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1 INTRODUÇÃO
A Secretaria de Municipal de Saúde (SEMUS) de Ponte Alta do Tocantins, por
meio da Coordenação Municipal de Imunização, apresenta o plano municipal preliminar
para operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no âmbito municipal, de
acordo com o Plano Nacional, Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação
Contra o COVID-19 1ª versão e o Informe Técnico do Ministério da Saúde.
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela política nacional
de imunizações e tem como missão reduzir a morbimortalidade por doenças
imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de vigilância em saúde para
promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira.
A Coordenação

Municipal

de

Imunização

tem como

competência

a

coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do 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. 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 das unidades
notificadoras.

2 OBJETIVO DO PLANO


Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação
contra a Covid-19 no município de Ponte Alta do Tocantins-To;



Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação determinados
pelo Ministério da Saúde;



Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação
oportunos para operacionalização da vacinação no Estado;

3 GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVAS
POPULACIONAIS
O município de Ponte Alta do Tocantins seguirá as estratégias contidas no
Plano Nacional e Estadual de Vacinação desenvolvido pelo Programa Nacional
de Imunizações (PNI). O PNI optou- se pela seguinte ordem de priorização:
preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos
com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da
preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos
indivíduos com maior risco de infecção.

Desta forma foram elencadas pelo PNI/SVS/MS as seguintes populações
como grupos prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde (incluindo
profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros),
pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou
mais), indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, comunidades tradicionais
quilombolas e ribeirinhas, população em situação de rua, morbidades (Diabetes
mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo);
doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e
cérebro- vasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme;
câncer; obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com deficiência
permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários
do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo,

transportadores rodoviários de carga, população privada de liberdade. Os
detalhamentos quanto as estimativas populacionais, especificações dos grupos
prioritários e recomendações para vacinação dos grupos elencados acima
encontram-se

nos

quadros

abaixos:

3.1

Quadro 1. Grupos Prioritários e quantitativos populacionais
estimados.
Grupos Prioritários*
Trabalhadores de Saúde
Pessoas de 75 a 79 anos
ou mais
Pessoas de 60
anos
institucionalizadas
População
indígena
sob responsabilidade
dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas
(DSEI), considerando
ainda as especificidades
da ADPF nº 709
Povos e comunidades tradicionais
ribeirinhas
Povos e comunidades tradicionais
quilombolas
Pessoas de 80 anos ou mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos

Morbidades**

Diabetes mellitus
Hipertensão
arterial grave
Doença
pulmonar
obstrutiva
crônica
Doença renal
Doenças
cardiovasculares
e
cerebrovasculares
Indivíduos
transplantados
de órgão sólido
Anemia falciforme
Câncer
Obesidade
grave (IMC≥40)

Trabalhadores de Educação do Ensino
Básico
Trabalhadores de educação do Ensino
Superior

Pessoas
com
deficiência
institucionalizados
Pessoas com deficiência permanente
severa
População privada de liberdade
Funcionários do sistema de privação de
liberdade*
Pessoas em situação de rua
Força de segurança e salvamento
Forças Armadas
Caminhoneiros
Trabalhadores de transporte coletivo,
rodoviário, passageiros urbano e de
longo curso
Trabalhadores
de
transporte
metroferroviário e ferroviário
Trabalhadores portuários
Trabalhadores
de
transporte
de aquaviário
Trabalhadores de transporte aéreo

No nosso município serão vacinados 47 profissionais de saúde, todos esses
profissionais considerados linha de frente ao combate do novo Corona vírus:

ÓRDEM

ENFERMEIROS

01

EDILTON BARBOSA BARREIRA

02

JÂNIO FONSECA MASCARENHAS

03

MÁRCIO NUNES RUFO

04

MICHELLY TAVARES GOMES

05

ROSIANE CARVALHO MATOS

06

TAIZA PEREIRA BATISTA

07

THAYNARA SUELLEN ANDRADE CUNHA

ÓRDEM

MÉDICOS

01

RAIMUNDO FILHO

02

WELLISSON BARROS

ÓRDEM

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

01

ADERBAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

02

ADRIENE MARIA DANTAS FONTORA

03

ANTÔNIA ALVES DE SOUSA

04

ARCILEIDE MARIA GAMA DE SOUSA

05

BETIANA ALVES DA GLÓRIA

06

ELIANA MOURA MARTINS

07

KEIDE LORRANE GAMA ALVES

08

MARIA DIONILDE PEREIRA ALVES (recusou – Guarda do HPP Cláudio
Carvalho foi imunizada em seu lugar)

