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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, Província de Hubei, 

China, foram notificados 27 casos de síndrome respiratória aguda (SRA) de 

etiologia desconhecida, dos quais sete apresentaram evolução clínica grave. Os 

casos possuíam vínculo epidemiológico entre si e exposição a um mercado de 

produtos marinhos. 

O governo da China adotou medidas de contenção e isolamento de cidades 

no intuito de mitigar o evento. Pesquisadores chineses conseguiram identificar o 

provável causador da SRA: um novo coronavírus, denominado inicialmente como 

2019–nCoV. Atualmente chamado SARS-CoV-2. 

O que deu origem a doença chamada COVID-2019 (do inglês: CO=Corona, 

VI=Vírus, D=Disease). Em 30/01/2020, diante da realidade de disseminação 

mundial do novo coronavírus, que naquele momento já havia sido notificado em 18 

países, além da China, e com transmissão pessoa a pessoa confirmada em três 

deles, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o evento como 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

Enfatizou a necessidade, urgente, de estudos que identificassem a fonte da 

infecção, a forma de transmissão, o sequenciamento genético do vírus para o 

desenvolvimento de vacinas e medicamentos antivirais, bem como o 

fortalecimento da preparação e resposta ao novo evento, especialmente nos 

países e regiões mais vulneráveis. Em 03 de fevereiro de 2020 foi declarada 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2): Portaria GM/MS 

Nº188, 03/02/2020. 

Atualmente no município de Parnamirim possui o Plano de Contingência do 

COVID-19 aprovado. Diante do avanço da vacinação surge a necessidade, da 

atualização do Plano de Operacionalização da Vacinação contra o COVID-19, o 

qual será constantemente implantado de acordo com a distribuição de doses das 

vacinas para o município, seguindo os cronogramas estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde, assim como os grupos prioritários que serão eleitos para o início da 

vacinação. 

As vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças no Brasil, 

desde o início do século XIX. O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional 

de Imunizações (PNI) no ano de 1973, com a função de organizar toda a política 

nacional de vacinação da população brasileira. Ainda tem como missão o controle, 

a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. 

O plano está na sua 2ª edição, e sofrerá atualizações conforme a 

dinamicidade do processo de pandemia. Até a data de encerramento desta edição 

existem três vacinas COVID-19 sendo utilizadas pelo município de Parnamirim, 



com autorização para uso no Brasil pela Anvisa: uma com autorização para uso 

emergencial (Sinovac/Butantan) e duas com registro definitivo 

(AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer). As vacinas das indústrias AstraZeneca e Sinovac 

estão em uso desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-

19 2021 no país. 

 
2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Descrever o planejamento das ações e estratégias para a vacinação contra a 

COVID-19 no município de Parnamirim/PE. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação contra a 

COVID-19; 

● Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação no município; 

● Descrever a estruturação e os aspectos logísticos envolvidos no 

armazenamento e distribuição dos imunobiológicos; 

● Relacionar as estratégias de comunicação para a população quanto à 

vacinação contra a COVID-19. 

 
3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

 
 

Mais de um ano e três meses da pandemia de Covid-19 no Brasil, o país registra 

18.769.808 casos confirmados e 449.858 óbitos. Em Pernambuco são 5 5 8 .698 e 

17.862, sendo Parnamirim com 1292 e 35, casos confirmados e óbitos 

respectivamente. 

Estratificando apenas para o mês de junho deste ano, houve um aumento 

exponencial de casos nas UBS de Centro e Leopoldina o que sugere uma taxa de 

infecção acentuada nesses territórios. 

 

 
Figura 01 - Evolução dos casos positivos de Covid-19 para o mês de Junho, segundo UBS, 

Parnamirim - PE. 



 
 
 

 

4. POPULAÇÃO PRIORITÁRIA E ATUAL FASE DE VACINAÇÃO 

 

A limitação da disponibilidade de doses da vacina exige o estabelecimento 

de grupos prioritários para a vacinação, que são aqueles que apresentam maior 

risco para o desenvolvimento de formas graves e de evolução para óbito. 

