
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE 

VACINAÇÃO PARA COVID 19 

EM CAMAÇARI 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2020 

Camaçari-BA 



2 
 

PREFEITO MUNICIPAL 

Antônio Elinaldo da Silva  

 

VICE-PREFEITO  

José Eudoro Reis Tude 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

Paulo Cezar Souza Costa  

 

SECRETÁRIO DE SAÚDE  

Elias Natan Moraes Dias 

 

SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE  

Luiz Evandro Vargas Duplat 

  

 

EQUIPE TECNICA  

Alcione Cardoso Vasconcelos (DIVISA) 

Aline de Jesus Costa Dantas (Distrito Sanitário de Abrantes) 

Aline Elena Sacramento Santos (DIVISA/COVEPI) 

Ana Paula Araújo Santos Nogueira ((DIVISA/COVEPI) 

Elba Brito Garcez de Sena (DICAR) 

Elaine Teixeira de Oliveira (DIMACH) 

Elisangela Alves de Brito (DIVISA/COVEPI) 

Lidiane Tereza dos Santos e Santos (Distrito Sanitário Sede) 

Mary Nadja Alves da Silva (DAB) 

Ramon Cruz de Jesus (DAF/SESAU) 

Tamy Siraisi Fonseca (DIPLAN) 

Tatiane Santos Pires (Distrito Sanitário de Monte Gordo) 

Trícia Silva Santos (DIVISA/COVEPI) 

Viviane Mascarenhas Gois Prado (ASTEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 – INTRODUÇÃO  
 

A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente 

grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A 

transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 

contato com objetos e superfícies contaminadas. 

 

De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19 de 10/01/2021, emitido pela 

Secretaria da Saúde de Camaçari, o município apresentava, 7.734 casos confirmados, 

com a seguinte distribuição: 7.232 considerados recuperados, 360 casos ativos e 142 

óbitos confirmados. O coeficiente de incidência foi de 2.585/100.000 habitantes. A 

maior proporção de casos foi no sexo feminino (50,11%). A faixa etária mais acometida 

foi a de 30 a 39 anos, representando 29,11% do total. Já o coeficiente de mortalidade foi 

de 47/100.000 habitantes e uma taxa de letalidade de 1,8%. A faixa etária acima de 60 

anos representou 66,90% dos óbitos confirmados. 

 

A idade superior a 60 anos, assim como a presença de comorbidades, principalmente 

diabetes mellitus e hipertensão arterial, associadas as características sociodemográficas  

implicam diretamente com o risco de agravamento e óbito por Covid-19.  

 

O planejamento da vacinação nacional é orientado em conformidade com o registro e 

licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Atualmente existem Vacinas contra COVID-19 que se 

encontra em estudos clínicos de fase III, sendo que dois laboratórios 

(Astrazeneca/Fiocruz e Sinovac/Butantan) já realizaram pedido à ANVISA para uso 

emergencial, estando os documentos sendo analisados. Apesar de que algumas já estão 

sendo utilizadas emergencialmente em alguns países, ainda não temos uma vacina 

autorizada para uso no Brasil.  

 

Este plano foi elaborado em consonância com as orientações do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra A Covid-19, publicado pelo Ministério da 

Saúde, considerando as características do município de Camaçari, que a medida do 

surgimento de novas evidências científicas será atualizado conforme orientação do 

Ministério da Saúde.  
 

 

2 – OBJETIVO  DO PLANO 
 

 Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a 

COVID-19 no município. 

 

2.1 – OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 Elucidar as estratégias para garantia do acesso à vacinação contra COVID-19 

respeitando as diretrizes do Programa Nacional de Imunização. 

 Orientar a organização das unidades de atenção primária à saúde, observando as 

medidas sanitárias restritivas e biossegurança; 

 Proporcionar  uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo o 

município de Camaçari.  
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3 – ESTRATÉGIA 
 

1) Vacinação por etapas, priorizando grupos específicos a cada fase de acordo com 

critérios de risco e vulnerabilidade; 

2) Centralização do local de vacinação em 02 Centrais de Vacinação exclusivas para 

vacinação contra COVID-19 para garantir logística eficiente, registro adequado das 

doses, segurança dos profissionais e usuários, controle e monitoramento da 

vacinação de forma constante e armazenamento adequado: 

a) SEDE: funcionará na Rua da Natividade S/N, Centro, no antigo CER II Centro 

Reabilitação Física Intelectual (ao lado da antiga Regulação), com capacidade de 

até 12 salas de vacina. Até a conclusão das obras de adaptação do Centro de 

Vacinação, a USF do Ponto Certo na Av. Industrial Urbano, funcionará 

exclusivamente como Central de Vacinação da Sede. 

b) COSTA: funcionará na Rua das Flores, s/n. Barra do Jacuípe, no imóvel que 

funciona o Distrito Sanitário de Monte Gordo, com capacidade de 6 salas de 

vacina. Até a conclusão das obras de adaptação do imóvel, funcionará 

provisoriamente na USF Barra do Jacuípe, localizada no Km34 da Estrada do 

Coco (BA-099), funcionará exclusivamente como Central de Vacinação da 

Costa. 

