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Introdução 

 

 

Campos do Jordão é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo mais 

precisamente na Serra da Mantiqueira. Faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, sub-região 2 de Taubaté. O Município de Campos do Jordão possui 52.088 

habitantes (Censo 2019), é referência para os municípios circunvizinhos de Santo Antônio do 

Pinhal e São Bento do Sapucaí.  Conta com as estruturas de serviços de saúde: Complexo 

Municipal de Saúde, sendo referência hospitalar do SUS, distribuídos em Clínica Médica e 

Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Centro Materno Infantil além de Pronto Socorro 

Adulto, Infantil e Ginecologia/Obstetrícia, Ambulatórios de Clínica Cirúrgica e Centro de 

Especialidades Médicas.  

 

A Atenção Básica é composta por dez Equipes de Saúde da Família, duas Unidades Básicas de 

Saúde e uma Equipe Itinerante de atendimento na Zona Rural, Vigilância Epidemiológica, 

Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses, uma Unidade de CAPS I, Assistência 

Farmacêutica e um Centro de Especialidades Odontológicas.  

 

A sala de vacina municipal é vinculada a Vigilância Epidemiológica e centralizada, porem diante 

do cenário atual, todas as unidades de saúde da família estão compostas com sala exclusiva para 

vacinas, equipamentos para armazenamento e aplicação de vacina, ficando a sala de vacina central 

com estratégia para aplicação de vacina de acordo com o calendário vacinal de rotina.  

 

 

Contexto 

 

 

A realização da campanha de vacinação contra COVID-19 será um grande desafio para o SUS, 

particularmente para gestores e equipes técnicas municipais. Sem dúvida, uma experiência sem 

precedentes. No entanto, as lições aprendidas na organização da Campanha contra Influenza 

Ah1N1 especialmente a ocorrida em 2020, pode subsidiar os preparativos para esta vacinação.  
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Preparativos que incluem também a articulação com outros setores do poder público, como 

também com diferentes segmentos da sociedade, propiciando um ambiente de trabalho integrado,  

de parcerias, de transparência com o objetivo principal de assegurar uma vacinação segura e 

eficiente. Importante que se leve em conta o possível cenário epidemiológico da Pandemia em que 

a Campanha de vacinação ocorrerá. O Estado de São Paulo já apresenta aumento de casos e óbitos, 

bem como outros estado brasileiros, sugerindo fortemente um recrudescimento da pandemia. 

 

 

Coordenação da Campanha 

 

 

Está instituído pelo SMS Dr. Marcus Vinicius Rezende, as coordenadoras de campanha: 

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Andréa Gonçalves Reis, Coordenadora da Estratégia 

de Saúde da Família Cristiane Bueno de Souza e Coordenadora da Vigilância Sanitária Rosani 

Nicolau Roscia, sendo delegado as mesmas compor equipe de coordenação e apoio técnico. 

 

Atribuições desta equipe: 

 

• Articular o Planejamento da campanha de modo conjunto com todos os setores que estarão 

envolvidos na operacionalização da Campanha. O Planejamento envolve: 

• Identificar/estimar a quantidade de pessoas a serem vacinadas de acordo o estabelecido nos 

Planos Nacional e Estadual de Vacinação, sendo útil utilizar como base ou comparação entre as 

estimativas oficiais a quantidade de doses aplicadas nos grupos específicos durante a Campanha 

de Influenza de 2020; 

• Identificar as diferentes estratégias de vacinação para facilitar acesso das pessoas a serem 

vacinadas e atingir as metas preconizadas; 

• Quantificar número de trabalhadores necessários e parcerias para compor as equipes de vacinação 

(por exemplo: escolas e faculdades de profissionais de enfermagem); 

• Identificar e quantificar todos os insumos que serão utilizados nas diferentes estratégias de 

vacinação (vacinas, seringas e agulhas, impressos, caixas térmicas, bobinas de gelo, material para 

descarte adequado dos resíduos, EPIs etc.); 

