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PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO COVID -19 – 2021 

Introdução 

A pandemia causada pelo novo coronavírus é a maior pandemia da história atual da 

humanidade. O coronavírus causa infecção respiratória aguda potencialmente grave.  

Abaixo informamos os boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual da Saúde e da 

FUMSSAR que fornecem um parâmetro dos casos e da dimensão dos números de pessoas 

infectadas e, no caso da FUMSSAR disponibilizados pelo site da FUMSSAR. 

 

  
  

Para diminuição dos impactos da pandemia diversos países estão demandando esforços 

para a vacinação segura e eficaz da população. A meta da vacinação é de 90% de cada 

grupo.  A estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde será inicialmente diminuir a 

morbimortalidade e a preservação da força de trabalho em saúde. 

A Fundação Municipal de Saúde realizará a vacinação de acordo com as diretrizes do 

Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e em consenso com o 

Comitê de Enfrentamento a Pandemia Covid-19 municipal. A FUMSSAR constituiu um comitê 

de operacionalização da vacina. Este comitê tem por objetivo organizar todo o processo que 

envolve a vacinação para COVID-19 a partir das normativas do Ministério da Saúde vigentes. 

Esta dividida em: operacionalização, equipe pós-vacina, equipe de avaliação e gestão de 

crise. 

 A partir da chegada da vacina serão chamadas reuniões tanto quanto necessárias para 

garantir a transparência, a eficácia e a eficiência desta operação tão importante para a Saúde 

Pública. O Plano Municipal terá acréscimos em forma de anexo de acordo com novas 

normativas. 

A seguir as normativas que vão determinar as ações municipais: 

 Plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19, versão 1, de 

16/12/2020 
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 Primeiro informe técnico de 19 de janeiro de 2021 

 Segundo informe técnico de 23 de janeiro de 2021 

 Plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19, versão 2 de 

25/01/2020 

 Informe técnico nº 01/2021 porto alegre, 22 de janeiro de 2021. Campanha de 

vacinação contra a covid-19 

 Informe técnico nº 02/2021 campanha de vacinação contra a covid-19 

 Campanha de vacinação contra a covid-19 recomendação sobre estratificação dos 

grupos prioritários dos trabalhadores de saúde ses/cos assunto: recomendação sobre 

a estratificação dos grupos prioritários dos trabalhadores de saúde conforme pactuado 

em reunião com a diretoria do conselho das secretarias municipais de saúde do rio 

grande do sul - cosems, no dia 25 de janeiro de 2021. 

 Informe técnico nº 03/2021 campanha de vacinação contra a covid-19 considerando 

as informações constantes no segundo informe técnico da campanha de vacinação 

contra a covid-19, publicado em 23/01/2021, pelo ministério da saúde, o programa 

estadual de imunizações- RS esclarece:  quanto à mudança na forma de 

apresentação e disponibilização da vacina covishield oxford/astrazeneca. 
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Atribuições da FUMSSAR 

 A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo 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. 

 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. 
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Objetivo Geral 

 

Estabelecer as estratégias para a operacionalização da vacinação COVID _!9 em Santa 

Rosa. 

 

Objetivos específicos 

 Vacinar a população do município de Santa Rosa. 

 Estabelecer metas de vacinação. 

 Avaliação da campanha de vacinação. 

 Garantir a transparência, eficácia e eficiência no processo de vacinação da COVID 19. 

 Investigar efeitos adversos. 
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População-Alvo 

 

A população-alvo será estratificada segundo grupos prioritários descritos na tabela abaixo. 

Tabela 1. População –alvo – trabalhadores de saúde 

Fases População-alvo 

1ª Trabalhadores de saúde 

 Equipes de vacinadores volantes 

 UTI e CTI COVID-19.  

 Rede de Urgência e Emergência 

 Unidade de internação clínicas para COVID-19. Inclui unidade de internação hospitalar clínica dos diferentes 

portes exclusivas para COVID-19.  

