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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento trata do plano de vacinação contra a infecção 

humana pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) em São José do Sul e tem como 

finalidade instrumentalizar gestores públicos e equipes de saúde sobre as 

medidas implantadas para a operacionalização da vacinação no município, 

bem como explicitar à população os procedimentos que são adotados pela 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no processo de vacinação.  

A Covid-19 é uma doença causada pelo Coronavírus denominado SARS-

CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções 

assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com Covid-19 (cerca de 80%) 

podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (BRASIL, 2020).  

São José do Sul teve o primeiro caso confirmado por Covid-19 no dia 

19/06/2020. Até 20/08/2021 foram confirmados 313 casos. Deste total, 5 

foram a óbito e 293 se recuperaram.  

Esta nova doença trouxe enormes desafios à comunidade científica, 

profissionais da saúde, gestores públicos e à população em geral, uma vez 

que apresenta grandes impactos sanitários pelo acometimento de uma 

parcela significativa da população devido à susceptibilidade, pelo aumento 

de demanda nos serviços de saúde, pelas perdas de vida em grupos mais 

vulneráveis e ainda, por gerar impactos econômicos decorrentes da 

aplicação das medidas necessárias para seu enfrentamento.  

A busca por medidas farmacológicas para a prevenção e/ou tratamento 

deste novo agravo mobilizou a comunidade científica, as agências 

reguladoras, os gestores e profissionais de saúde, assim diversas 

pesquisas para a busca de medicamentos para tratamento ou vacinas para 

a prevenção encontram-se em andamento em todo o mundo.  
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No campo da imunização, diversas vacinas vêm se mostrando seguras e 

eficazes no combate à doença, vacinas estão sendo produzidas a partir de 

novas tecnologias ou por técnicas de produção já conhecidas. A partir da 

disponibilização das mesmas para uso na população, foi essencial o 

preparo dos serviços de saúde para atendimento às questões logísticas 

(aquisição, armazenamento e distribuição das vacinas e demais insumos), à 

adequação e incremento da Rede de Frio, à capacitação das equipes, à 

assistência aos usuários (aplicação da vacina), ao monitoramento dos 

vacinados (avaliação de cobertura vacinal), à farmacovigilância 

(monitoramento de eventos adversos pós-vacinação – EAPV e desvios de 

qualidade), aos registros (adequação dos sistemas de informação), à 

comunicação com a comunidade (campanhas de divulgação, etc.), entre 

outros.  

Este documento apresenta as frentes da Secretaria Municipal da Saúde de 

São José do Sul, por eixo de atuação (gestão, vigilância em 

saúde/imunização, assistência à saúde e comunicação social), visando a 

um processo de vacinação seguro e em tempo oportuno, capaz de garantir 

a proteção à população.  

A imunização generalizada apresenta a melhor opção para proteger as 

pessoas da Covid-19 e, com o tempo, para superar as restrições impostas à 

sociedade para manter as pessoas seguras e saudáveis (Canadá, 2020). 

Até que uma ampla imunização seja alcançada, as medidas de saúde 

públicas continuarão a ser essenciais para minimizar a disseminação da 

Covid-19 no Município e, assim, preservar vidas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral  



         Município de São José do Sul 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

O objetivo da imunização contra a Covid-19 no Município de São José do 

Sul é de atingir a melhor cobertura vacinal possível, garantindo que as 

populações de alto risco sejam priorizadas, bem como a manutenção do 

funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e dos serviços 

essenciais.  

2.2. Objetivos específicos  

 Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação. 

 Descrever os recursos (humanos e materiais) necessários para a 

imunização da população-alvo e grupos prioritários. 

 Apresentar o planejamento e programação oportunos à 

operacionalização da campanha.  

 Instrumentalizar gestores, trabalhadores e serviços de saúde sobre a 

operacionalização da vacinação contra a Covid-19 em São José do 

Sul. 

 Estabelecer plano de vacinação para os grupos prioritários em 

conformidade com as orientações do Ministério da Saúde (MS) e 

estratégias elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde de São 

José do Sul.  

 Definir os procedimentos logísticos, de aplicação e monitoramento 

das vacinas aplicadas. 

