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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento trata do plano inicial de vacinação contra a infecção 

humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) no municio do Novo Gama - GO e tem 

como finalidade nortear as equipes de saúde e a população em geral sobre as 

medidas a serem implantadas e implementadas para a operacionalização da 

vacinação no município, bem como explicitar à população novogamense os 

procedimentos que serão adotados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no 

processo de vacinação. 

2. OBJETIVO 

 

• O objetivo da imunização Covid-19 no Município de Novo Gama é de atingir a 

melhor cobertura vacinal possível, garantindo que as populações de alto risco 

sejam priorizadas. 

• Apresentar o planejamento das ações para o processo de vacinação contra a 

COVID-19 no município do Novo Gama;   

• Estabelecer plano de vacinação para os grupos prioritários em conformidade com 

as orientações do Ministério da Saúde (MS) e estratégias elaboradas pela 

Secretaria Municipal do Novo Gama;   

• Definir os procedimentos logísticos, de aplicação e monitoramento das vacinas 

aplicadas; 

 

 

 

3. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

O municipio do novo Gama/GO irá seguir as orientações do Ministério da Saúde 

sendo assim, a população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a Covid-

19, será priorizada segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos  
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para agravamento e óbito pela doença,bem como a manutenção do funcionamento 

da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos 

serviços essenciais. O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se 

dará conforme a disponibilidade das doses de vacina, o primeiro grupo será: 

• trabalhadores de saúde que estão na linha de frente e atuando nas unidades de 

saúde do 24 horas, 22 horas, Samu e Mont Serrat; 

• trabalhadores da saúde que estão vacinando os grupos prioritários; 

• trabalhadores de consultórios/laboratórios envolvidos  diretamente na 

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19; 

• trabalhadores  de serviço de saúde da atenção básica, onde será priorizado 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, ACS e recepção; 

• o municipio não possui instituição de longa permanência, serão priorizados os 

idosos acamados de alta complexidade que serão avaliados por equipe 

multidisciplinar para avaliar melhor momento da contemplação da dose. 

• pessoas  com 60 anos e mais acamados, 1ª etapa inicio dia 09/02/2021 ; 

• pessoas com 90 anos e mais, nos dias 11, 12 e 13 no Sistema de drive thru, continuará 

nas unidades volantes preconizadas no plano Municipal; 

• pessoas de 85 a 89 anos, 2ª etapa dias 22 a 28/02/2021; 

• pessoas de 80 a 84, 3ª etapa dias 01 a 07/03/2021; 

• pessoas de 75 a 79, 4ª etapa 08 a 14/03/2021; 

• pessoas de 70 a 74, 5ª etapa 15 a 21/03/2021; 

• pessoas de 65 a 69, 6ª etapa 22 a 28/03/2021 
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• pessoas de 60 a 64, 7ª etapa 29/03  a 04/04/2021. 

 

Diante das doses disponíveis para distribuição, será seguido as orientações do Estado em 

conformidade com a nota informativa nº: 4/2021 - GI- 03815. Cabe esclarecer que todos os 

trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da 

cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas.  

 
 

● Indicação dos denominadores pelo Município 

Grupo prioritário* Quantitativo Fonte da 
informação 

Trabalhadores de Saúde  888 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas de 80 anos a mais 592 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas de 75 a 79 anos 733 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas de 60 anos ou mais 
institucionalizadas 

00 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

População indígena sob responsabilidade 
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI), considerando ainda as 
especificidades da ADPF nº 709 

00 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Povos e comunidades tradicionais 
ribeirinhas 

00 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas de 70 a 74 anos 1184 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas de 65 a 69 anos 1499 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas de 60 a 64 anos 2099 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

 
 
 

Diabetes mellitus 663 SIPNI 
consolidado 
campanha 
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Morbidades** influenza 2020 

hipertensão 
arterial grave 

? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

doença pulmonar 
obstrutiva crônica 

1290 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

doença renal 189 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

doenças 
cardiovasculares 
e 
cerebrovasculares 

723 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

indivíduos 
transplantados de 
órgão sólido 

13 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

anemia falciforme 19 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

câncer ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

obesidade grave 
(IMC≥40) 

166 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Trabalhadores educacionais  239 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas com deficiência institucionalizados ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas com deficiência permanente severo  ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

População privada de liberdade  282 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Funcionários do sistema de privação de 
liberdade 

15 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Pessoas em situação de rua ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Força de segurança e salvamento ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
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influenza 2020 

Caminhoneiros 346 SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Trabalhadores de transporte coletivo, 
rodoviário e metroferroviário 

? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Trabalhadores portuários ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

Trabalhadores de transporte aéreo ? SIPNI 
consolidado 
campanha 
influenza 2020 

*Considerar acima de 18 anos. 

*Descrição dos grupos prioritários conforme anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. 

 

 

4. ESQUEMA VACINAL 

O esquema vacinal citado até o momento é composto por duas doses, (BRASIL, 2020), 

necessitando o monitoramento do registro do vacinado e das doses aplicadas dos 

imunobiológicos para garantir que a população receba as duas doses do mesmo 

fabricante, pois serão disponibilizadas vacinas de diferentes laboratórios. 

O esquema vacinal dependerá da vacina a ser utilizada no Brasil que até o momento é a 

Coronavac e AstraZeneca. 