09

MARIA HELENA ALVES NERI

10

MEIRE LÚCIA REIS DE SOUSA CAVALCANTE

11

RUBEM RIBEIRO DE ARAÚJO RIBEIRO

12

SAMARA HELEN AZEVEDO

13

SIDIA MARTINS DOS SANTOS

14

THAYLLA GOMES DE CASTRO (Ainda não tomou, está em outra cidade)

15

VALDINEIDES FERNANDES LINO

ÓRDEM

AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS

01

ERONILDES DE OLIVEIRA FERREIRA (recusou – Motorista Gilberlan foi
imunizado em seu lugar)

02

LAURENI MENDES DE OLIVEIRA

03

MARIA ARLETE REIS LIMA

04

MARIA DA CONCEIÇÃO NERES BORGES

05

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE SOUSA

06

MARIA DEUZENIR PEREIRA ALVES (recusou – Agente Administrativo
Tânia Messias foi imunizada em seu lugar)

07

GILMAR BARBOSA DE SANTANA

ÓRDEM

MOTORISTAS

01

ANTÔNIO NETO VELOSO

02

DEUZIANO RODRIGUES DE CASTRO

03

ELIZEU LIRA MELQUIADES (Aguardando o prazo de 30 dias após alta do
quadro de COVID-19)

04

JURIMAR MASCARENHAS REIS (recusou – Assistente Social Jeane
Mascarenhas foi imunizada em seu lugar)

05

LOURIVAL NETO RUFO BARBOSA

06

MAGNO AIRES DE ABREU

07

OSVALDO MASCARENHAS TURÍBIO

08

WSLEY ARAÚJODE OLIVEIRA

ÓRDEM

SAÚDE BUCAL

01

DONIZETE MARIA PEREIRA AIRES (recusou – Agente Comunitário de
Saúde Juracy Gonçalves será imunizado no seu lugar)

02

FÉLIX PEREIRA AIRES (recusou – O Técnido de Radiologia Silvânio Aires
foi imunizado em seu lugar)

03

LUZIENE DA SILVA CORADO (recusou – O Fisioterapeuta Thiago
Andrade foi imunizado em seu lugar)

04

YURI CERQUEIRA DE PAULA

ÓRDEM

LABORATÓRIO

01

MANOEL MESSIAS DE MOURA PINHEIRO

02

MAYNE CRISTINA ALVES DE SOUSA

ORDÉM

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

01

CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

02

RAMILTON DA SILVA COELHO JUNIOR

Na segunda remessa o município recebeu 50 doses da vacina AstraZeneca
para os demais profissionais da área de saúde da rede pública e particular. Segue a
lista dos profissionais:

Quantidade
01

AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS
EDIVAN PEREIRA DE SOUSA

Quantidade

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

01

ALDERICE PEREIRA CORADO

02

ANGLIOTONIA SOUZA AMARAL

03

CÂNDIDA ROSA DE CARVALHO NETA

04

DELCINEY GLÓRIA VIEIRA

05

DENIZ PEREIRA GAMA

06

DJALMA PEREIRA DE SOUSA

07

GEOVANE TAVARES

08

JADSON CIRQUEIRA MARINHO

09

JASON SOARES CORREIA

10

JOÃO BATISTA CIRQUEIRA ROCHA

11

JOÃO BATISTA FAUSTINO GLÓRIA

12

JOÃO PEREIRA ESTEVÃO

13

JOÃO RABELO GAMA

14

JOSÉ RIBEIRO RAMOS (recusou – Técnico de Enfermagem Antônio Pinto foi

15

imunizado em seu lugar)
JOSEILDA FAUSTINO SOARES (aguardando abrir o frasco)