 

3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA COVID -19  

No município de São José do Sul as notificações são realizadas pelo Centro 

de Atendimento para o Enfrentamento da COVID-19, pelas Equipes de 

Saúde da Família, a partir do conhecimento do caso que se enquadre na 

definição de suspeito. Todos os pacientes que apresentam sintomas de 

Síndrome Gripal, assim como os comunicantes dos casos positivos, os 

profissionais e trabalhadores da saúde, entre outros, são notificados,  
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acompanhados e testados em tempo determinado pelos protocolos do 

Ministério da Saúde. 

COMUNICANTES NÃO SÃO NOTIFICADOS E TESTADOS SE NÃO 

HOUVER SINTOMATOLOGIA. 

O Município permanece investindo na tentativa de conscientização da 

população.  

Todavia, as pessoas devem continuar tomando as medidas de prevenção, 

mantendo o distanciamento social e o uso da máscara, assim como a 

etiqueta respiratória. 

 

4. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

A Campanha de Imunização contra a Covid-19, após atualização do Plano 

Nacional de Vacinação, passa a ser desenvolvida em grupos prioritários 

exclusivamente, sem a existência de fases, como nas versões anteriores. 

Esses grupos prioritários foram definidos pelo Ministério da Saúde (MS) e 

estão descritos no quadro a seguir.  

São considerados profissionais de saúde, como colocado no Ofício Circular 

nº 54/2021/SVS/MS de 12 de março de 2021, os que são representados em 

14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, do 

Conselho Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, 

farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes 

sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus 

respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes 

de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os 

trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, 

trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de 

ambulâncias, gestores e outros). Incluem-se, ainda, aqueles profissionais  
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que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de 

atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), 

funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de 

Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes da 

área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e 

laboratórios.  

No entanto, o quantitativo de doses para esse montante de profissionais vai 

seguir a estratégia definida na resolução da Comissão Intergestora 

Bipartite, CIB-RS 25/2021, que ordena profissionais conforme a exposição 

de risco e o município não pode modificar o ordenamento proposto. 

Destaca-se que para obtenção dos dados populacionais foram utilizadas as 

informações que constam no IBGE 2010 e no Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) Campanha contra Influenza. 

Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminares, passíveis de 

alteração a depender das indicações da vacina e das definições do 

Ministério da Saúde. 

Quadro - Estimativa populacional e monitoramento da execução da 

campanha conforme o ordenamento dos grupos prioritários: 

GRUPO GRUPOS PRIORITÁRIOS EXECUTADO 

1  Pessoas  com  60   anos   

ou   mais   

institucionalizadas       

Sim.  

2 Pessoas com deficiência 

institucionalizadas 

Sim. 

3 Povos indígenas vivendo 

em terras indígenas 

Não se aplica. 

4 Trabalhadores da saúde Sim. 
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5 Pessoas de 90 anos ou 

mais 

Sim. 

6 Pessoas de 85 a 89 anos Sim. 

7 Pessoas de 80 a 84 anos Sim. 

8 Pessoas de 75 a 79 anos Sim. 

9 Povos e comunidades 

tradicionais ribeirinhas 

Não se aplica. 

10 Povos e comunidades 

tradicionais quilombolas 

Não se aplica. 

11 Pessoas de 70 a 74 anos Sim. 

12 Pessoas de 65 a 69 anos Sim. 

13 Pessoas de 60 a 64 anos Sim. 

14 Pessoas de 18 a 59 anos 

com comorbidades, 

conforme anexo I 

Sim. 

15 Pessoas com deficiência   

permanente 

Sim. 

16 Pessoas em situação de 

rua 

Não se aplica. 

17 População privada de 

liberdade 

Não se aplica. 

18 Funcionários do sistema 

de privação de liberdade 

Não se aplica. 

19 Trabalhadores da 

educação do ensino 

básico (creche, pré-

escolas, ensino 

fundamental, ensino 

médio, profissionalizantes 

e   EJA) 

Sim. 

20 Trabalhadores da Não se aplica. 
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educação do ensino 

superior 

21 Forças de segurança e 

salvamento 

Sim. 

22 Forças Armadas Não se aplica. 

23 Trabalhadores de 

transporte coletivo 

rodoviário de passageiros 

Sim. 

24 Trabalhadores de 

transporte metroviário e 

ferroviário 

Não se aplica 

25 Trabalhadores de 

transporte aéreo 

Não se aplica. 