Considerando que a grande maioria da população ainda é altamente 

suscetível à infecção pelo vírus, também deve ser dada atenção especial aos 

grupos que integram a força de trabalho dos serviços de saúde e dos serviços 

essenciais. De acordo com os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-

19, estabelecidos pelo Ministério da saúde, a população prioritária de Parnamirim 

será vacinada por fases, sendo estabelecidas segundo quadro abaixo. 

 

 
Quadro 01- Grupos prioritários por fase de vacinação já estabelecido no município de Parnamirím - PE. 

 

 
FASE 

 
GRUPOS POPULACIONAIS 

 
POPULAÇÃO ESTIMADA 

 
 
 
 

1° FASE 

 
TRABALHADORES DE SAÚDE 

 
372 

 
80 ANOS E MAIS 

 
488 

 
75 A 79 ANOS 

 
397 

 
TOTAL 

 
1.257 

  
70 A 74 ANOS 

 
621 

2° FASE 
 

65 A 69 ANOS 

 
652 



 
60 A 64 ANOS 

 
803 



  
TOTAL 

 
2.076 

 
 

3° FASE (atual) 

 
55 A 59 ANOS COM COMORBIDADE 

 

 
18 A 54 ANOS COM COMORBIDADES 

 
EM ATUALIZAÇÃO 

 

 

40 A 59 SEM COMORBIDADES 

 

EM ATUALIZAÇÃO 

  
GESTANTES E PUÉRPERAS 

 
256 

 

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS. *Dados sujeitos às alterações. Atualização de 05 de Julho 

de 2021. Em conformidade com o plano nacional de vacinação. 

 
Quadro 02 - Lista de comorbidades aceitas para vacinação da Covid-19, Parnamirim - PE. 

 
GRUPO DE 

COMORBIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
CID10(3D) 

 
Diabetes mellitus 

 
Qualquer indivíduo com diabetes 

 
E11 (E10 a E14) 

 
Pneumopatias crônicas 

 
Indivíduos com pneumopatias graves 

 
J44 (DPOC) 

graves incluindo doença pulmonar obstrutiva  

 crônica, fibrose cística, fibroses 
pulmonares, pneumoconioses, displasia 

J45 (Asma) 

 broncopulmonar e asma grave (uso 
recorrente de corticoides sistêmicos, 

J46 (Asma aguda grave) 

 internação prévia por crise asmática); E84 (Fibrose cística) 

  
J60 a J65 (Pneumoconioses) 

  
J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, 

  J63.1, J63.3, J63.4,J63.5, 
  J63.8, J64, J66.0, J67.0, 
  J67.1, P27.8, J68.4, J70.1, 
  J84.1, A16.2 (Fibroses 

  pulmonares) 

 
Hipertensão arterial 

Resistente e nos estágios 
1,2 e3 com lesão em 

órgão-alvo e/ou 
comorbidade. 

Uso de três ou mais 
anti-hipertensivos de diferentes classes, 

em doses máximas; 
PA sistólica entre 140 e 179mmHg 

e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na 
presença de lesão em órgão-alvo e/ou 

comorbidade. 
PA sistólica ≥180mmHg e/ou 

diastólica ≥110mmHg independente da 
presença de lesão em órgão-alvo (LOA) 

 
I15 (Hipertensão secundária) 

 
I11 (Doença cardíaca 

hipertensiva) 

 I12 (Doença renal 
Hipertensiva) 

 
I13 (Doença cardíaca e renal 

hipertensiva) 



 
Insuficiência cardíaca (IC) 

 
IC com fração de ejeção reduzida, 
intermediária ou preservada; em 

estágios B, C ou D, independente de 
classe funcional da New York Heart 

Association 

 
I50 (Insuficiência cardíaca) 

 
Cor-pulmonale e 

Hipertensão pulmonar 

 
Cor-pulmonale crônico, hipertensão 

pulmonar primária ou secundária 

 
I26 (Embolia pulmonar), I27 
(Outras formas de doença 
cardíaca pulmonar – nesse 

código entram a hipertensão 
pulmonar primária –I27.0, 
Secundária – I27.2 e cor 

pulmonale (crônico) – I27.9) 

 
I26.0 (Embolia pulmonar com 

menção de cor pulmonale 
agudo Sem outra 

especificação (SOE)) 

