de acordo com a Lei Nº 14.190, DE 29 DE 

JULHO DE 2021, que trata da inclusão como grupo prioritário na vacinação contra 

Covid-19. Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de Saúde do 

município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, para serem 

imunizadas com a primeira e segunda dose. 

Para esse grupo será disponibilizado a vacina da Pfizer/BioNTech. 

Pessoas de 12 a 17 anos - Através de uma busca ativa com os Agentes Comunitários de 

Saúde do município, as pessoas comparecerão as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

para serem imunizadas com a primeira e segunda dose. 

Será iniciada a imunização desse grupo na Sede do município e posteriormente será nos 

demais distritos que tem as UBS’s – Unidade Básica de Saúde. 

Para esse grupo será disponibilizado a vacina da Pfizer/BioNTech. 

 

 



ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – 3ª ETAPA 

 

Dose de Reforço para os Profissionais da Saúde – Após o período de 6(seis) meses da 

segunda dose, os profissionais da Saúde receberão a dose de reforço. 

Será iniciado no Hospital de Pequeno Porte do Município, em seguida nas Unidades 

Básica de Saúde, aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e as Clínicas 

particulares do Município (Clínica Odontológica, Laboratórios, etc) e Academia 

particular. 

Para esse grupo será disponibilizado a vacina da Pfizer/BioNTech de preferência. 

Dose de Reforço para os Idosos 85+ - De acordo com a nota técnica SIDI – SES – 

Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de dose de reforço 

de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 6 (seis) meses da segunda dose e, 

independente do imunizante anterior, será com a vacina da Pfizer/BioNTech. 

Serão agendados dias e horários para recebermos os idosos nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

Dose de Reforço para os Idosos 80 a 84 anos - De acordo com a nota técnica SIDI – 

SES – Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de dose de 

reforço de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 6 (seis) meses da segunda 

dose e, independente do imunizante anterior, será com a vacina da Pfizer/BioNTech. 

Serão agendados dias e horários para recebermos os idosos nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

Dose de Reforço para os Idosos 75 a 79 anos - De acordo com a nota técnica SIDI – 

SES – Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de dose de 

reforço de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 6 (seis) meses da segunda 

dose e, independente do imunizante anterior, será com a vacina da Pfizer/BioNTech. 

Serão agendados dias e horários para recebermos os idosos nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

Dose de Reforço para os Idosos 70 a 74 anos - De acordo com a nota técnica SIDI – 

SES – Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de dose de 

reforço de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 6 (seis) meses da segunda 

dose e, independente do imunizante anterior, será com a vacina da Pfizer/BioNTech. 

Serão agendados dias e horários para recebermos os idosos nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

Dose de Reforço para os Idosos de 65 a 69 anos - De acordo com a nota técnica SIDI 

– SES – Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de dose de 

reforço de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 6 (seis) meses da segunda 

dose e, independente do imunizante anterior, será com a vacina da Pfizer/BioNTech. 



Serão agendados dias e horários para recebermos os idosos nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

Dose de Reforço para os Idosos de 60 a 64 anos - De acordo com a nota técnica SIDI 

– SES – Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de dose de 

reforço de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 6 (seis) meses da segunda 

dose e, independente do imunizante anterior, será com a vacina da Pfizer/BioNTech. 

Serão agendados dias e horários para recebermos os idosos nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

Dose Adicional para os IMUNOSSUPRIMIDOS - De acordo com a nota técnica 

SIDI – SES – Nº23/2021, de 21 de setembro de 2021, onde trata da administração de 

dose de reforço de vacinas contra a Covid-19, será administrada após 28 (vinte e oito) 

dias da segunda dose e, independente do imunizante anterior, será com a vacina da 

Pfizer/BioNTech. 

Pessoas com alto grau de imunossupressão: 

I- Imunodeficiência primária grave. 

II- Quimioterapia para câncer. 

III- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas 

(TCTH) em uso de drogas imunossupressoras. 

IV- Pessoas vivendo com HIV. 

V- Uso de corticoides em doses maior ou igual a 20mg/dia de prednisona, ou 

equivalente por 14 dias. 

VI- Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias. Atualizada pela NOTA 

TÉCNICA Nº43/2021/SECOVID/GAB/SECOVID/MS. 

 Serão agendados dias e horários para recebermos os pacientes nas UBS’s e no caso dos 

acamados, será disponibilizada a vacina na residência dos mesmos. 

 