26 Trabalhadores de 

transporte aquaviário 

Não se aplica 

27 Caminhoneiros Sim. 

28 Trabalhadores portuários Não se aplica. 

29 Trabalhadores industriais Sim. 

 

 

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA A VACINAÇÃO 

Os documentos comprobatórios da população alvo são descritos no Anexo 

2 do Plano Nacional (BRASIL,    2021b) . Casos omissos ou não definidos 

no Plano Nacional, também são detalhados a seguir.       

É de responsabilidade das equipes vacinadoras verificarem, no momento da                    

chegada do usuário no serviço de saúde, a pertinência do usuário 

solicitante da vacina de acordo com o enquadramento na população alvo, 

conforme segue:    

1) Idosos residentes em    ILPI:    Será    solicitado    documento    que    

comprove a idade e residência.    
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2) Pessoas    com    deficiências    e    institucionalizadas:    Deficiência    

autodeclarada  e documento   que   comprove   a   residência.    

3) Trabalhadores da Saúde: documento que comprove a    vinculação ativa 

do trabalhador    com    o    serviço    de    saúde    ou    apresentação    de    

declaração    emitida    pelo serviço    de    saúde. 

 No caso de trabalhadores de saúde autônomos, os mesmos                        

devem apresentar habilitação profissional que comprove vínculo ativo no 

respectivo conselho de classe ou uma declaração do mesmo e 

autodeclaração conforme modelo     exposto Resolução 25/2021 - SES-RS, 

2021).    

4) Pessoas   com   60   anos   ou   mais:   documento   que   comprove   a   

idade.    

5) Pessoas    com    comorbidades:    Indivíduos    pertencentes    a    esses    

grupos    poderão estar    pré-cadastrados    no    SI-PNI,    aqueles    que    

não    tiverem    sido    pré-cadastrados poderão    apresentar    qualquer    

comprovante    que    demonstre    pertencer    a    um    destes                    

grupos    de    risco    (exames,    receitas,    relatório    médico,    prescrição    

médica    etc.).                     

Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro 

das Unidades de Saúde.   As comorbidades prioritárias estão descritas no    

quadro a seguir.   

As populações alvo prioritárias dos demais grupos também seguirão os 

documentos comprobatórios exigidos no Plano Nacional.     

O estabelecimento de grupos populacionais prioritários a serem vacinados é 

de definição do Ministério da Saúde, conforme quadro a seguir e as 

decisões tomadas baseiam-se em argumentos técnicos, científicos e 

logísticos, evidência epidemiológica, eficácia e segurança do produto,  
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somados à garantia da sustentabilidade da vacinação para toda população 

definida.  

O escalonamento proposto considera vulnerabilidades dos grupos 

priorizados, relacionadas aos seguintes aspectos: 

▪ Exposição ao vírus SARS-CoV-2. 

▪ Faixa etária. 

▪ Condicionantes de saúde – comorbidades. 

▪ Etnia.  

▪ Condicionantes sociais.  

A população será vacinada de forma escalonada conforme a logística de 

distribuição adotada pelo Programa Nacional de Imunização, podendo 

sofrer ajustes de acordo com a realidade do Estado do Rio Grande do Sul e 

do Município de São José do Sul. 

GRUPO DE COMORBIDADES DESCRIÇÃO 

Diabetes mellitus       Qualquer indivíduo com diabetes 

 

 

Pneumopatias crônicas graves       

 

Indivíduos com pneumopatias graves 

incluindo doença pulmonar obstrutiva 

crônica, fibrose cística, fibroses 

pulmonares, pneumoconioses, 

displasia broncopulmonar e asma 

grave (uso recorrente de corticoides 

sistêmicos, internação prévia por crise 

asmática).    

 

 

 

 

HAR= Quando a pressão arterial (P A) 

permanece acima das metas 

recomendadas com o uso de três ou 

mais anti-hipertensivos de diferentes 
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Hipertensão Arterial Resistente 

(HAR) 

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 

antihipertensivos. 

 

 

Hipertensão arterial estágio 3 

PA sistólica   ≥180MMHG e/ou 

diastólica ≥110MMHG independente   

da presença de lesão em órgão-alvo 

(LOA)   ou   comorbidade. 

 

 

Hipertensão arterial estágios 1   

e   2    

 

 

Com 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  

Association. 