 
Cardiopatia hipertensiva 

 
Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia 
ventricular esquerda ou dilatação, 

sobrecarga atrial e ventricular, disfunção 
diastólica e/ou sistólica, lesões em 

outros órgãos-alvo) 

 
I11 (Doença cardíaca 

hipertensiva) 

 
Síndromes coronarianas 

 
Síndromes coronarianas crônicas 

(Angina Pectoris estável, cardiopatia 
isquêmica, pós Infarto Agudo do 

Miocárdio, outras) 

 
I24 (Outras doenças 

isquêmicas agudas do 
coração) 

 
I20 (Angina pectoris), I255 
(miocardiopatia isquemica) 

 
I24.1 (Síndrome pós-infarto do 

miocárdio) 

 
Valvopatias 

 
Lesões valvares com repercussão 

hemodinâmica ou sintomática ou com 
comprometimento miocárdico (estenose 

ou insuficiência aórtica; estenose ou 
insuficiência mitral; estenose ou 

insuficiência pulmonar; estenose ou 
insuficiência tricúspide, e outras) 

 
I08 (Doenças de múltiplas 

valvas) 

 
I05 (Doenças reumáticas da 
valva mitral) I06 (Doenças 

reumáticas da valva aórtica), 
I07 (Doenças reumáticas da 

valva tricúspide, I09.1 
(Valvulite reumática), I38 

(Endocardite de valva não 
especificada), I09.8 (Doença 

reumática da valva 
pulmonar),I39* Transtornos 
valvares cardíacos (uso em 

morbidade) 



 
Miocardiopatias e 
Pericardiopatias 

 
Miocardiopatias de quaisquer etiologias 

ou fenótipos; pericardite crônica; 
cardiopatia reumática 

 
I42 (Cardiomiopatias) 

 
I31.9 (Pericardite (crônica) 

SOE 

 
I09 (Outras doenças 

reumáticas do coração) 

 
Doenças da Aorta, dos 

Grandes Vasos e Fístulas 
arteriovenosas 

 
Aneurismas, dissecções, hematomas da 

aorta e demais grandes vasos 

 
I77 (Outras afecções das 

artérias e arteríolas) 

 
I71 (Aneurisma e dissecção 

da aorta) 

 
I72 (Outros aneurismas) 

 
Arritmias cardíacas 

 
Arritmias cardíacas com importância 
clínica e/ou cardiopatia associada 
(fibrilação e flutter atriais; e outras) 

 
I49 (Outras arritimias 

cardíacas) 

 
I48 (“Flutter” e Fibrilação 

atrial) 

 
I47(Taquicardia paroxística) 

 
Cardiopatias congênita no 

adulto 

 
Cardiopatias congênitas com 

repercussão hemodinâmica, crises 
hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; 

arritmias; comprometimento 28 
miocárdico. 

 
I51 (Complicações de 

cardiopatias e doenças 
cardíacas mal definidas) 

 
As cardiopatias congênitas 

são codificadas em Q. (Q20 a 
Q28 –São as malformações 

congênitas do aparelho 
circulatório) 

 
Próteses valvares e 

Dispositivos cardíacos 
implantados 

 
Portadores de próteses valvares 

biológicas ou mecânicas; e dispositivos 
cardíacos implantados (marca-passos, 

cardio desfibriladores, 
ressincronizadores, assistência 
circulatória de média e longa 

permanência) 

 
Z95 (Na mortalidade não se 

usa código em Z) 

 
Doença cerebrovascular 

 
Acidente vascular cerebral isquêmico ou 

hemorrágico; ataque isquêmico 
transitório; demência vascular. 

 
I61 (Hemorragia intracerebral) 

 
I60 a I69 (Doenças 
cerebrovasculares) 



 
Doença renal crônica 

 
Doença renal crônica estágio 3 ou mais 

(taxa de filtração glomerular < 60 
ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome 

nefrótica. 

 
N18 (insuficiência renal 

crônica) 

 
N03 (Doença renal SOE - 

crônica) 

 
Imunossuprimidos 

 
Indivíduos transplantados de órgão 

sólido ou de medula óssea; pessoas 
vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou 
recebendo pulsoterapia com corticóide 
e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos 
em uso de imunossupressores ou com 
imunodeficiências primárias; pacientes 
oncológicos que realizaram tratamento 

quimioterápico ou radioterápico nos 
últimos 6 meses; neoplasias 

hematológicas. 