• Organizar a logística da Campanha: estoque e distribuição dos insumos e vacinas para os Postos 

de Vacinação; 

• Organizar o gerenciamento dos resíduos em todo tipo de estratégia de vacinação; 
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• Organizar capacitação das equipes de vacinação e da Vigilância em Saúde; 

• Organizar equipe de supervisão nos Postos de Vacinação e da central de abastecimento; 

 

Estratégias de vacinação  

 

As estratégias de vacinação serão consideradas de acordo com os grupos prioritários e datas 

definidas pelo Plano Estadual de Imunização do Estado de São Paulo, e o Plano Nacional de 

Operacionalização contra a Covid-19, de acordo com o recebimento de vacina, dentro da 

capacidade máxima do município: 

 • 12 Postos de vacinação Fixos: atende demanda agendada, funciona em período integral, das 07 

ás 19h, de segunda a sexta-feira (conforme necessidade); 

• 1 Posto de vacinação volante: atende demanda agendada, funciona em período parcial, das 

08:00 ás 16:00h, de segunda á sexta-feira, em região central, no Centro de Convivência do Idoso 

para facilitar acesso junto a vacinação de idosos e profissionais de saúde da rede privada; 

• 1 Equipe de vacinação para institucionalizados/Acamados: funciona com roteiro específico 

para atender esta população, sendo uma equipe volante, atuando conforme necessidade; 

 • 1 Equipe de vacinação rural: funciona com roteiro específico para atender esta população, 

conforme necessidade; 

 • 1 Drive-Thru: atende demanda espontânea em locais com fluência de trânsito. Oferece 

possibilidade de distanciamento físico e comodidade para pessoas com dificuldade de locomoção. 

A estratégia será desenvolvida conforme identificação de necessidade; 

Público Estimado para 1°fase do Programa estadual de Imunização-PEI 

Público Alvo 1ª Dose 2ª Dose Público Estimado  

Trabalhadores 

da Saúde 

25/01/2021 12/02/2021 1.504 1.504 

X 2 

75 anos ou mais 08/02/2021 01/03/2021 1.629  

70 a 74 anos 15/02/2021 08/03/2021 1.135 6.863 

65 a 69 anos 22/02/2021 15/03/2021 1.775 X 2 

60 a 64 anos 01/03/2021 22/03/2021 2.324  

*intervalo de 21 dias entre 1ª e 2ª dose 

Total previsto de                           doses de vacina a serem administradas 

 
16.734 
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Quadro de funcionários estimados para uma equipe, por tipo de estratégia de vacinação: 

        

Função Acolhimento 

e triagem 

Segurança Registro 

das doses 

Preparação/ 

Aplicação 

Motorista  N° 

equipes 

Total 

pessoas 

Posto Fixo 1 - 1 1 - 12 36 

Posto Volante 3 - 2 2 - 1 07 

Institucionalizados 1 - 1 1 1 1 04 

Rural 1 - 1 1 1 1 04 

Central de 

abastecimento 

- 2 1 5 (controle de 

estoques e 

distribuição) 

1 1 9 

      16 60 

 

 

 

 

Total de Profissionais a serem contratados ou com revezamento de horários com opção de hora extra: 

        

Função Posto 

Fixo 

Posto 

Volante 

Institucionalizados Rural Drive- 

Thru 

Total Contratação 

Sugerida 

Auxiliar 

ADM 

12 3 1 1 6 23 08 

Técnico de 

Enfermagem 

12 3 - 1 3 19 16 

Enfermeiro 1 1 1 1 1 5 4 

Motorista 1 - 1 1 - 3 3 

Auxiliar de 

limpeza 

12 1 - - - 13 1 

Total 38 8 3 4 10 63 32 

 

 

 

 



     
      Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

7 
 

 

Cronograma de Treinamentos/Capacitações: 

     