3) Vacinação de idosos acamados ou residentes em instituições de longa permanência 

para idosos (ILPI): a vacinação domiciliar/institucional realizada pela Equipe de 

Saúde da Família, mediante prévio agendamento; 

4) Funcionamento dos Centros de Vacinação: todos os dias da semana inclusive aos 

domingos e feriados de 08h as 17h; 

5) Agendamento dos usuários a serem vacinados, garantindo fluxo controlado e seguro 

dos usuários; 

6) Triagem e registro de todos os usuários que comparecerem aos centros de 

vacinação. 

7) Atendimento a usuários que apresentem Evento Adverso Pós vacinal relacionado a 

vacina da COVID-19 conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde; 

8) Informar adequadamente a população sobre a vacinação através dos meios de 

comunicação e redes sociais combatendo a circulação de informações falsas. 

9) Previsão de início da vacinação: 24 horas após a chegada da vacina no município. 

 

 

 

4 – DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE / PRODUÇÃO 

 

1 VACINADO A CADA 10 MINUTOS 

 

 06 Pessoas por hora = 48 pessoas por dia/vacinador  

 10 vacinadores = 480 pessoas vacinadas/dia 

 Conclusão da vacinação de toda população, pertencente aos grupos prioritários, 

contemplada nas primeiras 4 fases da Campanha: 1° dose em 104 dias. 

 

Observação: O número de Sala de Vacina e de vacinadores pode ser ampliado para 18 

(dezoito) dependendo da oferta de doses de vacina que o município receba para 

aplicação nos grupos prioritários das 4 fases da campanha. 
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5 – AGENDAMENTO 
 

 

A vacinação somente ocorrerá através de agendamento prévio segundo opções a seguir:  

 

1) Aplicativo -  Ses@u mais perto de você 

a) Cidadão vai baixar o app e solicitar a vacinação; 

b) Equipe específica vai acessar o sistema e realizar o agendamento, conforme 

orientações do cartão SUS. 

c) Orientar que o agendamento vai ser comunicado via aplicativo e mensagem 

SMS. 

 

 

2) Link na internet  

a) Cidadão pertencente do grupo prioritário solicita agendamento via link no site da 

Prefeitura Municipal de Camaçari: https://www.camacari.ba.gov.br ; 

b) Equipe específica vai acessar o sistema e realizar o agendamento, conforme 

orientações do cartão SUS. 

c) Orientar que o agendamento vai ser comunicado via aplicativo e mensagem de 

texto SMS. 

 

 

3) Presencialmente nas Unidades de saúde  

a) Cidadão ou Responsável vai pessoalmente na Unidade com documentação 

necessária para comprovação que pertence ao grupo prioritário. 

b) Profissional da unidade vai acessar o link da internet e fazer a solicitação do 

agendamento. 

c) Orientar que o agendamento vai ser comunicado via aplicativo e mensagem, site 

da prefeitura e mensagem de texto SMS. 

 

 

6 – FASES DA VACINAÇÃO 
 

 

Os grupos prioritários serão vacinados por fases, cuja ordem de prioridade estará 

pautada na busca de preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos 

indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da 

preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com 

maior risco de infecção, tal como orientado pelo Ministério da Saúde. 

 

Destacamos que as informações quantitativas de cada público alvo para o município de 

Camaçari (vide quadro abaixo) foram levantadas de acordo com as orientações técnicas 

da Secretaria Estadual de Saúde levando em consideração dados demográficos, bem 

como em sistemas de informação em saúde, dados informados pelos setores 

responsáveis, bem como dados da última campanha vacinação voltada para o mesmo 

público. 

 

 

 

 

https://www.camacari.ba.gov.br/
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FASES GRUPO SEDE COSTA MUNICÍPIO TOTAL 

01 

Trabalhador de Saúde 3394 2115 5.509 

12.104 
Pessoas acima de 75 anos 3013 1879 4.892 

Idosos residentes em ILPI 26 16 42 

Quilombolas 0 1661 1661 

  

02 Pessoas de 60 a 74 anos 11.232 7001 18.233 18.233 

  

03 
Pessoas em Situação de Rua 66 41 107 

16.030 Pessoas com Deficiência 6352 3960 10.312 

Portadores de Comorbidades 3456 2155 5.611 

  

04 

Forças de Segurança e Salvamento 459 286 745 

3.492 

Funcionário do Sistema de Privação 

de Liberdade 
113 71 184 

Trabalhadores Educacionais 960 599 1.559 

Caminhoneiros 267 167 434 

Trabalhadores Transporte Coletivo 

Rodoviário 
330 205 535 

População Privada de Liberdade 22 13 35 

  

Total 30.713 19.146  49.859 

 

 

 

6 – RECURSOS PREVISTOS 
 

6.1 Materiais 

 

Rede de Frio Municipal:  

  

 01 câmara fria, instalada na TPC, com capacidade de manutenção de 

temperaturas estáveis entre 02 e 08°C. 