 Ambulatórios exclusivo COVID-19 (ou preferencialmente COVID-19 

 Coletadores de Swab nasofaringe e orofaríngeo  

 Ambulatório de demanda espontânea OU Atenção Primária/Atenção Básica 

 Serviços ou ambulatórios que prestam atendimento a pacientes imunossupressos Clínicas de Hemodiálise, 

Quimioterapia ou Radioterapia, Cuidados Paliativos, Oncologia entre outros serviços que realizem assistência 

direta a pacientes com imunossupressão, quer seja em ambulatórios ou equipes de atendimento domiciliar.  

 Áreas não COVID-19 de hospitais e DEMAIS HOSPITAIS (NÃO COVID-19) 

 Demais Ambulatórios e Pronto Atendimento não COVID-19 – incluindo a totalidade da Atenção 

Primária/Atenção Básica – ou seja todos as unidades e postos de saúde.  

 Consultórios, laboratórios e farmácias de instituições privadasprofissionais de saúde que realizam coleta de 

swab****, e demais profissionais de saúde que realizam atendimentos eletivos ou assistência ao público em geral.  

 Demais profissionais de saúde. Profissionais de saúde liberais, estabelecimentos comerciais de saúde e outros 

locais que não tenham atividade assistencial direta a pacientes com COVID-19 ou suspeitos de COVID-19 

SERÃO VACINADOS, mas a circulação de pessoas NÃO É UM CRITÉRIO ISOLADO para justificar a 

vacinação antes dos outros trabalhadores da saúde. Esses profissionais estão no item 10 da estratificação.. 
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Tabela 2. Descrição da população-alvo 

População-alvo Descrição Documentos 

Pessoas com 60 

anos ou mais 

institucionalizad

as 

Pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições de longa permanência para 

idosos (ILPI), como casa de repouso, asilo e abrigo. 

Será solicitado 

documento que comprove 

a residência. Orienta-se 

vacinação no local 

contemplando todos os 

residentes (mesmo com 

idade inferior a 60 anos) e 

todos os trabalhadores 

desses locais. Pessoas 

com Deficiência 

Institucionalizadas 

Pessoas com deficiência 

que vivem em residência 

inclusiva (RI), que é uma 

unidade ofertada pelo 

Serviço de Acolhimento 

Institucional, para jovens 

e adultos com deficiência.  

Trabalhadores 

da Saúde 

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 

estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 

ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 

profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, 

fonoaudiólogos, psicólogos, serviços socais, profissionais de educação física, médicos 

veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, 

como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 

motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 

saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das 

pessoas. Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares 

como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema 

funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. 

Carteira de seu conselho 

Pessoas de 80 

anos e mais 

Deverão receber 

a vacina COVID-

19 em 

conformidade 

com as fases 

predefinidas. 

Será solicitado 

documento que 

comprove a 

idade. Pessoas 

de 75 a 79 anos 

Pessoas de 70 a 

74 anos Pessoas 

de 65 a 69 anos 

Pessoas de 60 a 

64 anos 

 CNS ou CPF 

Pessoas de 60 

anos e mais  

 CPF ou outro documento 

comorbidades Diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica grave (de difícil controle e/ou com lesão 

de órgãoalvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; 

anemia falciforme; obesidade grave (IMC≥40). 

Indivíduos pertencentes a 

esses grupos serão pré-

cadastrados no SIPNI, 

aqueles que não tiverem 

sido pré-cadastrados 
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poderão apresentar 

qualquer comprovante 

que demonstre pertencer 

a um destes grupos de 

risco (exames, receitas, 

relatório médico, etc.) 

Adicionalmente poderão 

ser utilizados os 

cadastros já existentes 

dentro das Unidades de 

Saúde. Mantém-se a 

necessidade de 

prescrição médica 

especificando o motivo da 

indicação da vacina, que 

deverá ser apresentada 

no ato da vacinação 

Trabalhadores 

da educação 

Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a vinculação 

ativa do profissional com 

a escola ou apresentação 

de declaração emitida 

pela escola. 

Pessoas com 

deficiência 

permanente 

severa 

Para fins de inclusão na população alvo para vacinação, serão considerados indivíduos 

com deficiência permanente grave aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes 

limitações: 1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para 

andar ou subir escadas. 2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir 

(se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho). 3- 

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou 

lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente). 4- 

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades 

habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. 