 
D84 

 
Anemia falciforme 

 
Anemia falciforme 

 
D57 

 
Obesidade mórbida 

 
Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 

 
E66 

 
Síndrome de down 

 
Trissomia do cromossomo 21 

 
Q90 

 
Cirrose hepática 

 
Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C 

 
K74 

 
Gestantes e Puérperas 

 
A vacinação poderá ocorrer 

independentemente da idade 
gestacional e o teste de gravidez não 

deve ser um pré-requisito para a 
administração das vacinas nas 

mulheres. 

 
*Z34 –Z35 

 

 

Considerando as entregas escalonadas de doses das vacinas COVID-19 pelo Ministério da 

Saúde e pelos laboratórios produtores e, em atenção ao disposto previamente na Nota Técnica N. 

467/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, apresenta-se a seguir os critérios de priorização para 

vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, 

gestantes e puérperas: 

 

I - Na fase I, vacinar proporcionalmente de acordo com o quantitativo de doses 

disponibilizado: 



Os indivíduos que serão imunizados prioritariamente independentes da faixa etária (18-59 

anos) serão: Imunossuprimidos e Pessoas Transplantadas, Pessoas com Síndrome de Down e 

Pessoas Vivendo com HIV independentemente da idade; Pessoas com doença renal crônica em 

terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade; Obesidade mórbida; 

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade e; 

 

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Para Pessoas com Deficiência Permanente 

cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos. 

 

II - Na fase II, vacinar 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: 

 
Pessoas com comorbidades; Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; 

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes. 

 

Os demais serão pelas seguintes faixas etárias: 55 a 59 anos; 50 a 54 anos; 45 a 49 

anos; 40 a 44 anos; 30 a 39 anos; 18 a 29 anos. 

 
 

5. EIXOS DE INTERVENÇÃO 

 

a) desenvolvimento de formas graves e evolução para óbito; 

b) Proteção dos indivíduos com maior risco de infecção; 

c) Oferta descentralizada nas oito unidades básicas de saúde; 

d) Atendimento aos protocolos sanitários vigentes para Covid-19; 

e) Segurança física dos trabalhadores do Plano de Vacinação está organizado em 

eixos de intervenção principais: Gestão; Cadastro e agendamento; Comunicação/Imprensa; 

Infraestrutura e pessoal; Armazenamento, segurança e logística e Vigilância 

Epidemiológica. Cada um desses eixos foi discutido por grupos de trabalho a fim de se 

elencar os recursos, as atividades e os resultados esperados do plano. 

O Plano de Vacinação está pautado pelas seguintes diretrizes: 

 
f) Máxima preservação do funcionamento dos serviços de saúde; 

g) Proteção dos indivíduos com maior risco dea saúde e população; 

 
 

6. RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 
A vacinação, ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica, vem ao longo 

do tempo perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de ações da 

atenção primária em saúde. As campanhas, as intensificações, as operações de bloqueio 

e as atividades extramuros são operacionalizadas pela equipe da atenção primária, com 

apoio dos níveis distrital, regional, estadual e federal, sendo fundamental o fortalecimento 

da esfera municipal. 



- A coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a 

vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de 

bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente 

associados à vacinação; 

 

- A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas 

vigentes; 

 

- O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as 

normas técnicas vigentes; e 

 

- A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades 

notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e 

fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das 

informações às unidades notificadoras. 

 

 
7. CADASTRO E AGENDAMENTO 

 
 

Com o objetivo de garantir o controle da vacinação e maior comodidade para a 

população, respeitando o cronograma de cada fase por grupos prioritários orientados pelo 

Ministério da Saúde, a prefeitura de Parnamirim disponibiliza no site oficial da prefeitura 

do município, a aba VACINA PARNAMIRIM o formulário de controle de vacinação para 

que seja realizado um o cadastramento prévio. Disponível no link a seguir 

http://prosistemasweb.com/vacinaparnamirim/formulario.php . 

Após realizar o cadastramento, o cidadão irá aguardar a Unidade Básica de Saúde 

entrar em contato via ligação telefônica ou através dos Agentes Comunitários de Saúde 

irá fazer o agendamento da sua 1ª dose da vacina. 

