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1. INTRODUÇÃO
Em novembro de 2019 um surto de doença respiratória, causado pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi detectado na cidade de Wuhan, na China.
Em dois meses foram confirmados milhares de casos de COVID-19 (atual
denominação da doença), que resultaram em inúmeros óbitos (BRASIL, 2020).
Em março de 2020, o novo coronavírus disseminou-se para mais de
uma centena de países, continuando a causar doença respiratória e óbitos,
especialmente em grupos de risco como idosos, gestantes, imunodeprimidos e
outros.
O mundo vivenciou duas epidemias anteriores de coronavírus – SARS e
MERS, com as quais a COVID-19 apresenta similaridades. No entanto, esta
epidemia se destaca pela rapidez de disseminação, a severidade e as
dificuldades para contenção, tanto que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou pandemia pelo novo coronavírus em 11 de março de 2020, e
os países estão empreendendo enormes esforços para conter o surto e reduzir
a letalidade.
No Brasil, em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus (COE Covid-19),
estratégia prevista no Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde
Pública do Ministério da Saúde.
A vigilância epidemiológica de infecção humana pelo SARS-CoV-2 está
sendo construída à medida que a OMS consolida as informações recebidas
dos países e novas evidências técnicas e científicas são publicadas. Desse
modo, o documento apresentado está sendo estruturado com base nas ações
já existentes para notificação, registro, investigação, manejo e adoção de
medidas preventivas, em analogia ao conhecimento acumulado sobre o SARSCoV e MERS-CoV (que nunca ocorreram no Brasil), SARS-CoV-2 e no
Protocolo de tratamento de Influenza (BRASIL, 2017).

Além disso, as recomendações também estão pautadas no Consenso de
Especialistas para o Manejo Clínico da COVID-19, realizado nos dias 10 e 11
de

março

de

2020,

na

sede

da

Organização

Pan-Americana

da

Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) em Brasília, quando
estiveram reunidos especialistas nacionais e internacionais para discussão e
aprofundamento sobre o assunto.
Considerando a Portaria GM/MS n.º 454, de 20 de março de 2020, que
declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
novo coronavírus (COVID-19), recomenda-se que todos os estabelecimentos
de saúde estabeleçam diagnóstico sindrômico para o atendimento de casos
suspeitos de COVID-19 independentemente do fator etiológico da doença.
Ainda não há informações plenas sobre a história natural, nem medidas
de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção
humana pelo SARS-CoV-2, restando ainda muitos detalhes a serem
esclarecidos.
No entanto, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca
uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a
casos muito graves com insuficiência respiratória –entre 5% e 10% dos casos.
Sua letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária (Quadro 1) e
condições clínicas associadas.

O Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação-Geral do
Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) e do Departamento de
Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), realizará a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19,
de forma gradual, a iniciar em janeiro de 2021.
De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19, foram definidos grupos alvo da campanha, a saber:
idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em terras indígenas,
trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas,
povos

e

comunidades

tradicionais

quilombolas,

pessoas

com

determinadas morbidades (ver descritivo no Anexo I), população privada
de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas
em situação de rua, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas,
pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação,
caminhoneiros,

trabalhadores

de

transporte

coletivo

rodoviário

passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte
metroviário

e

ferroviário,

trabalhadores

de

transporte

aéreo,

trabalhadores portuários, trabalhadores de transporte aquaviário.
Nessa perspectiva, este documento trata das diretrizes para a
operacionalização da campanha de vacinação, abordando a logística do
armazenamento e distribuição das vacinas, o registro das doses administradas
e a vigilância de possíveis eventos adversos pós-vacinação (EAPV), além de
comunicação e mobilização sobre a importância da vacinação no Estado do
Espírito Santo e no Município de Piúma.
Para a operacionalização da Campanha, a microprogramação é uma
etapa fundamental no planejamento da campanha, essencial para alcançar os
objetivos da vacinação. Mediante esse processo se identificam as populações
institucionalizadas, definem-se as estratégias de vacinação (data, locais),
calculam-se os recursos humanos, financeiros e a logística necessária.

