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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.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm a forma leve ou
moderada da doença, porém aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença severa
necessitando de suporte de oxigênio. Tem-se ainda que 5% da população que é afetada com a forma
grave da doença e pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações
sistêmicas como trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico.

Para conseguir atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas
farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de uma vacina segura e eficaz contra a
covid-19.
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Objetivo geral 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra 
COVID-19 no município de Diadema.

Objetivos específicos

▪ Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação;

▪ Definir os pontos estratégicos para o acesso da população; 

▪ Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 
oportunos para operacionalização da vacinação no território municipal. 

OBJETIVO DO PLANO



O Plano de Vacinação desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi
baseado em princípios similares aos estabelecidos pela OMS.
Segundo o MS, para interromper a circulação do vírus seria necessária a vacinação de
70% ou mais da população (a depender da efetividade da vacina em prevenir a
transmissibilidade) para eliminação da doença.
Portanto, em um momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina
no mercado mundial, o objetivo principal da vacinação passa a ser focado na
redução da morbidade e mortalidade pela covid-19, de forma que existe a
necessidade de se estabelecer grupos prioritários para a vacinação.
Para a operacionalização da vacinação optou-se pela seguinte ordem de priorização:
▪ preservação do funcionamento dos serviços de saúde,
▪ proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e

óbitos,
▪ preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos

com maior risco de infecção.

VACINAÇÃO E CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DOS 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 



GRUPO PRIORITÁRIO DA 1ª FASE DA VACINAÇÃO

O PLANO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO (PEI) DO ESTADO DE SÃO PAULO  DEFINE PARA A 1 FASE :

IDOSOS 60 ANOS OU MAIS                                        7,5 milhões

TRABALHADORES DA SAÚDE                                     1,5 milhão
INDÍGINAS E QUILOMBOLAS     

TOTAL                                     9 milhões de pessoas                                

77% DOS ÓBITOS DE CORONAVÍRUS

NO ESTADO DE SP SE CONCENTRAM NESTE 
PÚBLICO

GRUPO PRIORITÁRIO DA 1ª FASE DA VACINAÇÃO



PÚBLICO-ALVO E DOSES ESTIMADAS na 1ª FASE EM DIADEMA

POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS                   51.644

TRABALHADORES DA SAÚDE                               17.266 

TOTAL 68.910 

DOSES ESTIMADAS 1ª FASE NECESSÁRIAS 140.000 

SEM CONSIDERAR PERCENTUAL DE PERDA

PÚBLICO-ALVO E DOSES ESTIMADAS NA 1ª FASE EM DIADEMA
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• A vacinação prevista para iniciar no dia 25/01 foi antecipada para o dia 19/01.
• O calendário acima poderá sofrer outras alterações de acordo com a disponibilidade das doses recebidas.



ETAPAS DO PLANO MUNICIPAL DE 

VACINAÇÃO



- PLANO OPERACIONAL FASE 01 –

Criar a Comissão de Acompanhamento e Avaliação das demais fases 

OBS: Este plano será reavaliado à cada fase, considerando as orientações

do Plano Nacional de Imunização (PNI) e do Programa Estadual de

Vacinação (PEI).



• 1ª etapa da 1ª fase – PARA TRABALHADORES DA SAÚDE – REDE PÚBLICA E 

PRIVADA, PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS E PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA MAIORES DE 18 ANOS INSTITUCIONALIZADAS (a partir do dia 19/01) : 

➢ 20 POSTOS FIXOS nas Unidades Básicas de Saúde – 7 às 17H

➢ Os institucionalizados serão vacinados in loco nas respectivas instituições 

OBS: O HMD e o Quarteirão da Saúde irão vacinar exclusivamente os seus respectivos trabalhadores. 

