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1. INTRODUÇÃO

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção respiratória aguda potencialmente grave e de distribuição 
global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de go�culas respiratórias 
ou contato com objetos e super�cies contaminadas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com covid-19 se 
recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Entretanto, uma em cada seis 
pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves da doença. Pessoas idosas e/ou 
com morbidades, a exemplo de pessoas com problemas cardíacos e pulmonares, diabetes ou 
câncer, dentre outros, têm maior risco de evoluírem para formas graves da doença. É sabido que as 
medidas não farmacológicas para conter a transmissão do novo coronavírus, que apesar de terem 
sido fundamentais até o presente momento tem elevado custo social e econômico, tornando-se 
imprescindível dispor de uma vacina contra a doença.

De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 12 de janeiro de 2021, existem 173 vacinas 
COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 63 vacinas candidatas em fase de pesquisa 
clínica, das quais 20 encontram-se na fase III de ensaios clínicos. Mediante busca mundial de uma 
vacina COVID-19, o governo brasileiro viabilizou crédito orçamentário extraordinário em favor do 
Ministério da Saúde, para garan�r ações necessárias à produção e disponibilização de vacinas 
COVID-19 à população brasileira. Por se tratar de uma busca mundial pela tecnologia, produção e 
aquisição do imunobiológico, a disponibilidade da vacina é inicialmente limitada.

Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se necessária a definição de 
grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os grupos de maior risco para agravamento e 
óbito deverão ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico que se vive, com a grande 
maioria da população ainda altamente susce�vel à infecção pelo vírus, também é prioridade a 
manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do 
funcionamento dos serviços essenciais.

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, 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
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permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros, trabalhadores de transporte 
cole�vo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário 
e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, trabalhadores de 
transporte aquaviário.

Nessa perspec�va, este documento trata das diretrizes para a operacionalização da vacinação em 
Armação dos buzios. 

2. OBJETIVO DA VACINAÇÃO

Redução da morbimortalidade 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.

2.1. Obje�vos Específicos

- Seguir o cronograma estabelec ido pelo Ministerio da Saúde;

- 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 que executam procedimentos invasivos relacionados ao
covid-19.
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3. POPULAÇÃO-ALVO

A população-alvo definida pelo Ministerio da Saúde, foi elencada de acordo com nosso 
quan�ta�vo de doses recebidas nesta primeira fase. Foi realizado uma seleção respeitando os 
criterios estabelecidos no Plano Nacional e critérios de acordo com a realidade local. Foi realizado
uma lista nominal do publico alvo afim de facilitar o processo operacional de vacinação e controle.

Esta lista foi realizado em conjunto com os coordenadores da Saúde primária, secundária e 
terciária afim de a�ngir o publico proposto.

Neste cenário, considerando a realidade local o processo será dividido por fases conforme abaixo;

-  1º Fase – Profissionais da Saúde do serviço publico e privado registrado no cnes, Idosos
acim de 75 anos.

-  2º Fase – Idosos de 60 á 74 anos

- 3º Fase – Professores, Forças de segurança e Pessoas com as seguintes comorbidades: diabetes 
mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstru�va crônica, doença renal, doenças 
cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia 
falciforme, câncer e obesidade grave.

- 4º Fase – outros grupos

4. META DE VACINAÇÃO

Tendo em vista o obje�vo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos pela covid19, 
alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais relacionada a este agravo. 
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5.ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE SERÁ DISPONIBILIZAÇÃO

 

A vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan é uma vacina 
contendo o vírus SARS-CoV-2 ina�vado.

Os estudos de soroconversão da vacina Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% 
nos par�cipantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos 
par�cipantes 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 sintomá�cos de covid-19 que precisaram de assistência 
ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. 