A programação local da campanha de vacinação, incluída no Plano
Municipal de Saúde, considerando o Plano Nacional de Imunização quantifica
todos os recursos necessários e existentes (humanos, materiais e financeiros),
e facilita a mobilização de recursos adicionais mediante participação social e o
estabelecimento de alianças com diversos parceiros. O monitoramento das
ações

programadas

é

fundamental

para,

se

necessário,

promover

oportunamente o redirecionamento das ações. Destaca-se:

Data:

Ação Programada

Responsável

A Partir do dia 19/01/2021 Mobilização
dos
grupos Equipe de Comunicação da
prioritários na busca da adesão à Prefeitura Municipal de Piúma.
vacinação.
A Partir do dia 04/01/2021 Intensificar as capacitações dos
recursos humanos, preparando-os
para implementação da vacinação
de maneira a compreenderem a
estratégia proposta, o motivo dos
grupos selecionados, sobre a
vacina a ser aplicada e a
importância de aplicar somente
nos grupos priorizados naquele
momento.

Secretária Municipal de Saúde;
Direção
de
Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação da
Saúde da Família;
Gerência de Vigilância em
Saúde;
Coordenação da Estratégia de
Saúde da Família

A Partir do dia 19/01/2021 Orientação quanto ao cronograma
de execução das diferentes fases
da vacinação de forma constante,
segundo disponibilidade da vacina
em cada fase de execução por
população
prioritária
considerando o plano de trabalho
diário
e
semanal
e
o
monitoramento para tomada de
decisões oportunas.

Equipe de Comunicação da
Prefeitura Municipal de Piúma;

A Partir do dia 18/01/2021 Organizar o serviço de vacinação
para evitar aglomerações e
contato dos grupos de forma a
otimizar a disposição e circulação
dos profissionais e indivíduos que
serão vacinados nas unidades de
saúde e/ou postos externos de
vacinação.

Coordenação da Estratégia de
Saúde da Família;

Coordenação da Estratégia de
Saúde da Família.

Equipe de estratégia de Saúde
da Família.

A Partir do dia 19/01/2021 Alimentação do sistema de
informação de modo a monitorar o Gerência
avanço da vacinação em cada Saúde;
etapa e nos grupos prioritários,
conforme
orientado
pelo
Ministério da Saúde, permitindo
avaliar o alcance da população
alvo
da
vacinação
e,
monitoramento
da
cobertura
vacinal e, quando necessária, a
adoção de medidas de correção,

de

Vigilância

em

revisão de ação específica,
inclusive de comunicação e/ou
mobilização.

Este plano segue as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) e do Plano
Estadual da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e nessa perspectiva, este
documento trata das diretrizes para a operacionalização da campanha de
vacinação, abordando a logística do armazenamento e distribuição das
vacinas, o registro das doses administradas e a vigilância de possíveis eventos
adversos pós-vacinação (EAPV), além de comunicação e mobilização sobre a
importância da vacinação.

2. OBJETIVOS DA VACINAÇÃO
Redução da morbidade causada pelo novo coronavírus, bem como a
manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a
manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

Objetivos Específicos
❖ Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e
óbitos;
❖ Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e
capacidade de atendimento à população;
❖ Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;
❖ Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.

3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID EM PIÚMA
Conforme atualização do Boletim Epidemiológico COVID-19 em 16 de
janeiro de 2021, até essa data foram confirmados 1.447 casos da doença em
Piúma-ES, sendo recuperados 1.261 e 45 óbitos (representando uma letalidade
de 3,1%).
Em relação aos casos confirmados por gênero, 627 são do gênero
masculino (43,33%) e 820 do feminino (56,67%). A maioria dos casos
confirmados encontra-se entre a população adulta de 40 a 49 anos (320); 30 a
39 anos (298); 20 a 29 anos (241); 60 a 69 anos (151); 10 a 19 anos (66); 70 a
79 anos (64); 0 a 4 anos (31); 80 a 89 anos (30). 5 a 9 anos (14) e acima de 90
anos (7).
Em relação às comorbidades, percebe-se que a presença de problemas
cardiovasculares representa 47% dos casos confirmados, seguido de diabetes
com 19,70% dos casos, 13% apresenta doença pulmonar; 9,48% apresentam
obesidade e 1,50% apresentam doença renal.

4. POPULAÇÃO ALVO:
A população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a COVID19 foram priorizadas segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores
riscos para agravamento e óbito pela doença.