Função Recrutamento  Confecção 

de Escalas 

Integração/ 

Capacitações 

Apresentação 

nos Setores 

Auxiliar ADM 11 a 13/01/2021 14/01/2021 15 e 18/01/2021 22/01/2021 

Enfermeiros 11 a 13/01/2021 14/01/2021 19 a 21/01/2021 22/01/2021 

Técnicos de 

Enfermagem 

11 a 13/01/2021 14/01/2021 19 a 21/01/2021 22/01/2021 

Motoristas 11 a 13/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 22/01/2021 

 

A princípio a estratégia adotada será a montagem de 03 equipes de trabalho junto aos 

serviços de saúde publica, a fim de desenvolver a 1° dose de vacinação junto aos profissionais 

de saúde, e a primeira etapa de vacinação dos idosos. Para compor essa primeira estratégia, 

serão contratados 21 profissionais, para as 03 equipes e montagem de Central de Vacinação 

no CCI (Centro de Convivência do Idoso). 

 

Logística e Armazenamento 

 

A Central de abastecimento e almoxarifado do município está localizada na Av. Brigadeiro Jordão 

n°217 bairro Abernéssia, telefone 12-3662-6050, tendo como responsável Técnica a Enfermeira 

Andréa Gonçalves Reis, onde será realizado o armazenamento, controle da cadeia de frios e toda 

a distribuição para a rede de saúde.  

A rede de frios municipal é definida por uma rede central, com capacidade de armazenamento de     

doses, distribuídas nos seguintes equipamentos: 

- 01 Câmara Indrel RVH 137D horizontal 140 litros- Armazenamento de vacinas de rotina; 

- 01 Câmara Indrel RVV 11D vertical 120 litros- Armazenamento de vacinas de rotina; 

- 01 Câmara Biotecno BT 1100/20 vertical- Armazenamento de vacinas para análise e controle de 

qualidade; 

- 02 Câmaras Indrel C01 3 Vertical- Sala de aplicação diária; 

- 01 Câmara ELBER MOD CTS340/ 340 litros- Armazenamento de vacinas de COVID-19; 

- 01 Freezer vertical para condicionamento de gelóx. 
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Este é o primeiro setor a ser acionado para a execução da Campanha. Assim, a equipe da Central 

de abastecimento já deve ter feito seu planejamento de trabalho, destacando os responsáveis pelos 

diferentes setores, necessidade de RH e com previsão de horas extras.  

Atribuições da Central:  

• Fazer levantamento dos insumos em estoque; 

• Fazer previsão de necessidade junto com a Coordenação da Campanha;  

• Receber os insumos e vacinas; 

• Propiciar acondicionamento adequado; 

• Preparar e distribuir insumos e vacinas; 

• Fazer a distribuição; 

• Oferecer retaguarda durante todo o período da execução da vacinação; 

• Realizar as entregas eventuais. 

As Unidades Básicas de Saúde também trabalham com logística, pois devem planejar suas 

necessidades de insumos e vacinas e de RH, bem como toda a preparação para estratégias de 

vacinação que acontecem em seu território, externas à Unidade.  

Atribuições: 

 • Receber e acondicionar insumos e vacinas; 

 • Preparar material para os Postos Volantes e Equipes de Acamados e equipes de vacinação nas 

Instituições de Longa Permanência de Idosos; 

 • Monitorar quantidade de insumos diariamente para solicitação prévia, para evitar 

desabastecimento; 

 • Fazer os registros necessários de acordo com os processos administrativos locais; 

 • Preparar logística para destino dos resíduos. 

As unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas que irão realizar vacinação, possuem os 

seguintes equipamentos: 

- ESF Abernéssia, Rua Taubaté n°130, Telefone 12- 3664-4051, RT Enfermeira Carla Cardoso 

Soares- 01 Câmara  horizontal Indrel C1 3D Refrimed; 

- ESF Vila Santo Antônio, Rua Egídio Di Biase n°20, Telefone 12- 3664-6352, RT Enfermeira 

Alessandra Patrícia Fraga- 01 Câmara Indrel RVV 11D- Vertical capacidade de 120 litros úteis ou 

8.100 doses; 

- ESF José Raimundo da Silva, Rua São Cristóvão n°95, Telefone 12- 3664-1461, RT Enfermeira 

Lúcia Helena Ribas Diniz- 01 Câmara Indrel RVV 11D- Vertical capacidade de 120 litros úteis ou 

8.100 doses; 
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- ESF Vila Sodipe, Rua Sebastião Aparecido César n°231, Telefone 12- 3664-6450, RT 

Enfermeira Ludmila de Toledo- 01 Câmara Indrel RVV 11D- Vertical capacidade de 120 litros 

úteis ou 8.100 doses; 

- ESF Recanto Feliz, Rua Benigno Ribeiro n°46, Telefone 12- 3663-5101, RT Enfermeira Wanessa 

Barbosa  de Carvalho- 01 Câmara Indrel RVV 11D- Vertical capacidade de 120 litros úteis ou 

8.100 doses; 

- ESF Vila Britânia, Avenida Escócia  n°380, Telefone 12- 3664-3143, RT Enfermeira Juliana 

Alves  - 01 Câmara Indrel RVV 11D- Vertical capacidade de 120 litros úteis ou 8.100 doses; 

- ESF Vila Nadir, Rua Benedito Lourenço n°155, Telefone 12- 3663-3461, RT Enfermeiro 

Matheus Francisco de Araujo  - 01 Câmara  Biotecno  BT 1100/140 - Vertical capacidade de 140 

litros úteis ou 8.100 doses; 01 Câmara horizontal Indrel C1 3D Refrimed; 

- ESF Santa Cruz, Avenida Matheus da Costa Pinto n°1000, Telefone 12- 3664-6200, RT 

Enfermeira Nicole da Silva Salla  - 01 Câmara  Biotecno  BT 1100/140 - Vertical capacidade de 

140 litros úteis ou 8.100 doses; 

- ESF Vila Suíça, Rua Inácio Caetano n°905, Telefone 12- 3663-7366, RT Enfermeira Mariana 

Borges de Lima  - 01 Câmara  Biotecno  BT 1100/140 - Vertical capacidade de 140 litros úteis ou 

8.100 doses; 

- UBS Monte Carlo, Rua Monte Olimpio s/n, Telefone 12- 3662-3738, RT Enfermeira Leticia 

Campos Furtado   - 01 Câmara  horizontal Indrel C1 3D Refrimed; 

- ESF Vila Albertina, Av. Tassaburo Yamaguchi n°1221, Telefone 12- 3664-6324, RT Enfermeira 

Fernanda de Oliveira da Silva   - 01 Câmara  horizontal Indrel C1 3D Refrimed; 

- UBS Jardim Márcia, Rua Valdemar Candido da Silva s/n, Telefone 12- 3662-6229, RT 

Enfermeira Yeda Pinto São Leão - 01 Câmara  horizontal Indrel C1 3D Refrimed; 

 

Setor de Transporte:  

 

Conforme anunciado, os municípios de Campos do Jordão receberá a vacina diretamente da rede 

Estadual-SP. Caso haja mudanças na logística de recebimento, passando para a regional (GVE 

Taubaté), fica a responsabilidade do veículo (possui ar condicionado) do setor de Vigilância 

Epidemiológica, conduzido pelo motorista Expedito Machado, sendo este já treinado para tal 

função. Caso a distribuição seja regionalizada será retirada semanalmente ás quartas feiras 

conforme rotina já definida, porém caso haja alteração o setor irá se adequar.  
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As vacinas serão entregues na central municipal/sala de vacina, no momento da chegada será 

realizado a conferencia e anotação da temperatura em mapas específicos, sendo verificado a 

quantidade de vacinas e insumos conforme nota fiscal, proceder o acondicionamento nas câmaras 

especificas (2°C a 8°C) e lançar as informações no sistema oficial (SIPNI). 