 

Conforme quadro abaixo: 

 

VACINA PLATAFORMA 
FAIXA 

ETÁRIA 

ESQUEMA 

VACINAL 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

CONSERVAÇÃO 

 
Coronavac 

 
Inativada 

Maior ou 

igual a 18 

anos 

2 doses 

Intervalo mínimo 

de 14 a 28 dias 

 
IM 

 
2º a 8º C 

 

 
AstraZeneca 

 

 
Inativada 

Maior ou 

igual a 18 

anos 

2 doses de 

0,5 ml cada, com 

intervalo de 12 

semanas 

 

 
IM 

 

 
2º a 8º C 
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5. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Por se tratarem de novas vacinas com novas tecnologias de produção e que serão 

administradas em milhões de indivíduos, pode haver um aumento no número de 

notificações de eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Dessa forma,  a Vigilância 

Epidemiológica encontra- se preparada na identificação, notificação e investigação 

de EAPV por profissionais da saúde, seguindo as orientações do Ministério da Saúde 

(MS). 

Todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições de casos, 

estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós 

Vacinação, serão notificados. 

Todos os profissionais da saúde já foram capacitados e possuem  conhecimento de 

uma suspeita de EAPV, incluindo os erros de imunização. Na ficha de 

notificação/investigação de EAPV do PNI devem ser preenchidas todas as variáveis e 

identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, com número de lote e 

fabricante, visando a qualidade das informações e a possível oferta de diferentes 

vacinas. Se houver eventos adversos graves, a notificação deverá ser feita em 24 

horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. 

5. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

No municipio do Novo Gama/ GO, para a campanha nacional de vacinação contra a 

covid-19, o registro da movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas 

serão feitas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI) - módulo campanha,  nos pontos de vacinação volantes abertos. 

O E-SUS notifica, será utilizado para o registro de Eventos Adversos Pós-Vacinação 

(EAPV). 

Adicionalmente, o sistema informatizado NOTIVISA será aplicado para os registros e 

monitoramento de queixas técnicas relacionadas à vacina Covid-19. 

Se eventualmente ocorrer a falta de conectividade, será utilizado formulário físico e 

passado para o sistema assim que for estabilizado o sistema operacional.   
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6. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

 

Todos os profissionais envolvidos com a campanha foram capacitados, a rede de frio 

do município tem autorização para operacionalizar a campanha. Considerando as 

pactuações celebradas na primeira reunião extraordinária da Comissão Gestora 

Bipartide (CIB), ficou decidido que nos municípios com até 200.000 habitantes 

seriam abertos até três salas de vacina.  Conforme pactuação o municipio do Novo 

Gama/ GO abriu três unidades volantes que estão discriminadas abaixo:  

Colégio Estadual da Policia Militar de Goias José de Alencar – Novo Gama/GO 

Endereço: Quadra 22, Rua Vovô Primo C Luna Vargas- Lunabel III, Novo Gama/ Go 

CEP: 72862-322 

 

 

 

Colégio Estadual Novo Gama 

Endereço: Av. Perimetral 1,1 – Núcleo habitacional Novo Gama 

CEP: 72860-145 

INEP: 57047490 

 

Escola Municipal Pedregal  

Endreço: Quadra 717, Lotes A/B Area Especial, Pedregal- Novo Gama/ GO  

CEP: 72860-681 

INEP: 52047733 

 

Todos locais acima citados irão funcionar  de segunda- feira à sexta- feira no horário 

de 08:00 às 20:00 horas e sábado e domingo de 08:00 às 14:00 horas.  

O município conta com o apoio do GPT/ GRUPO DE PATRULHAMENTO TATICO -19°/ 

BPM e a GRUPO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, para realizar a escolta do transporte 

e a segurança dos locais.  
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 Cada equipe é composta por um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem em 

cada unidade volante diariamente. O Município ainda apresenta dificuldade na 

alimentação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização por 

falhas técnicas no sistema e eventualmente quando  ocorre a falta de conectividade 

é utilizado formulário físico e passado para o sistema assim que  estabilizado.  

 

 

O gerenciamento do estoque é feito pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica, o 

armazenamento desse estoque é feito na rede de frio do NVE, respeitando as 

recomendações do fabricante, o transporte é realizado diariamente pelo carro do 

NVE em carro do próprio núcleo, respeitando normas de acondicionamento e escolta 

da Guarda Civil Municipal com o apoio do GPT- 19º/BPM. O descarte por enquanto 

esta sendo feito nas caixas próprias para objetos perfuro cortantes e armazenadas no 

NVE enquanto se aguarda local próprio para incineração. 

 

7. COMUNICAÇÃO 

 

A campanha de combate ao coronavírus tem como objetivo: informar, educar, 

orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população brasileira, gerando consenso 

popular positivo em relação à importância da vacinação. 

O Município do Novo Gama está envolvido com a campanha e seguindo as 

orientações da campanha de vacinação do Governo Federal e Estadual  de forma a 

maximizar o esforço comunicacional, otimizando a percepção pela população 

municipal. 

 

 

 

 
 

8. REFERENCIAS 
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Brasil. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a 

COVID-19 . 3ª edição 

  

Brasil.  Quarto informe técnico da Campnaha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 

no Estado de Goiás, que dispões sobre orientações para a execução da campanha de 

vacinação contra a COVID-19 no Estado de Goiás. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Terceiro Informe Técnico da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19 no Estado de Goiás, que dispõe sobre as execução da 

campanha de vacinação contra a COVID-19 no Estado de Goiás. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Segundo informe Técnico. Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, Brasília, 23 de janeiro de 2021. 

 

Brasil. Vacina Goiás. Plano de Operacionalização para a vacinação contra a COVID-19 no 

Estado de Goiás. Goiânia, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
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  Declaro minha recusa em receber as doses de vacina contra a COVID-19, 

oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde aos trabalhadores de saúde, de acordo com o 

Plano Municipal/Estadual de Vacinação. 

  Declaro ainda estar ciente de que as doses da referida vacina a mim destinadas 

serão remanejadas para outro(a) servidor(a).  

 

 

 

 

Local, ___/_____/2021. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

NOME, CPF E ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) 

 