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

 Sinovac - Butantan 

Plataforma Vírus inativado 

Indicação de uso maior ou igual a 18 anos 

Forma Farmacêutica Suspensão injetável 

Apresentação Frascos-ampola com 0,5 mL (frasco monodose) 

Via de administração IM (intramuscular) 

Esquema vacinal/Intervalos 
2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 2-4 
semanas 

Composição por dose 
0,5mL contém 600 SU de antígeno do vírus 
inativado SARS-CoV-2 

 
Prazo de validade e conservação 

12 meses a partir da data de fabricação se 
conservado na temperatura 
2°C a 8°C 

Validade após abertura do frasco Imediatamente após abertura do frasco 

  

 

Dados sujeitos a alterações 
* A indicação da vacina será para pessoas a partir de 18 anos de idade no país. 
Fonte: CGPNI/SVS/MS 

Dados sujeitos a alterações
* A indicação da vacina será para pessoas a par�r de 18 anos de idade no país.
Fonte: CGPNI/SVS/MS
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5.1. VACINA CORONAVAC COVID-19 (SINOVAC/BUTANTAN)

A vacinação contra a covid-19 iniciará com a vacina Sinovac/Butantan recebidas 
pela SES-RJ.



5.2. Vacina Covishield COVID-19 (Astrazeneca/Fiocruz)

A vacina covid-19 ( recombinante) desenvolvida pelo laboratório Astrazeneca/Universidade de 
Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5ml contem 1x10 partcículas 
virais do vetor adenovírus recombinante de chimpazé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que 
exppressa a glico proteína SARS-CoV-2 Spike. Produzido em células renais embrionárias humanas 
(HEK) 293 gene�camente modificadas.

Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em > 
98% dos individuos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a segunda dose.

A eficácia da vacina foi demonstrada em um esquema contendo duas doses com intervalo de 12 
semanas. Os individuos que �nham uma ou mais comorbidades �veram uma eficácia da vacina de 
73,43%, respec�vamente, foi similar a eficácia da vacina na população geral.

Quadro 2 - Especificações da vacina COVID-19: Astrazeneca/Fiocruz. Brasil, 2021

Dados sujeitos a alterações
Fonte: CGPNI/SVS/MS

Astrazeneca/Fiocruz
Plataforma Vírus recombinante 
Indicação de uso maior ou igual a 18 anos
Forma Farmacêutica Suspensão injetável

Apresentação

 

Frascos-ampola com 5,0 mL (frasco 
multidoses)

 

Via de administração

 

IM (intramuscular)

 

Esquema vacinal/Intervalos

 

2 doses de 0,5 mL cada, com 
intervalo de 12 semanas

 
 

Composição por dose

 

0,5mL contém 1 x 
1011partículas virais do vetor 
adenovirus recombinante

 

de 
chimpanzé, deficiente para 
replicação ( ChAdOx1), que 
expressa a glicoproteína 
SARS-CoV-2 Spike (S)

 

Prazo de validade e conservação
 24

 
meses a partir da data de 

fabricação se conservado na 
temperatura

  
 

2º C à 8º C
 

Validade após abertura do frasco 6 horas após abertura sob refrigeração 
( 2º C à 8º C ) 

7



5.3.Conservação da Vacina

Para garan�r a potência das vacinas COVID-19, iremos armazenar em nossa rede de frios 
localizada no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perisse, em condições adequadas de conservação, 
com temperatura controlada, e em conformidade com as orientações do fabricante e aprovação 
pela Anvisa. 
As vacinas serão acondicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC nas câmaras frias/refrigeradas 
de acordo com Manual de Normas e Procedimentos para vacinação disponível no link: 

h�p://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf

A vacina Sinovac/Butantan contém adjuvante de alumínio, 
quando expostas à temperatura abaixo de

+2° C, podem ter perda de potência em caráter permanente.