 As equipes de saúde da família preencherão mapa de entrada, distribuição, estoque e solicitação 

de vacina e insumos semanalmente, sendo o mesmo enviado via e-mail ás sextas feiras, até as 

10horas para a sala de vacina central. A sala de vacina central realizará a conferencia dos mapas, 

separação de insumos/vacina, com relação de remessa aos sábados, para que o abastecimento das 

unidades de vacinação seja realizada toda segunda feira. O planejamento das doses de vacina e 

insumos será com previsão semanal, para que as unidades não tenham grandes estoques, 

diminuindo assim riscos de perdas. 

Em todas as unidades de saúde, todas as vacinas devem ser armazenadas entre 2° a 8°C, sendo 

ideal 5°C.  

 

Recolhimento de Vacinas/ Intercorrências de armazenamento 

 

As unidades de saúde são orientadas para que caso haja alteração de temperatura das câmaras de 

vacinas, por falta de energia/queda de energia, falha de equipamento e outros, deverão fazer a 

transferência das vacinas para condicionamento adequado entre 2° a 8°C, comunicar 

coordenadoras, preencher a ficha de notificação de alteração de temperatura de imonobiológico. 

Os insumos serão recolhidos pela VE municipal, acondicionados na câmara para análise de 

qualidade, a notificação encaminhada para GVE-Taubaté, aguardando resposta para inutilização 

ou liberação para uso.  

A prefeitura municipal estará disponibilizando segurança privada para sala de armazenamento 

central 24h/dia, sendo orientado sobre o período o qual não haja funcionários em atividade, e o 

alarme de controle das câmaras seja disparado, comunicar imediatamente a equipe de enfermagem, 

conforme escala estabelecida, acionar a guarda municipal e solicitar que o carro oficial busque o 

colaborador na residência para as providencias necessárias in loco.  

 

Segurança 

 

Devido a condição atual da pandemia de covid-19, e a grande procura pela vacina, sendo neste a 

estratégia estabelecida pelo Governo Estadual, a definição de cronograma com grupos específicos 
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(não sendo vacinação em massa), identificamos a necessidade de contratação de segurança 

privada, ou apoio da guarda municipal para escolta no transporte de vacinas, bem como nas 

unidades de armazenamento para evitar saques e furtos, além de garantir a segurança dos 

trabalhadores. 

 

Cronograma do Estado- Atualizado 

 

 

As equipes e doses aplicadas serão organizadas conforme o quantitativo de doses recebidas 

(lotes) e público a ser indicado para vacinação junto ao cronograma do Estado. 

 

Rede de Frios 

 

A cadeia de frio é o processo logístico da rede de frio, desde a saída do imunobiológico de um 

determinado ponto até chegar ao indivíduo que receberá a vacina. Nesta cadeia entra também o 

transporte, aonde as vacinas irão em caixas térmicas com bobinas de gelo e termômetros, mantendo 

sempre a temperatura de 2°C a 8°C.  

Em toda a cadeia deve ser organizado o processo de trabalho para monitoramento e registro das 

temperaturas Uma rede de frio adequada é essencial para garantir a qualidade do imunobiológico. 

Ela abrange todo o sistema, o que inclui a estrutura técnico-administrativa, planejamento, 

avaliação e financiamento. 
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Esta estrutura é normatizada pelo Programa Nacional de Imunização e visa a manutenção adequada 

da cadeia de frio.  

• Verificar com antecedência as condições das câmaras frias e ver necessidade de reparos; 

• Verificar a quantidade e condições das caixas térmicas e termômetros; 

• Verificar as condições e quantidade das bobinas de gelo; 

• Providenciar o que for necessário de acordo com o planejamento e as condições observadas;  

•Considerar possibilidade de parcerias com outros setores para contribuir com possíveis 

empréstimos; 

 • Criar esquema para situações de falta de energia para atender locais onde não conta com gerador 

ou bateria, especialmente em finais de semana. Equipes de plantão e local apropriado para receber 

e acondicionar as vacinas. 