O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se
dará conforme a disponibilidade das doses de vacina, após liberação para
uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O Ministério da Saúde iniciará a campanha nacional de vacinação contra
a COVID-19 com um total de 6 milhões de doses da vacina Sinovac (Butantan).
Ressalta-se que esta vacina tem indicação de duas doses para
completar o esquema vacinal. Neste cenário, considerando as duas doses
para completar o esquema vacinal (intervalo de 2 a 4 semanas entre elas)
e o percentual de perda operacional de 5%, estima-se vacinar nesta
primeira etapa cerca de 2,8 milhões de pessoas, priorizando os grupos
que seguem:
❖ Trabalhadores da Saúde (ver estrato populacional abaixo)
❖ Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência
(institucionalizadas);
❖ Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas);
❖ População indígena vivendo em terras indígenas.

Diante das doses disponíveis para distribuição inicial às UF e a
estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, será necessária uma
ordem de priorização desse estrato populacional.

Assim, recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos
trabalhadores da saúde conforme disponibilidade de doses, sendo
facultado a Estados e Municípios a possibilidade de adequar a priorização
conforme a realidade local:
❖ Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação;
❖ Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de
Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência
Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);
❖ Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência
quanto da Atenção Básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para
os casos suspeitos e confirmados de COVID-19;
❖ Demais trabalhadores de Saúde (Cabe esclarecer que TODOS os
trabalhadores da Saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a
ampliação

da

cobertura

desse

público

será

gradativa)

conforme

a

disponibilidade de vacinas.

Entretanto

ainda

que

as

especificidades

e

particularidades

regionais serão discutidas na esfera bipartite (Estado e Município).

5. ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA
Nesse primeiro momento, recomenda-se realizar a vacinação com
equipes volantes, nos próprios serviços de saúde priorizados para a
vacinação (Serviços de Saúde Públicos e Privados, tanto da urgência quanto
da Atenção Básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os
casos suspeitos e confirmados de COVID-19), Instituições de Longa
Permanência de Idosos e residências inclusivas de pessoas com deficiência.

Para otimizar o tempo e não perder oportunidades, ao vacinar os
idosos e as pessoas com deficiência, institucionalizados, é importante
também incluir os trabalhadores de saúde que fazem parte do corpo
técnico dessas instituições.

5.1 Procedimento para a administração das vacinas
A administração da vacina será pela via intramuscular (IM), no
músculo deltóide, observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório.
Contudo poderá ser realizado no vasto lateral da coxa caso haja algum
impedimento ou especificidade. Outra área alternativa para a administração
será a ventroglútea, devendo ser utilizada por profissionais capacitados.
Serão utilizadas para aplicação seringas e agulhas com as seguintes
especificações:
❖ seringas de plástico descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml);
❖ agulhas descartáveis de para uso intramuscular: 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0
dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
❖ 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.
❖ 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 no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19.
5.2 Administração simultânea com outras vacinas:
Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste
momento não se recomenda a administração simultânea das vacinas
COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, preconiza-se um intervalo
mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas do
Calendário Nacional de Vacinação.

6. ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE SERÁ DISPONIBILIZADA NA
CAMPANHA
A Campanha Nacional de vacinação contra a COVID-19 iniciará com a vacina
Sinovac/Butantan (Quadro 1)

6.1 Vacina Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)
A vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o
Butantan é uma vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 inativado.

Os

estudos

de

soroconversão

da

vacina

Sinovac/Butantan,

demonstraram resultados de > 92% nos participantes que tomaram as 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 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.

Quadro 1-Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021

6.2 Conservação da Vacina
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 pela 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.
As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC
nas câmaras frias/refrigeradas. Referente a preparação da caixa térmica, essa
deverá obedecer as recomendações já definidas no Manual de Normas e
Procedimentos

para

vacinação

disponível

no

link:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.p
df

7. RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA DE
PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DA COVID-19 NS AÇÕES DE VACINAÇÃO
Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da COVID-19
em todo território nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não
farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus. Durante o momento da
campanha, vários formatos de organização do processo de trabalho das
equipes podem ser admitidos com intuito de vacinar o maior número de
pessoas entre o público alvo estabelecido neste plano e, ao mesmo tempo,
evitar aglomerações.