 

Cor-pulmonale e Hipertensão 

pulmonar 

Cor-pulmonale e Hipertensão 

pulmonar. Cor-pulmonale crônico, 

hipertensão pulmonar primária ou 

secundária. 

 

 

Cardiopatia hipertensiva 

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia 

ventricular esquerda ou dilatação, 

sobrecarga atrial e ventricular, 

disfunção diastólica e/ou sistólica, 
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lesões em outros órgãos-alvo). 

 

Síndromes coronarianas 

Síndromes coronarianas crônicas 

(Angina Pectoris estável, cardiopatia 

isquêmica, pós Infarto Agudo do 

Miocárdio, outras). 

 

 

 

Valvopatias 

Lesões valvares com repercussão 

hemodinâmica ou sintomática ou com 

comprometimento miocárdico 

(estenose ou insuficiência aórtica; 

estenose ou insuficiência mitral; 

estenose ou insuficiência pulmonar; 

estenose ou insuficiência tricúspide, e 

outras). 

Miocardiopatias e 

Pericardiopatias 

Miocardiopatias de quaisquer etiologias 

ou fenótipos; pericardite crônica; 

cardiopatia reumática. 

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 cardiopatia associada 

(fibrilação e flutter atriais; e outras). 

 

Cardiopatias congênitas no 

adulto 

Cardiopatias congênitas com 

repercussão hemodinâmica, crises 

hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; 

arritmias; comprometimento 

miocárdico. 

 

 

Próteses valvares e Dispositivos 

cardíacos implantados 

Portadores de próteses valvares 

biológicas ou mecânicas; e dispositivos 

cardíacos implantados (marca-passos, 

cardiodesfibriladores, 

ressincronizadores, assistência 



         Município de São José do Sul 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

circulatória de média e longa 

permanência). 

 

Doença cerebrovascular 

Acidente vascular cerebral isquêmico 

ou hemorrágico; ataque isquêmico 

transitório; demência vascular. 

 

Doença renal crônica 

Doença renal crônica estágio 3 ou mais 

(taxa de filtração glomerular < 60 

ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome 

nefrótica. 

 

 

 

Imunossuprimidos 

Indivíduos transplantados de órgão 

sólido ou de medula óssea; pessoas 

vivendo com HIV; doenças reumáticas 

imunomediadas sistêmicas em 

atividade e em uso de dose de 

prednisona ou equivalente > 10 mg/dia 

ou recebendo pulsoterapia com 

corticoide e/ou ciclofosfamida; demais 

indivíduos em uso de 

imunossupressores ou com 

imunodeficiências primárias; pacientes 

oncológicos que realizaram tratamento 

quimioterápico ou radioterápico nos 

últimos 6 meses; neoplasias 

hematológicas. 

Anemia falciforme Indivíduos com anemia falciforme. 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40. 

Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21. 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. 
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6. ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO 

Propõe para esta campanha estratégias e táticas para a vacinação, de 

acordo com as fases, os grupos prioritários e o cronograma estipulado pelo 

Ministério da Saúde. Com base nas orientações da Organização Pan-

americana de Saúde realizamos: 

• Horários diferenciados para facilitar o acesso aos diferentes grupos 

contemplados. 

• Vacinação em locais em que estejam os grupos prioritários como nos 

locais de trabalho dos profissionais de saúde e instituições de longa 

permanência. 

• Vacinação em drive-thru para quem preferir, como por exemplo, para 

idosos. 

• Vacinação com hora marcada. 

• Vacinação domiciliar para acamados ou pessoas muito debilitadas. 

Desta forma a SES em conjunto com o COSEMS elaborou uma nota 

técnica de orientação para que os gestores municipais ampliem sua 

capacidade com relação a insumos, equipamentos e profissionais 

vacinadores. 