16

MARIA MADALENA CARVALHO DE SOUSA LOPES

17

NERINA AZEVEDO SOARES NETA

18

ODY PEREIRA TURÍBIO

19

RONYS GLÓRIA DA CRUZ

20

SEBASTIÃO LOURENÇO DOS SANTOS

221

SHARA LILIAN DIOGENES GUEDES (recusou – A técnica de Enfermagem Cláudia

(recusou)

Gonçalves foi imunizada em seu lugar)
22

SIMONE AIRES TAVARES

23

UGLEISSON SANTOS MAGALHÃES

24

VANDA MARIA CARVALHO DA GLÓRIA

Quantidade

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

01

ADSON RIBEIRO GLÓRIA

02

DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS

03

ELIAS RODRIGUES ALVES SOBRINHO

04

JAISSON MOREIRA MAERTINS

05

JOACI MASCARENHAS DOS REIS

06

MAURO CELSO FONTOURA

07

ORLANDO MESSIAS

Quantidade

TÉCNICOS DE RADIOLOGIA

01

GENON FRANCISCO DOS SANTOS

02

POLYANA LIMA AIRES

03

REIJANE DE JESUS FERNANDES DOS REIS (Férias e se encontra em outro

município)
04

SILVÂNIO ARAÚJO AIRES

Quantidade

FISIOTERAPEUTAS

01

CAMILA DE CASTRO ALVES

02

KLEBERMEIRE RAMOS DE MESQUITA (Recusou por estar gestante)

03

THIAGO ANDRADE LACERDA

Quantidade

ASSISTENTE SOCIAL

01

JEANE MASCARENHAS FONCECA

02

MARIA DAS DORES TURÍBIO COSTA (aguardando abrir o frasco)

Quantidade
01

ASSISTENTE SOCIAL
WILSON HENRIQUE GONÇALVES PESSOA
AUXILIAR/AGENTE ADMINISTRATIVO, DIRETORES E COORDENADORES

Quantidade
01

CLAUDINÉIA JACOBINAO RAMOS DE SOUSA

02

DILAYNE CUNHA LEÃO

03

DIVINO PEREIRA MARTINS

04

ELLEN MARA RODRIGUES AIRES CAVALCANTE

05

EVILEIDE VIEIRA DOS SANTOS

06

GILBERLAN DE MELO SOUSA

07

IVONE CORREIA GLÓRIA

08

JOÃO COELHO DE SOUSA

09

JOELENA PEREIRA CUNHA PIMENTA

10
11

JOVITA PEREIRA PIMENTA NETA (recusou – médica Marina Vieira foi imunizada em
seu lugar)
MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA

12

MALBA REIS E SILVA

13

MARIELE MENDES DE OLIVEIRA

14

MATHEUS PEREIRA SOARES

15

PATRÍCIA MELQUIADES DE SOUSA

16

TÂNIA MESSIAS PEREIRA

Quantidade

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE LICENÇA MATERNIDADE

01

AURIAN FEERREIRA DA SILVA (recusou )

02

MARIA VALDIR PEREIRA RAMOS (recusou )

Quantidade
01

PSICÓLOGO DE LICENÇA MATERNIDADE
SABRINA STEFANIA DA SILVA SANDIM DE MIRANDA (recusou )
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE LICENÇA POR ENTERESSE PARTICULAR

Quantidade
01
Quantidade
01

JURACY GONÇALVES GAMA ( Não imunizado - Esta acompanhando filho internado no
HPG)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE LICENÇA MATERNIDADE
TAINARA BARBOSA BEZERRA

Quantidade
01

ENFERMEIRA
ILEANA CARVALHO RIBEIRO CARDOSO

Quantidade

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01

KARINE AIRES DA SILVA

02

ADENIZE ARAÚJO ABREU

Quantidade
01

ODONTÓLOGO
MARCOS VINICIUS RIBEIRO PADILHA

Quantidade
01

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARIA EULINA DOS R. SANTOS

Quantidade

VIGIA

01

MARCIAL TURÍBIO AMARAL

02

CLÁUDIO CARVALHO OLIVEIRA

Quantidade

FARMACÊUTICO (REDE PARTICULAR)

01

MAYNERSON FAGUNDES DE SOUSA

02

JESSÉ LEMOS

Na terceira remessa o município recebeu 120 doses da vacina SINOVAC para
os demais profissionais da área de saúde da rede pública e particular.