No âmbito da APS, sugere-se as seguintes estratégias que podem ser
adotadas isoladamente ou de forma combinada pelos serviços:
❖ Articular e organizar a APS mantendo, quando possível e necessário, horário
estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação para horários alternativos,
como hora do almoço, horários noturnos e finais de semana.

Nesse sentido, unidades com mais de uma equipe podem se organizar
em escalas de trabalho flexíveis a fim de garantir o quantitativo de profissionais
necessários para assegurar acesso da população à vacina durante todo o
horário de funcionamento do serviço. Nesse cenário, faz-se necessário
dimensionar o quantitativo de vacinas, incluindo a demanda estimada nos
horários estendidos;
❖ Como a vacinação ocorrerá principalmente durante a semana, é importante
organizar os serviços de modo que a vacinação não prejudique os demais
atendimentos na APS, incluindo a vacinação de rotina. Sugere-se, quando
possível, a reserva de um local específico na unidade de saúde para
administração das vacinas da campanha;
❖

Realizar

triagem

rápida,

preferencialmente

no

momento

de

identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e
sintomas de doença respiratória e síndrome gripas, as quais não deverão
ser vacinadas. As mesmas devem ser redirecionadas para o atendimento em
saúde;

❖ Realizar triagem rápida para identificar pessoas com contraindicações à
vacinação ou com necessidade de precauções adicionais, conforme descrito no
tópico específico deste Plano.
❖ Se necessário, realizar vacinação extramuros de acordo com as
especificidades dos grupos elencados para vacinação;
❖ Realizar vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção:
idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros;
❖ Avaliar a viabilidade da utilização da estratégia de vacinação nos serviços de
saúde priorizados para a vacinação, instituições de longa permanência de
idosos e de pessoas com deficiência (incluindo seus trabalhadores) e aldeias
indígenas.

7.1 NA UNIDADE DE SAÚDE E LOCAIS DE VACINAÇÃO
❖ Fixar cartazes para comunicação à população sobre as medidas de
prevenção e controle (etiqueta respiratória), sinais e sintomas de síndrome
gripal e outras informações sobre a COVID-19;
❖ Organizar os serviços conforme protocolos locais de prevenção da COVID-19
e/ou manuais do Ministério da Saúde para a porta de entrada dos atendimentos
na UBS e para os locais de vacinação;
❖ Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispenser com
álcool em gel na concentração de 70%, para facilitar a higienização das mãos
dos profissionais e da população que buscar a vacinação em locais de
destaque,
❖ Sempre que possível utilizar sistema de agendamento para evitar acúmulo de
pessoas na fila de espera;
❖ Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (no mínimo um
metro). Sugere-se, para tanto, a marcação de distanciamento físico no chão
para orientar a distância entre as pessoas na fila;
❖ Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros
com solução de água sanitária e a desinfecção de fômites e superfícies com
álcool a 70%;

❖ Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde do
Município para organização do fluxo de rastreamento e monitoramento dos
casos suspeitos de COVID-19

7.2 USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos
trabalhadores de saúde envolvidos na Campanha Nacional de Vacinação
contra a Covid-19, tem como objetivo a proteção destes trabalhadores, bem
como a segurança dos indivíduos que serão atendidos pela vacinação. Nesse
sentido, seguem abaixo as orientações.

EPIs recomendados durante a rotina de vacinação:
❖ 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;

EPIs com possibilidade de uso eventual (somente para situações
específicas):
❖Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo na
unidade somente para indicações específicas: vacinadores com 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.

ATENÇÃO: Máscaras N95: Não tem indicação para a rotina de vacinação.
Seriam de uso muito restrito, indicadas somente para as equipes volantes
quando da vacinação em ambientes fechados e de alto risco, como nos

estabelecimentos prisionais, somente na impossibilidade / inexistência de área
com ventilação.

8. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA VACINAÇÃO
O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito do PNI
deve estar em conformidade com as definições estabelecidas na Resolução nº
18, de 23 de março de 2018, que dispõe sobre a classificação de riscos de
Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e os níveis de biossegurança
a serem aplicados nas atividades e projetos com OGM e seus derivados em
contenção. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de
2018, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde e a Resolução Conama nº 358, de 29 de abril
de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos Resíduos dos
Serviços de Saúde (RSS).

Diante disso, para um adequado gerenciamento de resíduos voltado
para a vacinação contra a Covid-19, orienta-se o descarte dos frascos em caixa
descartável para a vacina Sinovac/Butantan.