 

7. ESTRUTURA DA REDE DE FRIO EM SÃO JOSÉ DO SUL 

Atualmente, existe 1 unidade de saúde com sala de vacina ativa no 

município de São José do Sul, a qual responde pela rotina de vacinação 

conforme faixas etárias e indicações, bem como por todas as campanhas 

realizadas ordinariamente, como a influenza e a multivacinação.  
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 Sala de vacinas 
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8. RECURSOS MATERIAIS 

O Ministério da Saúde fará a aquisição dos insumos que serão utilizados para 

campanha de vacinação para COVID-19, incluindo as seringas e agulhas. A 

Secretaria Municipal de Saúde de São José do Sul realizou a organização das 

salas de vacina, assim como a confecção de carteirinhas de vacinas 

especificas para o controle da vacinação da população-alvo. A seguir estão 

descritos os insumos e equipamentos necessários para a realização da 

campanha de vacinação nos serviços gerenciados pela Prefeitura de São José 

do Sul. Alguns desses insumos já estão disponíveis nesses serviços e outros 

devem ser providenciados junto ao Ministério da Saúde e ao Estado. 

Tabela - Descrição dos equipamentos 

EQUIPAMENTOS DISPONIBILIDADE 

Computador com internet  Um aparelho para a sala de vacinas 

Ar condicionado Um para a sala de vacinas 

Pia para lavagem das mãos Uma para a sala de vacinas 

Câmara de conservação BT – 1100 

de 2°C a 8°C 

Um para sala de vacinas 

 

Tabela  - Descrição dos insumos 

MATERIAIS 

Caixa térmica 

Termômetro Máx/Mín 

Bobinas de gelo 

Algodão 

Curativos 

Seringa c/ agulha - 1ml ou 3ml 

Vacinas 
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9. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 

 

Considerando que a(s) vacina(s) contra a 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.  

As precauções e contraindicações abaixo discriminadas seguem o disposto no 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 

(BRASIL, 2021). 

 

9.1 Precauções  

▪ 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 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. 

▪ Vacinação de pessoas com exposição recente à Covid-19. 
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 As vacinas COVID-19, atualmente, não são recomendadas para controle de 

surtos ou para profilaxia pós-exposição ao SARS-CoV-2 em pessoas com 

exposição conhecida. Devido ao período de incubação mediano da Covid-19 

ser de apenas 4 – 5 dias, é improvável que a vacinação contra a Covid-19 gere 

uma resposta imune adequada dentro desse prazo para uma profilaxia pós-

exposição efetiva. Pessoas na comunidade ou em contexto ambulatorial, que 

tiverem tido contatos de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, não 

devem ser vacinadas durante o período de quarentena (conforme 

recomendado no Guia de Vigilância da Covid-19) para evitar exposição 

potencial de profissionais de saúde e os demais usuários do serviço durante a 

vacinação. Moradores ou pacientes que vivem institucionalizados em serviços 

de saúde (ex, instituições de longa permanência) com exposição conhecida à 

Covid-19 e/ou aguardando testes para SARS-CoV-2, podem ser vacinadas, 

desde que não apresentem sintomas consistentes com Covid-19. Nessas 

situações, a exposição e a transmissão do SARS-CoV-2 podem ocorrer de 

forma repetida e por longos períodos de tempo, além dos profissionais de 

saúde e demais funcionários já estarem em contato com os moradores. Os 

profissionais de saúde responsáveis pela vacinação devem utilizar medidas de 

prevenção e controle da infecção.  

▪ Pessoas com uso recente de imunoglobulinas e/ou anticorpos monoclonais. 

Não está estabelecido nenhum intervalo específico entre a administração de 

uma vacina Covid-19 e a aplicação de imunoglobulina humana, anticorpos 

monoclonais (excetuando os específicos para Covid-19) ou que tiveram que 

receber em caráter urgente um soro específico (p.ex., para tétano ou raiva). É 

desejável que se respeite um intervalo mínimo de 14 dias entre a administração 

de uma dessas terapias com anticorpos e a aplicação da vacina contra a 

Covid-19, para melhor avaliação de eventuais EAPV. Porém, na 

impossibilidade de se respeitar esse prazo, a dose de vacina Covid-19 deve ser 

considerada válida e não há necessidade de repetição. Já em caso de 

pacientes que tiveram Covid -19 e utilizaram como parte de seu tratamento  
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anticorpos monoclonais específicos contra o SARS-CoV-2, plasma 

convalescente ou imunoglobulina específica contra o SARS-CoV-2, devem, 

preferencialmente, aguardar um intervalo de 90 dias para receber uma dose de 

vacina Covid-19. Essa recomendação se baseia na meia vida estimada dessas 

terapias, em evidências que sugerem que a reinfecção pelo SARS-CoV-2 é 

incomum antes deste período e para se evitar uma potencial interferência na 

efetividade vacinal, até que mais dados sejam obtidos. Contudo, essa 

orientação é uma precaução e não uma contraindicação da vacinação, sendo 

que dose(s) de vacina Covid-19 aplicada(s) dentro desse intervalo também são 

consideradas válidas e não necessitam ser reaplicadas.  