Audeclarada ou com 

documentos que 

comprovem a deficiência 

Forças de 

Segurança e 

Salvamento 

Policiais federais, militares e civis; bombeiros militares e civis e, membros ativos das 

Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). Sistema de privação de liberdade.  

Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a vinculação 

ativa com o serviço de 

forças de segurança e 

salvamento ou 

apresentação de 

declaração emitida pelo 

serviço em que atua. 

Funcionários do 

sistema de 

privação de 

liberdade. 

Agente de custódia e demais funcionários  

População 

privada de 

liberdade 

População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de liberdade. Conforme a Política 

Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema 

Prisional (PNAISP). 

População em 

situação de rua 

Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que 

possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 

forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 

temporário ou como moradia provisória, definido no art. 1º do decreto nº 7.053, de 23 de 

Autodeclarada e aquelas 

que se encontram em 

unidades de acolhimento 

para pernoite temporário 

ou como moradia 
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dezembro de 2009. provisória 

Forças armadas  Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a vinculação 

ativa com o serviço de 

forças armadas ou 

apresentação de 

declaração emitida pelo 

serviço em que atua. 

Povos indigenas Indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS).. 

A vacinação será 

realizada em 

conformidade com a 

organização dos Distritos 

Sanitários Especiais 

Indígena (DSEI) nos 

diferentes municípios 

Caminhoneiros Motorista de transporte rodoviário de cargas definido no art. 1º, II da Lei nº 13.103, de 2 

de março de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motoristas. 

Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove o exercício 

efetivo da função de 

motorista profissional do 

transporte rodoviário de 

cargas (caminhoneiro). 

Trabalhadores 

de Transporte 

Coletivo 

Rodoviário de 

Passageiros 

Urbano e de 

Longo Curso 

Motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de 

longo curso. 

Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove o exercício 

efetivo da função de 

motorista profissional do 

transporte de 

passageiros. 

Trabalhadores 

portuários 

Qualquer trabalhador portuário, incluindo os funcionários da área administrativa. Nessa 

estratégia será solicitado documento que comprove o exercício efetivo da função de 

trabalhador portuário. 

 

Transporte aéreo Funcionários das companhias aéreas nacionais, definidos pelo Decreto nº 1.232/1962 e 

pela Lei nº 13.475/ 2017. 

Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a situação de 

trabalhador empregado 

de companhias aéreas 

nacionais 

Trabalhadores 

de Transporte 

Metroviário e 

Ferroviário 

Funcionários das empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas.  Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a situação de 

trabalhador empregado 

de empresas 

metroferroviárias de 

passageiros e de cargas 

Trabalhadores 

de Transporte 

Aquaviário 

Funcionários das empresas brasileiras de navegação. Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a situação de 

trabalhador empregado 

das empresas brasileiras 

de navegação. 

Trabalhadores 

Industriais 

Trabalhadores da indústria e construção civil, conforme Decreto 10.292/2020 e 

10.342/2020.  

Nessa estratégia será 

solicitado documento que 

comprove a situação de 
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trabalhador empregado 

de empresas industriais e 

de construção civil, como: 

declarações dos serviços 

onde atuam, carteira de 

trabalho, contracheque 

com documento de 

identidade, ou crachá 

funcional. 

Fonte: PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 2ª EDIÇÃO 

 Devido ao grande número de informações e chegada constante de vacinas, teremos 

informes técnicos semanal a partir das novas informações. Neste informe estará o tipo de 

vacina que estaremos usando, número de doses, data de chegada, critérios de vacinação e 

demais informações. 
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ESPECIFICAÇÕES SOBRE A VACINA 

 

 

A Campanha Nacional de vacinação contra a COVID-19  organizada no município de 
Santa Rosa conta com a distribuição das vacinas pelo Ministério da Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde. De acordo com o Plano Nacional de Imunizações da COVID 19 (BRASIL, 
2021) a emergência em saúde pública e necessidade da disponibilização de vacinas como 
medida adicional na prevenção da covid-19, a Anvisa, como órgão regulador do Estado 
brasileiro, concedeu a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, 
dos dois processos submetidos na Agência, referentes às seguintes vacinas contra a Covid-
19: 
 

 Instituto Butantan (IB) CORONAVAC - Vacina adsorvida COVID-19 (Inativada) 
Fabricante: Sinovac Life Sciences Co, Ltd. Parceria: IB/ Sinovac. Processo: 
25351.900460/2021-13. 