ATENÇÃO

5.4.Esquema de vacinação

A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, e também a vacina proveninente do 
laboratório Astrazeneca/Fiocruz, deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular 
em esquema de duas doses, com intervalo determinado conforme orientação da SES:

-  Vacina Sinovac/Butantan: intervalo (2 a 4 semanas)

-  Vacina Astrazeneca/Fiocruz: intervalo (12 semanas)

Destaca-se que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo 
determinado, é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema.
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5.5.Estratégia de vacinação 

No  primeiro momento,  fizemos uma coleta de dados com as  caracterís�cas sociodemográficas e 
clinicoepidemiológicas ob�dos no banco de dados da atenção primaria, secundaria e terciaria 
para um diagnos�co preciso do publlico-alvo proposto.  Posteriormente seguimentamos estes 
dados  e de acordo com a prioridades estabelecida pelo Ministério da saúde iniciamos um 
planejamento conforme as doses do imunobiologico recebidas. A estrategia de vacinação foi 
descentralizada com a atenção primaria atraves das salas de vacinas municipais, ao todo são 9 
salas de vacinas realizando o procedimento de vacinação de acordo com cronograma estabelecido 
e divulgado diariamente no site oficial da prefeitura municipal    para toda www.buzios.rj.gov.br
população da area de abrangencia da estrategia de saúde da familia cubrindo 100% do âmbito 
municipal. A maneiro de alcançar o municipe se da atraves do cadastro previo na unidade de 
saúde do bairro ou via online pelo email;   vacinacaocovid19buzios@gmail.com

Formas de vacinação em relação aos grupos
Trabalhadores   da   Saúde:    equipes    de    vacinação    que es�verem inicialmente envolvidas na 
vacinação dos grupos;trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados em unidades de 
referência para atendimento aos casos suspeitos e confirmados de covid-19. Seguidamente, 
conforme mais doses de vacinas forem sendo disponibilizadas ao grupo de trabalhadores da 
saúde, elencar os demais trabalhadores de saúde, até atender em 100% esse público prioritário.
Para população idosa: priorizar idosos com comorbidade na respec�va faixa etária; 
alterna�vamente, pode-se iniciar a vacinação da maior para a menor idade dentro da referida 
faixa etária. Povos e comunidade  Quilombolas: iniciar pelas faixas de idade mais avançadas e dar 
preferência às pessoas com comorbidades. Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades: a 
vacinação pelas faixas de idade mais velhas.

Trabalhadores da educação do ensino básico e superior: pelas faixas de idade mais velhas (50 a 59 
anos; 40 a 49 anos; 30 a 39 anos e; 18 a 29 anos respec�vamente). Forças de segurança e 
salvamento e Forças Armadas: peloss trabalhadores mais expostos, ou seja, os que se encontram 
na linha de frente das a�vidades de rua e segurança, e, posteriormente seguir com os servidores 
de cargos e funções administra�vas. Trabalhadores de transporte cole�vo rodoviário; 
Profissionais que estão expostos ao contato direto com passageiros e posteriormente os que 
exercem funções administra�vas. Obs: O cumprimento deste cronograma depende da entrega 
das vacinas fornecidas pela SES/RJ. Podendo ser adptado de acordo com o recebimento dos 
imunobiologicos em ambito municipal.

Todas as pessoas vacinadas serão inseridas no site oficial da prefeitura
www.buzios.rj.gov.br diariamente pelo setor de comunicação da prefeitura 
Estrangeiros e demais publico não l istados neste plano podem enviar email ; 
vacinacaocovid19buzios@gmail.com   afim de planejar a vacinação futura destes grupos. 
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5.6.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.  Serão u�lizadas para aplicação seringas e agulhas com as 
seguintes especificações:

-  Seringas de plás�co descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml);
agulhas descartáveis 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.

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A u�lização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores de saúde 
envolvidos na Vacinação contra a Covid-19. Nesse sen�do, seguem abaixo as recomendações 
obrigatórias a estes profissionais:
· EPIs recomendados durante a ro�na de vacinação
- Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, prevendo-se quan�ta�vo 
suficiente para troca a cada 2-3 horas ou quando es�ver úmida;
- Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção;
- Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado diariamente;
-  Uvas: Não está indicada na ro�na de vacinação.

