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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 gotículas 

respiratórias ou contato com objetos e superfícies 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 garantir 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 suscetível 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 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  

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. 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 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 

quantitativo 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 atingir o publico proposto.   

Neste cenário, considerando as duas doses para completar o esquema vacinal (intervalo de 

21 dias), estima-se vacinar nesta primeira etapa cerca de  361 pessoas listadas no publico alvo.   

❖ 34% Trabalhadores da saúde em assistência direta com covid-19. 

❖ 10% Pessoas idosas acima de 75 anos com comorbidades. 

❖ 10% da População especial (Quilombola).  

 

 

 

4. META DE VACINAÇÃO 

 
Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos pela covid- 

19, alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais.  

 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE SERÁ DISPONIBILIZAÇÃO 

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

 

5.1. 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%.  



6  

ATENÇÃO 

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

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

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 

 

 

5.2. Conservação da Vacina 

Para garantir 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: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
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5.3. Esquema de vacinação 

A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, deverá ser administrada 

exclusivamente por via intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo determinado 

conforme orientação da SES: 

❖ Vacina Sinovac/Butantan: intervalo 21 dias. 

 
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. 

 
 

5.4. Estratégia de vacinação  

Nesse primeiro momento, a vacinação ocorrera com equipes volantes afim de atingir o 

publico proposto nesta primeira etapa. Posteriormente de acordo com a demanda, temos a previsão 

de utilizar as Unidades Basica de Saúde para realizar a segunda dose. 

 

5.5. 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 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. 

 
USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos trabalhadores de saúde 

envolvidos na 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; 
 

- Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação.  
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ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas dos 

respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a ser(em) 

administrada(s). 

 

 

5.6. 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; 

 

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

 

5.7. O registro do vacinado 
 
O registro da dose aplicada da vacina será nominal/individualizado. Será entregue o vacinado um 

comprovante  impresso padrão cuja segue abaixo, e posteriormente estes dados serão  inseridos no sistema de 

informação oficial do Ministerio da Saúde. Os usuarios que recusarem a vacina receberão o termo de recusa de 

imunização conforme abaixo.  
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6. COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

A elaboração da campanha publicitária seguirá um planejamento de acordo com a evolução 

de cada etapa da vacinação.  Começando com mensagens de antecipação e preparação, passando em 

seguida para a próxima fase de informação à população com clareza: como, quando, onde e para 

quem será a primeira etapa e demais etapas. Será disponibilizado um boletim diario sobre as doses 

aplicadas “Vacinômetro” disponibilizado no Site da Prefeitura Municipal de Armação dos Buzios.  

 

6.1. 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 é 17.790 pessoas e distribuidos da seguinte forma;  

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 
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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. 267 501 150 768  

TOTAL 1.446 5.161 10.269   

 

 

    A equipe de vacinação volante será responsável por executar o procedimento em ambito municipal afim de minimizar 

percas do imunobiologico.  

A estrategia utilizada será definida e alterado de acordo com a disponibilidade das doses recebidas no municipio.  

 Do monitoramento dos eventos adversos pós-vacinação e vacina(s) COVID-19  

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  noficação e  investigação rápida do evento ocorrido.  Temos a previsão de formação de uma 

comissão para monitorar estes eventos composta por membros da vigilancia epidemiologica municipal, hospitalar, atenção 

basica e assistência farmaceutica  e vigilância sanitaria, sendo norteados pelo Manual de Vigilância Epidemiológica de 

Eventos Adversos Pós-Vacinação 4ª Edição, 2020 (acesso pelo link 

hp://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacinacao_4ed.pdf) e, também, no 

Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação para a estratégia de vacinação 

contra o vírus SARS-CoV2 (Covid19).  O fluxo de comunicação segue de informar qualquer suspeita imediatamente ao 

email; vigilanciaepidemiologicabuzios@gmail.com para iniciar investigação.  

 

mailto:vigilanciaepidemiologicabuzios@gmail.com
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