 

 

 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM 
IMUNOBIOLÓGICOS - Bio-Manguinhos Covishiled - Vacina covid-19 (recombinante) 
Fabricante: Serum Institute of India Pvt. Ltd. Parceria: Fiocruz/ Astrazeneca. Processo: 
25351.900503/2021-61. 

 
 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL,2021 os estudos de soroconversão da vacina 
Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% nos participantes que tomaram as 
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duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos participantes que tomaram as 
duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um 
esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos 
sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia 
foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves 
no grupo placebo.  

Ainda sobre a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de 
Oxford em parceria com a Fiocruz, o Ministério da Saúde descreve como é uma vacina 
contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais (pv) do vetor adenovírus 
recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a 
glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias humanas 
(HEK) 293 geneticamente modificadas. Os estudos de soroconversão da vacina Covishield, 
demonstraram resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% 
em 28 dias após a segunda dose. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema 
contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais 
comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à 
eficácia da vacina observada na população geral. 
 
Conservação das Vacinas 
 

Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê-las em condições 
adequadas de conservação, com temperatura controlada, e em conformidade com as 
orientações do fabricante e aprovação da ANVISA. A exposição acumulada da vacina a 
temperaturas fora das preconizadas, ou diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera 
uma perda de potência que não poderá ser restaurada. No município, as vacinas devem 
permanecer em temperatura entre +2ºC e +8ºC nas câmaras frias refrigeradas ou nos 
refrigeradores específicos para armazenamento de vacinas. Há a necessidade de controle de 
temperatura conforme Procedimento Operacional Padrão (POP).  

As doses das vacinas quando expostas a temperaturas diferentes do recomendado 
(entre +2ºC e +8ºC ), o serviço de saúde deverá notificar a alteração de temperatura para o 
Serviço de Vigilância em Saúde e esse à Coordenação do Programa de Imunizações.  
 

Sobre Eventos Adversos Pós-vacinação 

 

Com a introdução de novas vacinas de forma mais ágil, usando 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). Todas as reações 
adversas devem ser notificadas ao no ESUS Notifica no endereço 
https://notifica.saude.gov.br/login,  e monitoradas pelas equipes de acordo com o Protocolo 
de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação acordado entre 
Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A notificação de 
queixas técnicas das vacinas COVID-19 autorizadas para uso emergencial temporário, em 
caráter experimental, deve ser realizada no Sistema de Notificacões em Vigilancia Sanitária - 
Notivisa, disponível em versão eletronica no endereco: 
https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp. 
 

https://notifica.saude.gov.br/login
https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp
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O Plano Nacional, destaca atenção especial e busca ativa devem ser dadas à 
notificação de eventos adversos graves, raros e inusitados, óbitos súbitos inesperados, erros 
de imunização (programáticos), além dos Eventos Adversos de Interesse Especial (EAIE), 
que estão devidamente descritos no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos 
Adversos Pós-Vacinação e, os que não constam no Manual estão descritos no Protocolo 
acima 26 citado. Para os eventos adversos graves, a notificação deverá ser feita em até 24 
horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. 
 

Procedimento para a administração das vacinas 

 

Conforme os informes técnicos do Ministério da Saúde, a administração da vacina será 
pela via intramuscular (IM), no músculo deltóide, preferencialmente, observando a via e 
dosagem orientadas pelo laboratório. Contudo poderá ser realizada no vasto lateral da coxa, 
caso haja algum impedimento ou especificidade na região preconizada. 

 As vacinas serão administradas utilizando seringas e agulhas com as seguintes 
especificações: 

 seringas de plástico descartáveis de 1,0 ml ou 3,0 ml;  
 agulhas descartáveis de para uso intramuscular: 25x6,0 dec/mm, 25x7,0 

dec/mm e 30x7,0 dec/mm.  
 Integrante do procedimento, recomenda-se que seja feita curta anamnese com o 

paciente para constatação acerca de alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis 
sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da aplicação da 
vacina. Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após uma 
administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles com 
trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como hemofilia). Orienta-se pressionar 
o algodão no local da aplicação por mais tempo. Caso ocorra sangramento encaminhar para 
atendimento nos serviços de saúde.  