5.7.Precauções à administração da vacina

Considerando que a(s) vacina(s) COVID-19 não foram testadas em todos os grupos de pessoas, há 
algumas precauções e contraindicações que podem ser temporárias, até que haja mais pesquisas e 
administração ampla na sociedade .
5.7.1 Doenças Febris agudas, pessoas com suspeita de COVID-19 e histórico prévio de infecção pelo 
SARS-CoV-2.
· 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 evidencias, até o momento, de qualquer preocupação de 
segurança na vacinação de individuos com história anterior de infecção ou com an�corpo detectável 
pelo SARS-CoV-2.
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· É improvavel que a vacinação de individuos infectados (em período de incubação), ou 
assintoma�cos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento 
da vacinação nas pessoas com quadro suges�vo de infecção em a�vidade para se evitar confusao 
com outros diagnos�cos diferenciais. Como a piora clinica pode ocorrer até duas semanas após a 
infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada ate a recuperação clínica total e pelo o menos 
quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a par�r da primeira amostra de PCR 
posi�va em pessoas assintomá�cas.

5.7.2 Gestantes, Puérperas e Lactantes 
· A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, no entanto estudos em 
animais não demonstraram risco de malformaçoes. Ressalta-se que as vacinas de plataformas de 
vírus ina�vado já são u�lizadas por este grupo de mulheres no Calendário Nacional de Vacinação, e 
um levantamento de evidências sobre recomendações nacionais e internacionais de vacinação com 
vacinas COVID-19 de gestantes, puérperas e lactantes, realizado pela Secretaria de Ciencia, 
Tecnologia e Insumos, em sua maioria defende a vacinação das mulheres nessas condições, se 
pertencentes a algum grupo prioritário.
· Assim o PNI (Programa Nacional de Imunização) orienta que para essas mulheres que estejam 
gestantes ou no período de puérperio e lactação, pertencentes a um dos grupos prioritários, 
especialmente com alguma comorbidade, seja ofertada a vacinação, conforme os grupos elecandos 
nas etapas da Campanha Nacional de vacinação.
· Para gestantes sem comorbidades e que pertençam aos grupos prioritários, orienta-se que seja 
realizada a avaliação dos riscos e bene�cios, principalmente em relação as �vidades desenvolvidas 
pela mulher. 
· As gestantes, puérperas e lactantes, pertencentes aos grupos prioritários, que não concordarem 
em serem vacinadas, devem ser apoiadas em sua decisão e instruídas a manter medidas de proteção 
como higiene das mãos, uso de máscaras e distanciamento social.

O ALEITAMENTO MATERNO NÃO DEVERÁ SER INTERROMPIDO em caso 
de vacinação de lactantes.

 

Eventos adversos que venham a ocorrer com a gestante após a vacinação deverão ser no�ficados no 
e-SUS no�fica, bem como quaisquer eventos adversos que ocorram com o feto ou com recém-
nascido ate 6 meses após o nascimento.
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Contraindicações

5.7.3 Pessoas em uso de An�agregantes Plaquetários e An�coagulantes Orais
· Os an�agregantes plaquetários devem ser man�dos e não implicam em impedimento à vacinação. 
O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso crônico de an�agregantes plaquetários é 
prá�ca corrente, considerado seguro.
· Por cautela, a vacina pode ser administrada o mais longe possível da úl�ma dose do an�coagulante 
direto.

5.7.4 Portadores de Doenças Reumá�cas 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 imunussupressão. Entretanto a decisão 
sobre a vacinação em pacientes com DRIM deve ser individualizada, levando em consideração a faixa 
etária, a doença reumá�ca autoimune de base, os graus de a�vidades e imussupressão, além das 
comorbidade, devendo ser sob orientação do médico especialista.

5.7.5 Pacientes Oncológicos, Transplantados e Demais Pacientes Imunossuprimidos
· A eficácia e segurança das vacinas CIVID-19, não foram avaliadas nesta população. No entanto, 
considerando as plataformas em questão (vetor viral não replicante e vírus ina�vado) é improvavel 
que exista risco aumentado de eventos adversos. A avaliação de risco Bene�cio 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. 