3.2 Quadro 2. Definições e recomendações da população-alvo.
POPULAÇÃO-ALVO

Trabalhadores de Saúde

DEFINIÇÃO
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,
assistentes 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.

RECOMENDAÇÕES

Para o planejamento da ação,
torna- se oportuno a identificação
dos serviços e o levantamento do
quantitativo
dos
trabalhadores de saúde envolvidos
na resposta pandêmica nos
diferentes níveis de complexidade
da rede de saúde.
O envolvimento de associações
profissionais,
sociedades
científicas, da direção dos serviços
de saúde e dos gestores, na
mobilização
dos
trabalhadores,
poderá
ser
importantes suporte para os
organizadores, seja para o
levantamento, seja para definir a
melhor forma de operacionalizar
a
vacinação.
Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove a
vinculação ativa do trabalhador
com o serviço de saúde ou
apresentação
de
declaração emitida pelo serviço
de saúde.

Pessoas de 80 anos e mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 70 a 74 anos

Deverão receber a vacina
COVID-19
conformidade
com
fases predefinidas.

em
as

Será solicitado documento que
comprove a idade.

Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos

População indígena aldeado em
terras demarcadas aldeada

Povos e comunidades tradicionais
ribeirinhas e quilombolas

Grupo com comorbidades*

Indígenas aldeados com 18 anos
ou
mais
atendidos
pelo
Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena.

A vacinação será realizada em
conformidade com a organização
dos Distritos Sanitários Especiais
Indígena (DSEI) nos
diferentes municípios.

Povos
habitando
em
comunidades
tradicionais
ribeirinhas e quilombolas

Vacinação deverá ser realizada
por
meio
de
estratégias
específicas a serem planejadas no
nível municipal.

Para
indivíduos
com
comorbidade já descritas, de
acordo com a faixa etária
indicada pela Anvisa. (Diabetes
mellitus; hipertensão
arterial
sistêmica grave (de difícil
controle e/ou com lesão de
órgão alvo); 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
deverão
apresentar
comprovante atualizado (nos
últimos
seis
meses)
que
demonstre pertencer a um
destes
grupos
de
risco
(relatório
médico)
Adicionalmente
poderão
ser
utilizados
os
cadastros
já
existentes dentro das Unidades de
Saúde. Para os não cadastrados
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.

Pessoas com deficiência
permanente severa

1 - Limitação motora que cause
grande dificuldade
ou
incapacidade
para

Nessa estratégia será solicitado
documento que comprove a
vinculação ativa do profissional
com a escola ou apresentação de
declaração emitida pela
escola.

Deficiência autodeclarada

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). 3Indivíduos 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.

Forças
de
Salvamento

Segurança

e

Policiais federais, militares e
civis; bombeiros militares e civis
e, membros ativos das Forças
Armadas (Marinha, Exército e
Aeronáutica).

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.

SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
O
planejamento
e
operacionalização
da
vacinação
nos
Funcionários do sistema de privação Agente
de
custódia
e
estabelecimentos penais
de liberdade.
demais funcionários.
deverão ser articulados com as
Secretarias Estaduais e
Municipais
de Saúde
e
Secretarias
Estaduais de
Justiça
(Secretarias
Estaduais
de Segurança
Pública
ou
correlatos),
conforme
a
Política
População
privada
de População acima de 18 anos
Nacional
de
Atenção
em estabelecimentos de Integral
liberdade
à
Saúde das
privação de liberdade.
Pessoas
Privadas de
Liberdade
no Sistema
Prisional (PNAISP).

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 (1ª versão)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALMIRA PEREIRA RÊGO

A campanha de vacinação estará organizada em Fases e etapas para
atender os grupos prioritários.

Para a 1 fase da 1ª etapa os grupos priorizados são:





Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;
Pessoas com deficiência institucionalizados;
População indígena aldeada e


34% dos Trabalhadores da Saúde (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).
Ressalto que no nosso município não há idosos e pessoas com
deficiência institucionalizados.