Ao final do expediente e, considerando a necessidade de otimizar doses ainda 
disponíveis em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina 
para pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados. 

Por não ter estudos sobre a administração entre as vacinas da COVID 19 e outras 
vacinas foi estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) o intervalo mínimo de 
no mínimo 14 dias. 
 

Os registros da Campanha 

 

Na Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, observada a necessidade de 
acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da Saúde desenvolveu módulo específico 
nominal, para registro de cada cidadão vacinado com a indicação da respectiva dose 
administrada (Laboratório e lote) no endereço formações do Programa Nacional de 
Imunização (SI-PNI).https://si-pni.saude.gov.br 
 

Estrutura para a Vacinação 

 

 O município de Santa Rosa conta com 18 salas de vacinas distribuídas nas ESFs 
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UNIDADE Recurso   

 Rede 
Lógica  

Equipamentos de 
Informática 

Recursos Humanos 
capacitados 

Necessitam 
capacitação 

Rede de 
Frio 

Capacidade de 
vacinação por turno 

Central de 
Distribuição 

      

*Agrícola X X X  X  

Auxiliadora X X X  X  

Bela União X X X  X  

Balneária X X X  X  

Beatriz Oliveira X X X  X  

*Centro X X X  X  

*Cruzeiro X X X  X  

Cruzeiro do Sul X X X  X  

Esperança X X X  X  

Glória 
 

X X X  X  

Guia Lopes X X X  X  

Jardim 
Petrópolis 

X X X  X  

Júlio de Oliveira X X X  X  

Pereira X X X  X  

Planalto X X X  X  

Sete de 
Setembro 

X X X  X  

Sulina X X X  X  

Timbauva X X X  X  
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 POP Procedimento para aplicação da vacina 

 

Vacina Covid-19 (recombinante) elaborada pelo Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos BIO-MANGUINHOS / FIOCRUZ, desenvolvida pelo laboratório 
AstraZeneca/Univ. Oxford em parceria com a Fiocruz. 

A priorização dos grupos populacionais que receberão a vacina segue a definição da 
Secretaria Estadual de Saúde.   

Para a aplicação segura das vacinas é importante a leitura prévia do Segundo 
Informe Técnico (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, 
Brasília - 23/01/2021)  bem como a bula do imunobiológico disponível na pasta   

⇒ Atenção especial para as seguintes informações:  
 

● O frasco-ampola contém 10 doses. A dose a ser aplicada é de 0,5ml.  
 

● A vacina está indicada para pessoas acima de 18 anos. 
 

● O esquema vacinal é composto por duas doses. 
o Para adequada imunização a pessoa deverá receber duas doses. Importante 

orientar sobre a necessidade de realização das duas doses para completar o 
esquema e alcançar a imunidade esperada.  

o O intervalo entre as doses é de 12 semanas. (podendo ser ajustado para 8 a 
12 semanas conforme definição da Secretaria de Saúde do Estado). 

o Em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo 
determinado, ainda é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema; 

o Não há necessidade de reserva da 2ª dose, a SES enviará o quantitativo em 
data a ser definida; 
 

 
● A administração da vacina deve ser POSTERGADA  em indivíduos  que estejam 

sofrendo de uma enfermidade febril aguda grave.  
o No entanto, na presença de infecção menor como resfriado e ou febre de 

baixo grau a vacina pode ser administrada. 
 

● A vacina é contra-indicada em pessoas menores de 18 anos, gestantes, puérperas 
e lactantes. 

 
● As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC nas câmaras 

frias/refrigeradas. 
o Após a retirada da primeira dose, as demais ainda podem ser utilizadas em no 

máximo 6 horas se conservado sob refrigeração de +2 a +8 ºC. 
 

● A vacina deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular, 
preferencialmente no músculo deltóide.  
 

● Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o paciente para constatação 
acerca de alergias, histórico de Síndrome Vasovagal. 

o Em caso de Síndrome Vagal, colocá-lo em observação clínica por pelo menos 
15 minutos após a administração da vacina.  
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o Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após uma 

administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou 
aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como 
hemofilia). Orienta-se pressionar o algodão no local da aplicação por mais 
tempo. Caso ocorra sangramento encaminhar para atendimento médico.  