▪ Gestantes, Puérperas e Lactantes. 

Gestantes e puérperas (em até 45 dias após o parto) estão em risco 

aumentado de formas graves de Covid-19 bem como complicações obstétricas, 

tais como parto prematuro, óbito fetal, abortamento, entre outros. Considerando 

ainda o momento pandêmico atual no Brasil, com elevada circulação do SARS-

CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19 entende-se 

que, neste momento, é altamente provável que o perfil de risco versus 

benefício na vacinação das gestantes seja favorável. Portanto o PNI, 

subsidiado pelas discussões na Câmara Técnica Assessora em Imunização e 

Doenças Transmissíveis e Câmara Técnica Assessora em ações integradas a 

Assistência à Gestante e Puérpera no contexto do Coronavírus (Covid-19), 

decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 de todas as gestantes e 

puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação na sexta edição 

do presente plano. No entanto, frente a ocorrência de um evento adverso grave 

com possível associação causal com a vacina AstraZeneca/Fiocruz em uma 

gestante, optou-se pela interrupção temporária na vacinação das gestantes e 

puérperas sem comorbidades, bem como pela interrupção do uso da vacina 

AstraZeneca/Fiocruz em gestantes e puérperas. Sendo mantida a 

recomendação de vacinação nas gestantes e puérperas com comorbidades 

(conforme Anexo B) com as demais vacinas Covid-19 em uso no país  
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(Sinovac/Butantan e Pfizer/Wyeth). A vacinação das gestantes e puérperas 

deverão ser condicionadas a prescrição médica após avaliação individualizada 

de risco benefício. As gestantes e puérperas que ainda não tenham sido 

vacinadas deverão ser vacinadas com vacinas Covid-19 que não contenham 

vetor viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth). As gestantes e puérperas 

(incluindo as sem fatores de risco adicionais) que já tenham recebido a primeira 

dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz deverão aguardar o término do 

período da gestação e puerpério (até 45 dias pós parto) para a administração 

da segunda dose da vacina. As gestantes e puérperas (incluindo as sem 

fatores de risco adicionais) que já tenham recebido a primeira dose de outra 

vacina Covid-19 que não contenha vetor viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer) 

deverão completar o esquema com a mesma vacina nos intervalos habituais. 

As gestantes pertencentes a outros grupos prioritários (trabalhadoras da saúde 

ou de outros serviços essenciais, por exemplo) poderão ser vacinadas após 

avaliação individual de risco e benefício a ser realizada em conjunto com o seu 

médico. A vacinação inadvertida de gestantes e puérperas (sem prescrição 

médica) deverão ser notificadas como um erro de imunização no e-SUS notifica 

(https://notifica.saude.gov.br/). Doses adicionais da vacina somente deverão 

ser administradas com a prescrição médica. O teste de gravidez não deve ser 

um pré-requisito para a administração das vacinas nas mulheres com potencial 

para engravidar e que se encontram em um dos grupos prioritários para 

vacinação. As gestantes, puérperas e lactantes devem ser informadas sobre os 

dados de eficácia e segurança conhecidos sobre as vacinas e da ausência de 

alguns dados relacionados, assim como dos riscos potenciais da infecção pelo 

SARS-CoV-2, para que possam tomar uma decisão esclarecida. Essas 

mulheres, 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.  
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As gestantes e puérperas que já se imunizaram com a vacina da 

AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, devem ser orientadas a procurar atendimento 

médico imediato se apresentarem um dos seguintes sinais/sintomas nos 4 a 28 

dias seguintes a vacinação:  

• Falta de ar.  

• Dor no peito.  

• Inchaço nas pernas.  

• Dor abdominal persistente.  

• Sintomas neurológicos, como dor de cabeça persistente e de forte 

intensidade, borrada, dificuldade na fala ou sonolência.  

• Pequenas manchas avermelhadas na pele além do local em que foi aplicada 

a vacina.  