Os serviços responsáveis pelo gerenciamento de resíduos devem se
organizar para um maior processamento de resíduos, mediante tamanha
dimensão da campanha.

9. FARMACOVIGILÂNCIA
Frente à introdução de novas vacinas ou em situações de pandemia, a
exemplo da atual, para a qual se está produzindo vacinas de forma acelerada,
usando novas tecnologias de produção e que serão administradas em milhões
de indivíduos, é de se esperar a ocorrência de elevado número de notificações
de eventos adversos pós-vacinação (EAPV).

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial
contar com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do
produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da população
relacionadas às vacinas.

Estas atividades requerem notificação e investigação rápida e adequada
do evento ocorrido. Os três principais componentes de um sistema de vigilância
de EAPV são: detecção, notificação e busca ativa de novos eventos;
investigação (exames clínicos, exames laboratoriais etc.) e classificação final
de causalidade. Usualmente recomenda-se a notificação de todos EAPV
graves para as vacinas de uso rotineiro no PNI bem como surtos de eventos
adversos leves.

No entanto, considerando a introdução das vacinas COVID-19 e a
necessidade de se estabelecer o perfil de segurança das mesmas, orienta-se
que, TODOS os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições
de casos, estabelecidas nos documentos abaixo, bem como os erros de
imunização e problemas com a rede de frio, deverão ser notificados no e-SUS
notifica.
❖ Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação 4ª
Edição,

2020

(disponível

em

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_e
ventos_vacin acao_4ed.pdf )

❖ Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação
para a estratégia de vacinação contra o vírus SARS-CoV2 (Covid19), Ministério
da

Saúde,

2020

(acesso

disponível

em

https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinac
ao_covid19.pdf).

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 Protocolo de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação para a
estratégia de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

9.1 PRECAUÇÕES
❖ Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris
moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a
resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações
da doença;
❖ Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança
na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo
detectável pelo SARS-COV-2.
❖ É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de
incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença.
Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com
quadro sugestivo de infecção em atividade para se evitar confusão com outros
diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas
após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada 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.

9.2 GRUPOS ESPECIAIS
GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES:
❖ A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, no
entanto estudos em animais não demonstraram risco de malformações.
❖ Para as mulheres que descobrirem posteriormente à vacinação que estavam
gestantes no momento da administração da vacina, o profissional deverá
tranquilizar a gestante sobre a baixa probabilidade de risco e encaminhar para
o acompanhamento pré-natal. A vacinação inadvertida deverá ser notificada no
sistema de notificação e-SUS notifica como um “erro de imunização” para fins
de controle.

USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES
ORAIS E VACINAÇÃO:
❖ Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em
impedimento à vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes sob
uso crônico de antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto
considerado seguro.
❖ Não há relatos de interação entre os anticoagulantes em uso no Brasil –
varfarina, apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana – com vacinas.
Portanto deve ser mantida conforme a prescrição do médico assistente. Dados
obtidos

com

vacinação

intramuscular

contra

Influenza

em

pacientes

anticoagulados com varfarina mostraram que esta via foi segura, sem
manifestações

hemorrágicas

locais

de

vulto.

A

comparação

da

via

intramuscular com a subcutânea mostrou que a primeira é segura e eficaz na
maioria das vacinas em uso clínico. Por cautela, a vacina pode ser
administrada o mais longe possível da última dose do anticoagulante direto.

PACIENTES

PORTADORES

DE

DOENÇAS

REUMÁTICAS

IMUNOMEDIADAS (DRIM):
❖ Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença
controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão

ou sem imunossupressão. Entretanto, a decisão sobre a vacinação em
pacientes com DRIM deve ser individualizada, levando em consideração a faixa
etária, a doença reumática autoimune de base, os graus de atividade e
imunossupressão, além das comorbidades, devendo ser sob orientação de
médico especialista. A escolha da vacina deve seguir as recomendações de
órgãos sanitários e regulatórios, assim como a disponibilidade local.

PACIENTES ONCOLÓGICOS, TRANSPLANTADOS E DEMAIS PACIENTES
IMUNOSSUPRIMIDOS:
❖ A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas nesta
população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral
não replicante e vírus inativado) é improvável que exista risco aumentado de
eventos adversos.
❖ A avaliação de risco benefício e a decisão referente à vacinação ou não
deverá ser realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente,
sendo que a vacinação somente deverá ser realizada com prescrição médica.