 
● Não deve aplicar a vacina contra a COVID 19 com outras vacinas simultaneamente; 

 
● O registro deve ocorrer com carimbo na carteira de vacina com o número do lote. O 

aprazamento deverá ser previsto para as 12 semanas.  
 

● Considerando-se a instabilidade do SI PNI, o registro no momento da aplicação será 
em planilha manual. No entanto, as planilhas devem ser digitadas conforme 
disponibilidade do sistema SI PNI. 

 
● É passível do surgimento de eventos adversos como sensibilidade e/ou dor no local da 

aplicação, cefaléia/fadiga, mialgia, mal estar, vômito, febrícula e calafrios, artralgia, 
náusea, edema, eritema, hematoma local até mesmo eventos sistêmicos como o mais 
grave de anafilaxia frente aos componentes das vacinas.  

o Todos os eventos adversos deverão ser comunicados pelas pessoas vacinadas 
ao local de aplicação e notificados conforme rotina dos demais 
imunobiológicos.  

o Analgésicos podem ser usados para proporcionar alívio das reações após a 
vacinação. 

 
● EPIs recomendados durante a rotina de vacinação são:  

o Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, prevendo-
se quantitativo suficiente para troca a cada 2-3 horas ou quando estiver úmida;  

o Proteção ocular: protetor facial (face shield) ou óculos de proteção;  
o Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado 

diariamente.  
o Atenção:  o uso de luvas está indicado quando houver lesões abertas nas 

mãos ou raras situações que envolvam contato com fluidos corporais do 
paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, associadas à 
adequada higienização das mãos. 

 
Devido às férias da enfermeira Kátia da Vigilância Epidemiológica até segunda-feira 

dia 03/02, a enfermeira Elisiane fica de referência para dúvidas e questões técnicas pelos 
telefones 3511 5222 ou 996633755.  
 

 
Vacina Sinovac (Butantan) contra a COVID 19, contendo o vírus SARS-CoV-2 

inativado. Nessa primeira fase os profissionais de saúde estão sendo priorizados. Para 
organização, cada serviço está recebendo uma listagem nominal de profissionais que 
deverão ser vacinados neste local. Há a necessidade de manter a aplicação restrita à 
listagem. 
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 Para a aplicação segura das vacinas é importante a leitura prévia do Informe Técnico 
referente a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 Brasília, data do dia 
18/01/2021. Frente aos aspectos do manual reforça-se: 
 
 

● O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de até 4 semanas, 
portanto para desenvolver a imunidade esperada deverá receber as duas doses. 
Importante orientar sobre a necessidade de realizar as duas doses para completar o 
esquema; 

 
 

● Para ser vacinado, é importante que a pessoa não se classifique em caso suspeito ou 
esteja com a doença ativa. Na presença de sintomas compatíveis com síndrome gripal 
a vacina não deverá ser realizada no momento. O adiamento da vacinação deverá 
ocorrer até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início 
dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva 
em pessoas assintomáticas.  

 
 

● As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC nas câmaras 
frias/refrigeradas. 

 
 

● As vacinas são contra-indicadas em pessoas menores de 18 anos, gestantes, 
puérperas e lactantes 

 
 

● A vacina deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular, no músculo 
deltóide em esquema de duas doses, com intervalo  de até quatro semanas. Em caso 
de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, é 
possível tomar a 2ª dose para completar o esquema; 

 
 

● Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o paciente para constatação 
acerca de alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis sinais e sintomas de 
síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da aplicação da vacina. 

 
 

● No caso de indivíduo com histórico de Síndrome Vasovagal, colocá-lo em 
observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina.  

● Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após uma 
administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou 
aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como 
hemofilia). Orienta-se pressionar o algodão no local da aplicação por mais 
tempo. Caso ocorra sangramento encaminhar para atendimento médico.  