 

Central de Vacinação:  

     

         SEDE (12 salas de vacinação): 

 

 01 câmara fria 400l com capacidade de manutenção de temperaturas 

estáveis entre 02 e 08°C 

 12 computadores para digitação dos vacinados 

 1 impressora 

 24 caixas térmicas  

 24 termômetros digitais 

 12 mesas de consultório com 2 cadeiras /cada 

 Sala de espera com 12 assentos 

 01 freezer para manutenção do Gelo reutilizável 
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 01 maca 

 01 cadeira de rodas 

 Materiais para a assistência em caso emergência e/ou evento adverso 

(esfigmomanômetro, termômetro digital, carro de emergência equipado 

com kit de materiais e medicamentos de urgência, reanimador manual 

"ambu", aparelho de verificação glicemia capilar, tiras reagentes para 

aferição de glicemia capilar, cilindro de oxigênio) 

 

       COSTA (04 salas de vacinação): 

 

 01 câmara fria 400l com capacidade de manutenção de temperaturas 

estáveis entre 02 e 08°C 

 06 computadores para digitação dos vacinados 

 01 impressora 

 06 mesas de consultório; 

 Sala de espera com 08 assentos 

 12 caixas térmicas  

 12 termômetros digitais 

 01 freezer para manutenção do Gelo reutilizável 

 01 maca 

 01 cadeira de rodas 

 Materiais para a assistência em caso emergência e/ou evento adverso 

(esfigmomanômetro, termômetro digital, carro de emergência equipado 

com kit de materiais e medicamentos de urgência, reanimador manual 

"ambu", aparelho de verificação glicemia capilar, tiras reagentes para 

aferição de glicemia capilar, cilindro de oxigênio) 

 

6,2 Insumos 

*acrescido de 5% para dimensionamento de perdas. 

 

 Vacinas: 50109 doses (1ª dose – Perda de 5%).  

 Seringas 3ml: 50109 unidades  

 Agulhas 25x7 mm: 50109 unidades  

 Caixas de descarte perfuro-cortante 13L: 200 unidades  

 Máscaras descartáveis TNT tripla camada: 5.000 unidades 

 Algodão: 10 kg  

 Álcool gel: 800 L 

 Papel toalha: 1.500 pacotes 

 Sabonete líquido: 500 L 

 Álcool líquido: 200 L 

 

6.3 Veículos/logística 

 

 01 caminhão refrigerado com motorista habilitado para logística de 

imunobiológicos entre rede de frio estadual e municipal. 

 03 carros de passeio com motorista para logística de imunobiológicos, 

insumos, supervisão/gestão. 

 02 ambulâncias pequenas para transporte de pacientes em caso de evento 

adverso grave. 
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6.4 Recursos Humanos 

 

OBS: Dimensionamento realizado para as instalações provisórias da USF Ponto Certo e 

USF Barra do Jacuípe.  
 

Sede (06 salas de vacinação): 

 

 12 técnicos de enfermagem (7 dias na semana) treinados em vacinação (01 ficará 

de retaguarda para assistência e transporte de pacientes em caso de evento 

adverso grave) 

 01 Enfermeiro (7 dias na semana) para supervisão 

 01 médicos (7 dias na semana) para triagens especiais e assistência a eventos 

adversos 

 02 profissionais administrativos (7 dias na semana) 

 02 profissionais de higienização (7 dias na semana) 

 02 profissionais de Segurança patrimonial (7 dias na semana)  

 02 Policiais Militares 

 

Costa (04 salas de vacinação):  

 08 técnicos de enfermagem (40h, 7 dias na semana) treinados em vacinação (01 

ficará de retaguarda para assistência e transporte de pacientes em caso de evento 

adverso grave) 

 01 Enfermeiro (7 dias na semana) para supervisão 

 01 Médico (7 dias na semana) para triagens especiais e assistência a eventos 

adversos 

 02 profissionais administrativos (7 dias na semana) 

 02 profissionais de higienização (7 dias na semana) 

 02 profissionais de Segurança patrimonial (7 dias na semana)  

 02 Policiais Militares 

 

 

7 - CONSIDERAÇÕES  

 
Algumas definições contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às características 

e disponibilidade das vacinas aprovadas para o uso emergencial, e precisarão ser 

ajustadas como, por exemplo, adequação dos grupos prioritários, população-alvo, 

capacitações e estratégias para a vacinação, em conformidade com o Plano Nacional de 

Imunização 

 

 

 

 

 

Referencia: 

Brasil, MS. PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19, 1ª edição. Brasília 2020 