Os trabalhadores da saúde envolvidos na atenção pré-natal deverão estar 

atentos ao histórico vacinal das gestantes sob seu cuidado para fornecer as 

orientações adequadas. Ademais se recomenda reforçar com as gestantes a 

necessidade de se manter as medidas de proteção não farmacológicas mesmo 

após a vacinação. Os trabalhadores da saúde deverão ficar atentos para os 

sinais e sintomas da síndrome de TTS e as recomendações de manejo 

adequado, conforme detalhado na Nota técnica n.º 441 /2021 – 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, disponível no link: https://www.gov.br/saude/pt-

br/coronavirus/vacinas/plano-nacionaldeoperacionalizacao-da-vacina-contra-a-

Covid-19. Casos suspeitos da síndrome deverão ser notificados no e-SUS 

notifica (https://notifica.saude.gov.br) como eventos adversos. Ressalta-se que 

essas recomendações poderão vir a ser reavaliadas à luz de novas evidências 

que venham a ser disponibilizadas.  

▪ Pessoas em uso de Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes orais.  
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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.  

▪ Portadores de Doenças Reumáticas Imunomediadas (DRIM).  

A eficácia e segurança das vacinas Covid-19 não foram avaliadas nesta 

população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral 

não replicante, RNAm e vírus inativado) é improvável que exista risco 

aumentado de eventos adversos. 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 essas condições deve ser 

individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença de base, os 

graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, 

recomendando-se que seja feita preferencialmente sob orientação de médico 

especialista. A escolha da vacina deve seguir as recomendações de órgãos 

sanitários e regulatórios, assim como a disponibilidade local. No entanto, de 

maneira geral, recomenda-se que esses indivíduos sejam vacinados, salvo 

situações de contraindicações específicas.  

▪ Pacientes Oncológicos, Transplantados e Demais Pacientes 

Imunossuprimidos.  
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A eficácia e segurança das vacinas Covid-19 não foram avaliadas nesta 

população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral 

não replicante, RNAm e vírus inativado) é improvável que exista risco 

aumentado de eventos adversos. Recomenda-se que a avaliação de risco 

benefício e a decisão referente à vacinação seja realizada pelo paciente em 

conjunto com o médico assistente. No entanto, de maneira geral, recomenda- 

se que esses indivíduos sejam vacinados, salvo situações de contraindicações 

específicas. 

9.2. 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. 

▪Para a vacina Covid-19 (recombinante) - AstraZeneca acrescenta-se a 

seguinte contraindicação: Pacientes que sofreram trombose venosa e/ou 

arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação com 

qualquer vacina para a Covid-19.  

Observação: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada 

nas bulas e respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) 

sobre a(s) vacina(s) a ser(em) administrada(s). Até o momento, no Brasil, a 

vacinação contra a Covid-19 não está indicada para indivíduos menores de 18 

anos, a não ser, aqueles com comorbidades, indicadas de acordo com o PNI. 

9.3. Erros de imunização e condutas recomendadas  

Erros de imunização (programáticos) são eventos adversos pós-vacinação 

evitáveis e que, portanto, devem ser minimizados através do treinamento 

adequado dos vacinadores e com uso da técnica correta de vacinação. A 

seguir apresenta-se alguns erros de imunização potencialmente associados às 

vacinas COVID-19 juntamente com a orientação das condutas pertinentes:  



         Município de São José do Sul 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

▪ Extravasamento durante a administração  

A ocorrência de extravasamentos durante ou após a aplicação de uma vacina, 

seja no próprio local da injeção ou na conexão entre a seringa e a agulha, são 

considerados erros de imunização. Sua ocorrência deverá ser evitada e os 

vacinadores treinados na técnica correta de boas práticas de vacinação, com 

especial atenção no encaixe das agulhas na seringa e na técnica de 

administração intramuscular. No entanto, caso esse erro ocorra, considerando 

que habitualmente os volumes de dose recomendados contém um excesso de 

antígeno como margem de erro, é pouco provável que extravasamentos de 

pequenos volumes (ex.: 2 a 3 gotas) incorram em pior resposta imune, desta 

forma, como regra geral, não se recomenda doses adicionais. Em situações de 

exceção, onde se observe o extravasamento de grandes volumes de vacina 

(avaliação caso a caso), recomenda-se a revacinação imediata.  