9.3. CONTRAINDICAÇÕES
❖ Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;
❖ Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática
confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19;

10. INVENTÁRIO DE RECURSOS HUMANOS E NECESSIDADE DE
CONTRATAÇÃO
O Núcleo de Imunização conta com a seguinte equipe:
❖ 1 (uma) enfermeira com carga horária de 40 horas semanais;
Sala de vacina na ESF União I:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem não-exclusivos para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina na ESF União II:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivos para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina na ESF Niterói:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina na ESF Nova Esperança:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina)
Sala de vacina da ESF Céu Azul:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.

❖ 1 (um) enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina da ESF Vitorio Bossato:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina na ESF Itaputanga:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina da ESF Maria Helena:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina)
Sala de vacina da ESF Monte Aghá:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).
Sala de vacina da ESF São João/ Itinga:
❖ 1 (um) Técnico em Enfermagem (não-exclusivo para a sala de vacina) com
carga horária de 40 horas semanais.
Sala de vacina da ESF Portinho com:
❖ 1 (um) Enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais (não-exclusivo
para a sala de vacina).

11. PLANILHA DE CONTATOS
NOME

SETOR

FUNÇÃO

CONTATO POR E-MAIL

CONTATO POR
TELEFONE

Thaynara Karla Pereira

Secretaria

Municipal

de Souza e Oliveira.

de Saúde

Jaqueline Kely Fraga

Gerência

Cardoso

Vigilância em Saúde

Sandra Paula da Silva

Planejamento

Carriço

Avaliação da Saúde

Secretária

drathaynbaraoliveira@gmail

(28) 3520-5200

.com
de

Gerente/

kinhafracard@gmail.com

(28) 3520-1916

Diretora

spaulacarrico@gmail.com

(28) 3520-5200

Coordenador

--------------------------

(28) 3520-5200

Enfermeira
e

da Família
Ruan Viquietti Miranda

Coordenação

da

Estratégia em Saúde
da Família

12. REFERÊNCIAS
Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC nº 306, 7 de setembro de 2014. Dispõe sobre o regulamento
técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.h
tml
Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o
regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
Disponível

em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/
resolucao-rdc-n-222-de-28-demarco-de-2018-comentada
Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 18, de 23 de
março de 2018, que dispõe sobre a classificação de riscos de Organismos
Geneticamente Modificados (OGM) e os níveis de biossegurança a serem
aplicados nas atividades e projetos com OGM e seus derivados em contenção.
http://ctnbio.mctic.gov.br/resolucoes-normativas Brasil, Ministério do Meio
Ambiente.
Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o
tratamento e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS).
Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim
Epidemiológico Especial nº 39. Doença pelo Coronavírus COVID-19. Semana
Epidemiológica

48

(22/11

a

28/11

de

2020).

Disponível

em:https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/boletim_epide
miologico_covid_39.pdf
Brasil. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Operacionalização de
Vacinação

contra

Covid-19.

Disponível

em:

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_
versao_eletronica.pdf

Dalafuente JC, et al. Influenza vaccination and warfarin anticoagulation: a
comparison of subcutaneous and intramuscular routes of administration in
elderly men. Pharmacotherapy. 1998;18(3):631-6. Fang, Xiaoyu. et al. Aging
(Albany

NY)

12.13.2020:

12493.

Disponível

em:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidencetable.html
Figliozzi, Stefano. et al. European Journal of Clinical Investigation 50.10 (2020):
el3362. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13362
Nandy, Kunal. et. al. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research &
Reviews. 14.5 (2020): 1017 – 1025. Raj G, et al. Safety of intramuscular
influenza

immunization

among

patients

receiving

long-term

warfarin

anticoagulation therapy. Arch Intern Med.1995;155(14):1529-31.
Sociedade Brasileira de Reumatologia. Força-Tarefa para gerar as Orientações
de Vacinação contra SARSCoV-2 para Pacientes com Doenças Reumáticas
Imunomediadas (DRIM). Disponível em: https://www.bioredbrasil.com.br/wpcontent/uploads/2021/01/SBR-Força-Tarefa-Vacinas-COVID-19.pdf