No dia da vacinação o cidadão deve comparecer ao local de vacinação conforme a 

data e horário agendado e informados pelos profissionais de saúde, portando a 

documentação comprobatória utilizada no momento do cadastramento. 

Para o cidadão portador de comorbidade, será necessário apresentação de laudo 

médico contendo o CID da referenciada comorbidade. 

Para tomar a 2ª dose da vacina, o cidadão irá aguardar o contato prévio dos 

profissionais de saúde informando a data, horário e local de vacinação. 

 
 

8. COMUNICAÇÃO/IMPRENSA 

http://prosistemasweb.com/vacinaparnamirim/formulario.php


A comunicação com a população nesse momento é de fundamental importância, 

devido a necessidade de esclarecimento das questões sobre a vacinação, quanto 

também e resolução de problemas ou questionamentos quanto a qualquer fase da 

campanha de vacinação. Portanto, seguem as ações a serem implantadas nessa 

campanha. 

 
● Informar as medidas e estratégias a serem adotadas pelo Plano Operacional de 

Vacinação do município de Parnamirim/PE; 

 
● Disponibilizar peças publicitárias a serem veiculadas nos diversos meios de 

comunicação de acordo com o plano estabelecido; produzir e intensificar a divulgação de 

materiais informativos sobre o processo de vacinação para a população em geral, 

profissionais de saúde, jornalistas e formadores de opinião; 

 
● Monitorar as redes sociais, blogs e outros meios de comunicação para esclarecer 

rumores, boatos e informações equivocadas; 

 
● Manter atualizado o portal da prefeitura de Parnamirim sobre as ações realizadas; 

 
 

● Disponibilizar material informativo para públicos específicos, como os grupos 

prioritários, gestores, profissionais de saúde, dentre outros; 

 
● Promover coletivas de imprensa e entrevistas com os veículos de comunicação; 

 
 

● Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TVs, rádios e agências 

de notícias) para enviar mensagens com informações atualizadas; 

 
● ·Elaborar e divulgar boletins periódicos sobre as metas vacinais entre os diversos 

grupos de risco; 

 
● Elaborar estratégias de redistribuição de doses de vacinas para avanço nas 

próximas faixas etárias ,seguindo recomendações do Ministério da Saúde; 

 
● A secretaria de saúde disponibiliza o site https//parnamirim.pe.gov.br/covid/ com 

todas informações referentes a operacionalização da vacinação contra o COVID-19. 

 
 

8.1 INFORMAÇÃO E GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 
 

a) População em geral: 

https://parnamirim.pe.gov.br/covid/


Detalhamento do Plano de Vacinação, com informações sobre a importância 

do imunizante, distribuição dos centros de vacinação e formas de agendamento. 

Neste momento, vamos intensificar o pedido de calma e respeito à ordem de 

vacinação dos públicos prioritários. Transparência, ética e respeito a quem precisa 

mais estão entre os princípios a serem compartilhados. 

 

b) Secundários: 

 
Apesar de não serem diretamente envolvidos em uma determinada fase do 

plano de vacinação, a campanha irá atentar para outros segmentos, a exemplo do 

público infantil ou de jovens, assegurando o entendimento dos cuidados que ainda 

precisam ser tomados, assim como a importância da vacina. 

 

c) Gestores públicos (internos e externos): 

 
Apoio ao envio de informações ao público interno, em especial envolvidos 

na sala de situação, além de outros entes da administração pública, a exemplo do 

Governo de Pernambuco e do Governo Federal. 

 

 
9. INFRAESTRUTURA E PESSOAL 

 
 

Sabendo que a pandemia de covid-19 tem forçado os sistemas nacionais de saúde 

a criarem estratégias que possibilitem mitigar e controlar os danos e riscos a saúde, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim reorientou seu sistema/ou reforçou a 

estrutura já existente. No quadro abaixo consta a infraestrutura atual: 

 
Quadro 03 - Trabalhadores da saúde para a vacinação 

 
TRABALHADORES DA SAÚDE 

 
PROFISSIONAIS 

 
QUANTITATIVO 

 
Enfermeiros com atuação na UBS 

 
09 

 
Técnicos de enfermagem com 

atuação na UBS 

 
09 

Motorista 01 

 
 
 
 

9.1 LOCAIS DE VACINAÇÃO 



Os locais de vacinação deste município estão distribuídos nas 08 UBS, sendo 03 

urbanas e 05 rurais, mais 01 sala de vacinação descentralizada na sede da SMS e 01 

sala na Unidade Mista, totalizando 10 centros de vacinação, conforme quadro abaixo. 