4 FARMACOVIGILÂNCIA
 Todos os eventos, graves e não graves e erros de imunização
deverão ser notificados no e-SUS notifica;
 Caberá ao município, a orientação e a determinação de referência e
contrareferência no processo de uma vigilância ativa e estruturada;
 As notificações deverão primar pela qualidade no preenchimento de
todas as variáveis contidas no formulário de notificação/investigação de
Eventos Adversos Pós Vacina (EAPV) no PNI, com maior número de
informações possíveis;
 Na possibilidade de oferta de diferentes vacinas, desenvolvidas por
diferentes plataformas, é imprescindível o cuidado da identificação
de tipo de vacina suspeita de provocar EAPV, como número de
lote e fabricante;
 Todos os responsáveis pela vilagilância de EAPV nas diferentes
esferas deverão cadastrar na plataforma e-SUS notifica;
 Ressalta-se que neste momento, até que o formulário de EAPV seja
ativado para a produção, está disponível no e-SUS notifica apenas a
ficha de notificação COVID-19;
 O cadastro deverá ser feito pelo próprio profissional, disponível no link:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALMIRA PEREIRA RÊGO

https://notifica.saude.gov.br/login
 Com relação a gestão dos usuários todos aqueles envolvidos na
notificação, ivestigação e encerramento deverão estar cadastrados no
link.

Em casos de apresentação de sintomas associados à vacina da
COVID-19, os pacientes devem ser avaliados e encaminhados se
necessário aos serviços de referência de Urgência e Emergência
municipais (UPAS/Hospitais), após a estabilização do mesmo, cuja
contrareferência deverá ser realizada pelo serviço especializado,
visando uma vigilância ativa estruturada, portanto, os municípios
deverão preparar uma Unidade de

Saúde para os primeiros

atendimentos.

5 ESPECIFICAÇÕES DA VACINA COVID-19:
SINOVAC/BUTANTAN. BRASIL/2021
 A vacina Sinovac/Butantan contém adjuvante de alumínio, quando
expostas à temperatura abaixo de +2° C, podem ter perda de potência
em caráter permanente.
 Este produto não contem conservantes. Após aberto utilizar
imediatamente.
 Não deve sob circunstancia alguma ser administrada endovenosa,
intradérmica ou subcutânea.
 Não utilizar o frasco da vacina se estiver rachado, com rótulo mal
impresso ou apagado ou se houver corpo estranho no frasco da vacina.
 Se houver alteração de cor do conteúdo do frasco. Não utilizar!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALMIRA PEREIRA RÊGO

6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA VACINA: Vacina Coronavac
COVID-19 (SINOVAC/BUTANTAN):
 Administrada exclusivamente por via intramuscular, no músculo
deltoide em esquema de duas doses:
 Agendar intervalo de 28 dias entre elas.
 Realizar movimento rotatório leve em sentido único com o frasco
ampola ate a obtenção de uma solução homogênea. (hidróxido de
alumínio)

 Poderá ser realizado no vasto lateral da coxa caso haja algum
impedimento ou especificidade.
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7 ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA COM OUTRAS VACINAS
 Não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19
com outras vacinas.
 Agendar o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as
diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

8 META DE VACINAÇÃO
 O PNI estabeleceu como meta, vacinar pelo menos 90% da população
alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena
parcela da população apresente contraindicações à vacinação.

9 PRECAUÇÕES
 Doenças agudas febris moderadas ou graves, adiar a 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.
 Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade: Adiar a
vacinação para se evitar equivoco com outros diagnósticos diferenciais.
Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção,
idealmente a vacinação deve ser adiada até recuperação clinica total e
pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro
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semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas
assintomáticas.

9.1 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 pertencentes ao grupo de risco e nestas condições, a
vacinação poderá ser realizada após avaliação cautelosa dos riscos e
benefícios e com decisão compartilhada, entre a mulher e seu médico.
Deve apresentar receita no ato da vacinação.
 Para àquelas que forem vacinadas inadvertidamente o profissional
deverá tranquiliza-la sobre a baixa probabilidade de risco e encaminhar
para o acompanhamento pré-natal.

 A vacinação inadvertida deverá ser notificada no sistema e-SUS notifica
como um “erro de imunização” para fins de controle e monitoramento de
ocorrência de eventos adversos.

 Eventos adversos que venham a ocorrer com a gestante após a
vacinação deverão ser notificados no e-SUS notifica, bem como
quaisquer eventos adversos que ocorram com o feto ou com o recémnascido até 6 meses após o nascimento.