- Hipersensibilidade ao princípio a�vo ou a qualquer dos excipientes da vacina;
 

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas dos 
respec�vo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a ser(em) 
administrada(s).

- Pessoas com sindrome gripal ou em tratamento ambulatorial de qualquer agravo.



5.8.Descrição das Comorbidades incluídas como 

prioritárias para vacinação

Grupo de 
comorbidades 

Descrição 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes 

Pneumopa�as
 crônicas

 
graves

 

Indivíduos com pneumopa�as graves incluindo doença pulmonar
 

obstru�va crônica, 

fibrose cís�ca, fibroses pulmonares,
 

pneumoconioses, displasia broncopulmonar e 

asma grave (uso
 

recorrente de cor�coides sistêmicos, internação prévia por crise
 asmá�ca).

 

Hipertensão Arterial

 
Resistente (HAR)

 

HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas

 

recomendadas com o 

uso de três ou mais an�-hipertensivos de

 

diferentes classes, em doses máximas 
preconizadas e toleradas,

 

administradas com frequência, dosagem apropriada e 

comprovada

 

adesão ou PA controlada em uso

 

de quatro ou mais fármacos an�-

 
hipertensivos

 Hipertensão arterial

 

estágio 3

 

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente

 

da

 

presença de 

lesão em

 

órgão-alvo (LOA)

 

ou comorbidade

 
Hipertensão

 

arterial

 

PA

 

sistólica

 

entre

 

140

 

e

 

179mmHg

 

e/ou

 

diastólica

 

entre

 

90

 

e

 

estágios

 

1

 

e

 

2

 

com

 

109mmHg

 

na

 

presença

 

de

 

lesão

 

em

 

órgão-alvo

 

e/ou

 

comorbidade

 

lesão em

 

órgão-alvo

  

e/ou comorbidade

  

Doenças

 

cardiovasculares

 

Insuficiência cardíaca

 

(IC)

IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em

 

estágios B, C ou D, 

independente de classe funcional da New York

 

Heart Associa�on

 

Cor-pulmonale e

 

Hipertensão

 

pulmonar

 

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou

 

secundária

 

Cardiopa�a

 

hipertensiva

 

Cardiopa�a hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou

 

dilatação, sobrecarga 

atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou

 

sistólica,

 

lesões

 

em

 

outros

 

órgãos-alvo)

 

Síndromes

 

coronarianas

 

Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável,

 

cardiopa�a

 

isquêmica,

 

pós

 

Infarto

 

Agudo

 

do

 

Miocárdio,

 

outras)

 

Valvopa�as

 

Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomá�ca ou

 

com 

comprome�mento miocárdico (estenose ou insuficiência

 

aór�ca; estenose ou 

insuficiência mitral; estenose ou insuficiência

 

pulmonar;

 

estenose ou insuficiência 

tricúspide,

 

e

 

outras)

 

Miocardiopa�as e

 

Pericardiopa�as

 

Miocardiopa�as de quaisquer e�ologias ou fenó�pos; pericardite

 

crônica; 

cardiopa�a

 

reumá�ca

 

 

Doenças da Aorta, dos

 

Grandes Vasos

 

e

 

Fístulas

 

arteriovenosas

 

 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes

 

vasos

 

Arritmias

 

cardíacas

 

Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopa�a

 

associada 

(fibrilação e

 

flu�er

 

atriais; e outras)

 

Cardiopa�as

 

congênita

 

no

 

adulto

 

Cardiopa�as congênitas com repercussão hemodinâmica, crises

 

hipoxêmicas;

 

insuficiência

 

cardíaca;

 

arritmias;

 

comprome�mento
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5.9. O registro do vacinado e Comprovantes

O registro da dose aplicada da vacina será nominal individualizado inseridos 
diariamente no sistema oficial do Ministerio da saúde (www.si-pni.saude.gov.br) e 
podera ser consultado através do endereço 
eletronico;(www.localizasus.saude.gov.br).  