 

 

Comunicação: 

 

A comunicação se apresenta com um dos principais desafios nesta Campanha, considerando o 

ambiente epidemiológico, social e político em que ela vai ocorrer. Recrudescimento de casos, 

internações e óbitos; desejo da população de se vacinar, e ao mesmo tempo a hesitação; processo 

de vacinação desencontrado entre os entes federados são os aspectos que marcam o contexto da 

Campanha. Neste cenário, é imprescindível uma comunicação local e particular para cada território 

e segmento da população, mesmo em havendo uma estratégia de comunicação federal e estadual. 

Ações de comunicação local criam um ambiente de confiança com a população e colaboram na 

adesão à vacinação.  

Necessário uma diretriz de comunicação clara sobre os grupos a serem vacinados e o motivo desta 

prioridade, divulgar o cronograma completo de vacinação (até onde foi disponibilizado pelo estado 

e Ministério da Saúde), divulgar os locais e horários de vacinação, manter transparência nas 

informações de doses aplicadas, metas atingidas e dos eventuais eventos adversos. Considerar e 

Organizar: 

• Comunicação com a imprensa durante os preparativos e balanços periódicos da Campanha;  

• Comunicação particular nos territórios: cartazes, carro-som, rádio comunitárias; 

• Comunicação com segmentos sociais e instituições estratégicas: formadores de opinião; 

• Comunicação com os serviços de saúde que eventualmente receberão vacinas para aplicarem em 

seus funcionários: cuidar para que não haja extravio; 
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• Utilizar as mídias sociais; 

• Incorporar no plano local de comunicação os influenciadores de opinião; 

Ressaltamos que as informações de doses aplicadas durante todo o processo de campanha, será 

encaminhado a imprensa local conforme calendário de prévias do Governo do Estado, em 

consonância com o sistema de informação de imunização do Ministério da Saúde. 

 

 

Vigilância de Eventos Adversos à Vacina – Farmacovigilância 

 

Com uma vacinação em massa, podem ocorrer eventos adversos associados de fato às vacinas bem 

como doenças e agravos que naturalmente aconteceriam e serão coincidentes temporalmente com 

a vacinação. Qualquer ocorrência fora do esperado e sem a devida investigação pode provocar 

dificuldades na continuidade da Campanha. Sendo assim, é preciso organizar um esquema ágil de 

detecção e investigação destas situações. Capacitar e Organizar a rede de Assistência (pública e 

privada) e a Vigilância em Saúde para que estejam sensíveis:  

• Detectar, notificar agilmente e fazer busca ativa de novos eventos; 

• Investigar os casos (exames clínicos, exames laboratoriais etc.); 

• Encerrar os casos e fazer a classificação final; 

• Organizar fluxo de divulgação dos eventuais casos identificados para profissionais de saúde e 

população; 

• Encaminhar casos leves para Atenção Básica, e os eventos moderados e graves ao PSM, para 

atendimento e recebimento de notificações e atendimento ao paciente, seja noite, final de semana  

e feriados. A rapidez em identificar, elucidar e comunicar amplamente os profissionais de saúde e 

toda a população cria segurança entre todos para a continuidade da vacinação. 

 

 

Mobilização Social 

 

A mobilização social visa propiciar apoio e adesão à vacinação por parte de toda a sociedade. 