 
 

● Não deve aplicar a vacina contra a COVID 19 com  outras vacinas simultaneamente; 
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● O registro deve ocorrer com carimbo na carteira de vacina. O aprazamento deverá ser 
realizado para o intervalo de 4 semanas. Caso o município recebe as vacinas antes de 
4 semanas para a segunda dose, será avisado para antecipar conforme definição da 
VISA; 

 
 

● Para a segunda dose não há necessidade de reserva de vacinas no local, a SES 
enviará o quantitativo em data a ser definida 

 
 

● Considerando-se à instabilidade do SI PNI, o registro das doses aplicadas será em 
planilha manual, até segunda ordem; 

 
 

● É passível do surgimento de eventos adversos locais como dor, edema, eritema, 
hematoma local como sistêmicos até reação anafilática frente aos componentes das 
vacinas. Todos os eventos adversos deverão ser comunicados pelas pessoas 
vacinadas ao local de aplicação e notificados conforme rotina dos demais 
imunobiológicos.  

 
 

● EPIs recomendados durante a rotina de vacinação são máscara cirúrgica: obrigatória 
durante todo o período de vacinação, prevendo-se quantitativo suficiente para troca a 
cada 2-3 horas ou quando estiver úmida; - Proteção ocular: Protetor facial (face shield) 
ou óculos de proteção; - Avental descartável para uso diário ou avental de tecido 
higienizado diariamente. Atenção:  o uso de luvas está indicado quando 
houver  lesões abertas nas mãos ou raras 15 situações que envolvam contato com 
fluidos corporais do paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, 
associadas à adequada higienização das mãos. 

 
Devido às férias da enfermeira Kátia da Vigilância Epidemiológica  até segunda-feira 

dia 25/01, a enfermeira Elisiane fica de referência para dúvidas e questões técnicas pelos 
telefones 3511 5222  ou 996633755 
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Monitoramento e avaliação 

 Tabela 4. Informações necessárias 

Informação  

Internações hospitalares SRAG* Por 
habitante intramunicipal. 
. 

Por setor censitário ou outra forma de agregação 

Mortalidade por grupos de causas*  
. 

N° óbito SRAG, por causas, por municípios. 

População-alvo a ser vacinada N° pessoas por grupo-alvo, por tipo, por instância de 
gestão 

Casos confirmados  
 

 

N° Casos confirmados por faixa etária e por município. 

Capacidade de armazenamento Capacidade de armazenamento das 
vacinas nas instâncias de gestão  

Necessidade de vacinas N° de doses de vacinas 

Necessidade de seringas  N° de doses de vacinas, por tipo, disponíveis 

RH necessários (capacitados e 
disponíveis)  

N° RH capacitado por município. 

Salas de vacina N° sala de vacinação existente por município 

Equipes fixas e móveis (vacinação intra 
e extramuros) 

N° de equipes fixas e móveis existentes por município 
 

Vigilância de Eventos Adversos pós 
vacinação 
 

N° de pessoas existentes e capacitadas por instância. 
N° de serviços de referência para entendimento por 
instância. 

Sala de vacina com equipamentos de 
informática (Computadores)  

N° de sala de vacinação com equipamento de informática disponíveis 
 (computadores) por município. 
 
 

Estudos de efetividade planejados  Nº estudos de efetividades planejados. 
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Tabela 5.  

INDICADOR DESCRIÇÃO 

Recurso financeiros  
 

Recursos orçamentário e financeiro repassados para estados e 
municípios. 

Cobertura Vacinal  Cobertura vacinal por instâncias de gestão e grupos prioritários 

Doses aplicadas por tipo de 
vacina 
 

N° doses aplicadas (tipo de vacina/ grupo-alvo / faixa etária; por fases 
da vacinação. 
Por natureza do serviço (Público / Privado). 
Por município. 

Monitoramento do avanço da 
campanha por fases/etapas 
 

Metas estabelecidas de alcance da vacinação por período/fases da 
campanha. 
 

Doses perdidas. 
 

Perdas técnicas e físicas por instância de gestão 

Estoque de vacina N° de doses disponíveis por instância de gestão 

Taxa de abandono de vacinas  
 

N° de primeiras e de segunda doses por instância de gestão. 

Notificação de EAPV 
 

N° casos EA PV. 
Pop-alvo. 
Por faixa etária. 
Critério de gravidade - Investigado/encerrado com decisão de nexo 
causal por instância de gestão. 
 

Boletins informativos. N° boletins informativos produzidos e publicados 

 

 

 

 

 

 