Será entregue ao vacinado um comprovante impresso padrão estimulando as 
medidas preventivas do enfrentamento do covid19. Os usuários que recusarem a 
vacina receberão o termo de recusa de imunização conforme abaixo.
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6.Operacionalização da Campanha e Equipe de 

Monitoramento Evento adverso pós Vacina

O cenário do público-alvo em ambito municipal de acordo com os critérios do 
Plano Nacional em ambito municipal estão distribuidos conforme tabela abaixo; 

 

CATEGORIA/UNIDADE ATENÇÃO      
BASICA

 

HOSPITAL POLICLINICA CT 

COVID
 

P.U 

RASA
 

MEDICO 14

 

50

 

15

 

4

 

14

 
ENFERMEIRO 11

 

63

 

4

 

2

 

14

 TECNICO DE 

ENFERMAGEM

 

14

 

210

 

6

 

6

 

17

 ACS 57

 

0

 

0

 

0

 

0

 

ADMINISTRATIVO

 

13

 

43

 

20

 

4

 

7

 

DENTISTA 9

 

0

 

2

 

0

 

0

 

TEC. AUX. DENTARIO

 

9

 

0

 

0

 

0

 

0

 

MOTORISTA 0

 

20

 

0

 

0

 

5

 

Limpeza 0

 

10

 

4

 

2

 

7

 

TOTAL 127

 

396

 

51

 

18

 

64

 

UNIDADE 

BASICA DE 

SAUDE

+ 75 

ANOS 

(1ºFASE)

 

DE 60 

A 74 

ANOS 

(2ºFase)

 

MORBIDADES

 

(3ºFase)

 

TOTAL DE 

CADASTRADOS

 

Olavo da costa 

(vila verde) 

266 

 

2.232 

 

5.227 

 

12.000 

 

Rasa 258 

 

643 

 

850 

 

8.000 

 

Baia formosa 50 

 

220 

 

576 

 

3.750 

 

Jose gonçalves 120 

 

234 

 

569 

 

3.836 

 

Sao jose 95 

 

370 

 

575 

 

3.045 

 

Capao 85 

 

295 

 

1.142 

 

3.108 

 

Cem braças 146 273 537 7.215 

ferradura 78 193 343 3.600 

Brava 81 200 300 1.223 

C.C.I. 84 501 150 735

TOTAL 1263 5.161 10.269

*CCI - Centro de convivência Idoso (Atualizado) Fonte: E-sus-A.B. 
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Do monitoramento dos eventos adversos pós-vacinação e vacina(s) COVID-19
O grupo, que conta com profissionais da Atenção Básica, Atenção Especializada, 
Vigilância em Saúde e Assistência Local,  será responsável por detectar e conduzir 
a investigação dos eventos adversos pós-vacinais, durante este período da 
utilização do imunizante no municipio. O comitê se reunirá semanalmente para 
analisar as fichas de notificação EAPV e concluir todos os casos em tempo 
oportuno com as seguintes atribuições; 

• Receber e analisar os casos notificados das Unidades de Saúde.
• Identificar os eventos graves e/ou inusitados
· Notificar de imediato ao nível estadual
· Promover a investigação do caso, analisando e estabelecendo a conduta 
adequada, no âmbito de sua competência.
· Repassar cópias do formulário de notificação/investigação corretamente 
preenchidos, bem como todo o material pertinente ao caso (prontuários médicos, 
laudos de exames laboratoriais, entre outros) ao nível hierárquico superior.
· Detectar, notificar e definir conduta diante de eventual ocorrência de surtos de 
eventos adversos.
· Consolidar e avaliar os dados municipais.
· Supervisionar as atividades da vigilância dos EAPV em nível local.
· Promover a capacitação e atualização de recursos humanos.
· Retroalimentar o nível local com informações atualizadas sobre o(s) EAPV 
notificado(s).

 A dinâmica de trabalho ocorre em monitorar as pessoas vacinados  durante 7 dias 
apos aplicação da vacina com auxílio dos agentes comunitários de saúde 
responsável pela área do local de vacinação.
O monitoramento será remoto com preenchimento do formulário padrão que 
segue abaixo.
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