Diante desta proposta seguem estratégias: 

• Apresentar o Plano com o Conselho Municipal de Saúde; 

• Articular e envolver setores da sociedade; 

• Articular e envolver categorias de classe e sociedades científicas; 
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Registro de Doses 

 

Será utilizado o sistema de informação que for disponibilizado pelo PNI ou Secretaria de Saúde 

do Estado. O Sistema Informatizado será de registro nominal, pois permite avaliação das 

coberturas vacinais, realizar a farmacovigilância e indicar corretamente a segunda dose: 

• A 2°dose deve ser da mesma vacina da 1° dose. Necessário prever equipe para registro das doses 

nos diferentes tipos de Postos de vacinação, em número adequado, para evitar atraso e tumultos; 

• Identificar pessoas com habilidade para compor as equipes de registradores de doses; 

• Identificar previamente a conectividade dos diferentes Postos de Vacinação: Onde não houver 

conectividade deverá ser adotado as alternativas de registo off-line ou com impressos de registro, 

de acordo com as orientações do Estado e Ministério da Saúde; 

• Organizar equipe de gestão e monitoramento do sistema informatizado: equipe técnica e com 

apoio de TI; 

• Organizar fluxo e periodicidade de avaliação das metas e de divulgação do balanço da campanha. 

 

Avaliação da Campanha 

 

Realizar avaliação da campanha em toda sua dimensão permite observar o sucesso ou as 

dificuldades para executar o que foi planejado. A reunião será semanal, e quanto mais participativo 

for o processo de avaliação melhor será seu resultado, o ideal é que todos os setores que estiveram 

envolvidos possam participar. Realizar avaliação durante o processo permite fazer os ajustes 

necessários e manter o envolvimento da equipe. Considerar na organização da Campanha as 

seguintes situações: 

 • Filas de pessoas nos postos de vacinação devido invasão de outros grupos populacionais e de 

outras localidades; 

• Necessidade de segurança durante o transporte de insumos e vacinas, e em todos os locais de 

armazenamento; 

* Manter planilha de estoque e gastos semanais em cada ponto de aplicação; 

* Lista de materiais que serão necessários: seringa 3 ml , agulha 25x7 , agulha 30x7 , agulha 

20x5,5, coletor de material perfuro cortante,  algodão, papel lençol, luvas de procedimento, álcool 

gel e álcool líquido 70%, curativo adesivo hipoalérgênico, comprovante de vacinação, gorro, 

óculos de proteção, propé,  avental manga longa descartável, máscara descartável, papel toalha, 
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sabonete líquido, lixo pedal branco  e preto, computador, impressora/ tonner , mesa, cadeiras, papel 

sulfite, caixas térmicas diferentes dimensões, termômetros, bobinas de gelo e tendas para equipe 

externa.  

 

Setores sugeridos para participar da Campanha/reunião: 

Secretaria de Saúde: 

- Secretário de Saúde; 

- Prefeito/Vice Prefeito; 

- Interventor O.S; 

- Coordenação da Vigilância Epidemiológica; 

- Coordenação da Vigilância Sanitária; 

- Coordenação da Estratégia de Saúde da Família; 

- Coordenação Hospitalar; 

- Tecnologia da Informação; 

- Assistência Farmacêutica; 

- Setor de Compras; 

Representantes de outras secretarias: 

- Segurança Pública/DSV; 

- Comunicação; 

Necessidades e medidas imediatas junto a gestão: 

- Aprovação/Ajustes/Correção de plano operativo; 

- Definição de contratações/autorização de horas extras; 

- Reforma da Sala de Vacinas; 

- Verificação de veículos; 

- Aluguel de Gerador para sala de vacinas; 

- Aquisição de insumos e EPIs; 

- Confecção de planilhas contendo prioridade de trabalhadores da linha de frente da combate a 

Covid-19 a serem vacinados, realizado por cada coordenador dos setores de saúde e encaminhados 

a coordenação da Vigilância Epidemiológica. 

Fonte: NOTA TÉCNICA COSEMS/SP Nº 12/2020 – Plano Técnico do Estado de SP 

Sugestão para Elaboração de Plano Operativo 

Campanha de vacinação contra COVID-19 