 
Quadro 04 - Distribuição das Unidades Básicas de Saúde por endereço. 

UNIDADES DE VACINAÇÃO ENDEREÇO PROFISSIONAIS 

USB I COHAB Rua Senhor Apolonio S/N - Parnamirim 02 

USB II CENTRO Alto da Bela Vista S/N - Parnamirim 02 

USB III LEOPOLDINA Rua Doutor Miguel S/N - Parnamirim 02 

USB IV BARRO Rua São Francisco S/N - Povoado Barro 02 

USB V JACARÉ Povoado Jacaré 2 - Povoado Jacaré 02 

USB VI ICAIÇARA Rua Pátio da Feira S/N - Povoado Poço Cercado 02 

USB VII MATIAS Rua do Comércio S/N - Povoado Matias 02 

USB VIII SÃO DOMINGOS Rua do Comércio S/N - Povoado São Domingos 02 

CENTRAL DE VACINAÇÃO 
SMS 

Rua Coronel Jambo S/N - Centro  
02 

UNIDADE MISTA 
RAIMUNDA DE SÁ 
BARRETO CABRAL 

Rua Aristando Ferreira Lima S/N - Bomba - 
Parnamirim - PE. 

 

 
02 

 
 
 

 
10. ARMAZENAMENTO SEGURANÇA E LOGÍSTICA 

 
 

O centro de armazenamento e distribuição das doses das vacinas da COVID-19, 

Rede de frios, fica localizado na Rua Coronel Jambo, S\N, Centro- Parnamirim-PE. Este 

centro tem como finalidade garantir o acondicionamento correto das doses da vacina, 

melhor controle e segurança durante a sua distribuição. 

As vacinas deverão ser acondicionadas e mantidas numa temperatura entre 2ºC 

e 8ºC, nas câmaras frias/refrigeradas do centro de armazenamento e distribuição, 

objetivando assegurar que os imunobiológicos disponibilizados para os locais de 

vacinação estejam em condições adequadas de transporte, armazenamento e 

distribuição. A vacina Pfizer, no entanto tem a sua temperatura diferenciada de acordo 

com o período de tempo, pode ser armazenada a temperatura -25ºC a -15ºC por um 

período de 2 semanas e em temperatura de 2ºC a 8º C por 5 dias. 

O transporte das doses da vacina será realizado através dos veículos da 

secretaria municipal de saúde, de acordo com a quantidade de doses disponibilizadas 

pelo Governo Estadual. 



11. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 
 

11.1 REGISTRO DO VACINADO E DOSES APLICADAS 

 
 

O registro de dose aplicada será NOMINAL e individualizado. Deverá ocorrer no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os 

pontos de vacinação 

 

As salas de vacina que ainda não estiverem informatizadas e/ou sem uma 

adequada rede de internet disponível deverão proceder com os registros em formulários 

atendendo o preenchimento de variáveis essenciais para posterior envio para o fluxo de 

digitação no sistema de informação. 

 
11.2 EVENTOS ADVERSOS PÓS- VACINAÇÃO (EAVP) 

 
 

A produção acelerada de vacinas resultará no aumento do número de notificações 

de eventos adversos pós-vacinação. Visando estabelecer um perfil de segurança da 

vacina, o sistema de vigilância em saúde deverá ser altamente sensível na detecção e 

resposta rápida frente a tais eventos, inclui: 

1. Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 

2. Investigação (exames clínicos, laboratoriais e histórico do paciente) 

3. Classificação final de causalidade 

Conforme orientação ministerial, Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), graves 

ou não graves, relacionados à vacina para Covid-19, bem como os erros programáticos 

de imunização e problemas com a rede de frio, deverão ser notificados no e-SUS Notifica, 

única via de entrada de dados. 

Na ocorrência de EAPV, as pessoas devem se dirigir às unidades de saúde com 

atendimento de urgência e emergência. 



 