9.2 USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES
ORAIS
 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.
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 Portanto deve ser mantida conforme a prescrição do médico assistente.
Por cautela, a vacina pode ser administrada o mais longe possível da
última dose do anticoagulante direto.

9.3 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.
 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 morbidades, 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.

9.4 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.
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10 IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO NO CARTÃO DE VACINA
 Destaca-se ainda que na possibilidade de oferta de diferentes vacinas,
desenvolvidas por diferentes plataformas, é imprescindível o cuidado na
identificação do tipo de vacina administrada suspeita de provocar o
EAPV.
 É obrigatório essa anotação no cartão de vacina contendo LOTE E
LABORATORIO da vacina administrada.

11 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; Lembra se
que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas dos
respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas sobre a(s)
vacina(s) a ser(em) administrada(s).

12 EPI’S 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.
 Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo
somente para indicações específicas: Vacinadores com lesões abertas
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nas mãos ou raras situações que envolvam contato com fluidos
corporais do paciente.
 Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção.
 Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado
diariamente.

13 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
 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.

14 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Os sistemas de informação na operacionalização da
campanha de vacinação têm como objetivo o monitoramento e
avaliação dos dados relativos à vacina e aos usuários, desde a logística
dos insumos até a administração, farmacovigilância e estudos pósmarketing.
O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES)
será utilizado para o registro da movimentação dos imunobiológicos
entre as centrais de rede de frio nacionais, estaduais e municipais (Nota
Informativa Nº 1/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS).
Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19, os registros
da movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas deverão
ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações (SI-PNI) - módulo campanha, nos pontos de vacinação da
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rede pública e privada

de saúde (Nota

Informativa Nº 1/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS).
O E-SUS notifica é utilizado amplamente para o registro de
casos de Síndrome Gripal (SG) e, também, será utilizado para o registro
de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV).
Adicionalmente, o sistema informatizado NOTIVISA será
aplicado para os registros e monitoramento de queixas técnicas
relacionadas à vacina Covid-19.

15 OPERACIONALIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO


Participar da reunião on-line que acontecerá no dia 21 de janeiro
de 21, com a área técnica estadual;



Na primeira etapa teremos apenas um ponto de vacinação, que
será a sala de vacina da Unidade Básica de Saúde (UBS) Valmira
Pereira Rego;



A previsão do quantitativo dos profissionais que estarão envolvidos
nesta primeira etapa da campanha será de aproximadamente 03
profissionais;



Os insumos serão buscados pelo motorista da SEMUS e recebido
pelos profissionais da sala de vacina, onde os mesmos será
devidamente armazenados.

16 COMUNICAÇÃO
A campanha de combate ao coronavírus tem como objetivo:
informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população
brasileira, gerando consenso popular positivo em relação à importância da
vacinação.
Este município seguirá as peças e motes da campanha de
vacinação do Governo Federal de forma a maximizar o esforço
comunicacional, otimizando a percepção pela população brasileira do
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esforço conjunto das três esferas da gestão tripartite da saúde pública no
Brasil.

17 ENCERRAMENTO DA CAMPANHA
Nessa estratégia de vacinação e face à diversidade de
vacinas a serem utilizadas, de variados grupos selecionados da
população para a vacinação, será necessário o monitoramento e
avaliação constante durante e após a campanha para verificação do
alcance da meta de cobertura, a aceitabilidade da vacina, os eventos
adversos, a imunidade de curto e longo prazo, o impacto da introdução
da vacina no país e a oportuna identificação das necessidades de novas
intervenções.
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18 CONTATO DA IMUNIZAÇÃO ESTADUAL

E-mails:
imunizacao.to@gmail.com
sipnitocantins@gmail.com
criepalmas@gmail.com
poloaraguaina@gmail.com
imunizacaorededefrioto@gmail.com
imuniza.to@gmail.com
criearaguaina@gmail.com
Telefones Palmas: (63) 3218-1783/1784/2749/1779 e 0800-063-1002
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19 REFERÊNCIA:
1. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra o COVID-19
1ª versão
2. Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra o COVID-19
1ª versão

3. Informe Técnico do Ministério da Saúde.