• 2ª etapa da 1ª fase – IDOSOS DE 75 ANOS OU MAIS (a partir do dia 08/02 –

segundo previsão do PEI): 

➢ 24 POSTOS, sendo 22 fixos (*) e 2 volantes: 

▪ (*) 19 ESCOLAS MUNICIPAIS – 8 às 17H 

▪ (*) PRÉDIO ANEXO DA UBS NOVA CONQUISTA – 8 à 17H

▪ (*) 02 UBS COM HORÁRIO ESTENDIDO (PAINEIRAS E ELDORADO) – 17 às 22H

▪ 02 SHOPPING – PRAÇA DA MOÇA E DIADEMA – 10 às 22H. 
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LOCAIS EHORÁRIOS PARA A VACINAÇÃO 



ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO – GRUPOS PRIORITÁRIOS 

ESCOLAS

As escolas serão espaços fixos de vacinação para evitar

aglomerações e risco de contaminação nas UBS. Elas

serão utilizadas na segunda etapa da primeira fase.

As escolas serão a referência de atendimento para o

acesso à população.

OS ACS irão ajudar no acolhimento e organização do

fluxo preconizado para a realização da vacinação COVID-

19, assim como os enfermeiros da unidade realizarão a

coordenação e a supervisão local.

Será necessário agregar uma equipe de apoio para o

registro das doses aplicadas.
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VOLANTES

Para ampliar o acesso, será ofertada

vacinação nos Shoppings – Praça da

Moça e Diadema – , das 10 às 22h. Os

locais contarão com equipes

específicas para isso.



ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO
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UNIDADES BÁSICAS

• As UBS serão responsáveis pela vacinação nas ILPI’s e nos acamados dentro da sua

área de abrangência.

• As UBS que tem o Pronto Atendimento farão vacinação das 17 às 22h.

OBS: As 20 UBS ficarão responsáveis pela continuidade do atendimento de rotina à população.
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PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ESCALA:

40 ADMINISTRATIVOS

44 ENFERMEIROS ATENÇÃO BÁSICA

176 AUXILIARES/ TÉCNICOS DA ATENÇÃO BÁSICA

176 ACS OU OUTROS PROFISSIONAIS PARA APOIO

CONTRATAR/HORAS EXTRAS E/OU REMANEJAR DE OUTRAS ÁREAS:

Considerar o apoio de colaboradores de outras secretarias e escolas parceiras na escala

de execução do Plano Municipal de Vacinação Covid-19 e avaliar a necessidade de

contratação/hora extra conforme o desenvolvimento das fases da campanha.



LOGISTICA

FROTA DE VEÍCULOS E 

MOTORISTAS

Para apoiar a Campanha com o
transporte de profissionais e
distribuição de materiais e insumos
serão destinados 8 carros do
Transporte Sanitário, além de um
carro de Vigilância em Saúde.

DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS E 

INSUMOS

Será de responsabilidade da Vigilância

Epidemiológica a distribuição dos

materiais e insumos para a Campanha nos

postos fixos e nos postos volantes.

As UBS se responsabilizarão em organizar

os materiais e o deslocamento das

equipes para as escolas.
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LOGISTICA

SEGURANÇA

Considerando o contexto dessa
Campanha será necessário o suporte
da Guarda Civil Metropolitana (GCM)
para acompanhar a distribuição de
vacinas e apoio para as equipes nas
escolas e nos postos volantes,
incluindo os Shoppings Diadema e
Praça da Moça.

TRANSPORTE

O setor de Transporte Sanitário da SMS

será responsável pelo deslocamento dos

insumos para os pontos de vacinação.
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COMUNICAÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO COVID-19

A campanha da comunicação seguirá um planejamento de

acordo com cada fase da vacinação e deverá utilizar uma

linguagem moderna, objetiva e de fácil entendimento para

os públicos prioritários envolvidos tendo como objetivo

principal informar e orientar a população sobre a

importância da vacinação como instrumento para

disseminar a transmissão do novo coronavírus.

Em parceria com a Secretaria de Comunicação serão

produzidos materiais gráficos, vídeos institucionais e

conteúdo multimídia para facilitar o entendimento dos

moradores sobre os benefícios da imunização, dar

segurança à população sobre a eficácia da vacina, quebrar

crenças negativas contra a vacina, desmentir as fake News

e frisar que o município de Diadema está apto a realizar a

campanha de vacinação com segurança.

CONTROLE SOCIAL

A Participação do Conselho Municipal, Conselho

Popular e dos Conselhos Gestores serão pontos

importantes e serão envolvidos em todas as etapas

da Campanha.