▪ Vacinação de menores de 18 anos  

As vacinas Covid-19 não estão indicadas para essa faixa etária, indivíduos que 

forem inadvertidamente vacinados deverão ter seus esquemas encerrados sem 

que sejam administradas doses adicionais.  

▪ Intervalo Inadequado entre as doses dos esquemas propostos 

Devem-se respeitar os intervalos recomendados pelo PNI para cada 

imunizante, visando assegurar a melhor resposta imune. A aplicação da 

segunda dose de uma vacina Covid-19 com intervalo inferior a 14 dias (2 

semanas) não poderá ser considerada válida. Nessa situação, recomenda-se o 

agendamento de nova dose respeitando o intervalo recomendado. Atrasos em 

relação ao intervalo recomendado para cada vacina devem ser evitados, uma 

vez que não se pode assegurar a devida proteção individual até a 

administração da segunda dose. Porém, caso ocorram atrasos, o esquema 

vacinal deverá ser completado com a administração da segunda dose o mais 

rápido possível, sendo improvável que haja prejuízo na resposta imune 

induzida pela vacina após a finalização do esquema. 
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▪ Administração inadvertida por via subcutânea  

As vacinas Covid-19 em uso no país são de administração por via 

intramuscular. A administração pela via subcutânea não é recomendada uma 

vez que não se tem dados de eficácia e segurança por essa via e poderá 

aumentar o risco de eventos adversos locais para vacinas com uso de 

adjuvantes. No entanto, também, não estão disponíveis dados de segurança 

com doses adicionais das vacinas. Desta forma, caso ocorra a vacinação 

inadvertida por via subcutânea, o erro de imunização deverá ser notificado e a 

dose deverá ser considerada válida, caso o erro tenha acontecido com a 

primeira dose, a segunda dose deverá ser agendada com o aprazamento no 

intervalo recomendado. Ressalta-se a necessidade de uso da via intramuscular 

na dose subsequente.  

▪ Intercambialidade  

Indivíduos que iniciaram a vacinação contra a covid-19 deverão completar o 

esquema com a mesma vacina. Indivíduos que por ventura venham a ser 

vacinados de maneira inadvertida com 2 vacinas diferentes deverão ser 

notificados como um erro de imunização no e-SUS Notifica 

(https://notifica.saude.gov.br) e serem acompanhados com relação ao 

desenvolvimento de eventos adversos e falhas vacinais. Neste momento, não 

se recomenda a administração de doses adicionais de vacinas COVID-19. 

 ▪ Administração de doses vencidas Indivíduos que venham a ser vacinados 

com doses de vacina vencidas deverão ser notificados como um erro de 

imunização no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br) e serem 

acompanhados com relação ao desenvolvimento de eventos adversos. A dose 

não deverá ser considerada válida, sendo recomendada a revacinação destes 

indivíduos com um intervalo de 28 dias da dose administrada. 
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10. CAPACITAÇÃO 

O MS anunciou a oferta de capacitação voltada para a qualificação de 

profissionais de saúde do SUS que atuarão nas campanhas de vacinação 

contra a Covid-19, em especial aos profissionais inseridos na Atenção Primária 

em Saúde e nas mais de 38 mil salas de vacina existentes no país, pela 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a CGPNI. O curso 

denominado “Vacinação para Covid-19: protocolos e procedimentos” é 

realizado na modalidade de Educação a Distância (EAD), em conteúdo 

adequado ao perfil dos profissionais da rede do SUS. 

Ofertado no âmbito do Campus Virtual Fiocruz, em acesso público e gratuito, 

visando alcançar de forma rápida e em escala nacional, os profissionais de 

todo o país que atuarão na campanha de vacinação. 

 

11. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição ocorre na Central Estadual de Armazenamento e Distibuição de 

imunobiológicos (CEAPI) é responsável pela distribuição das vacinas e dos 

insumos aos seus municípios de abrangência. O agendamento das retiradas 

ocorre por meio de contato telefônico e eletrônico. 

Em São José do Sul, o transporte das vacinas e dos insumos é realizado, 

essencialmente, por via terrestre. Este transporte já faz parte das atribuições 

hoje realizadas pela SMS no Programa de Imunização. As vacinas são 

acondicionadas em caixas térmicas climatizadas em temperatura de 2 a 8 

graus de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde garantindo a 

temperatura adequada até a chegada ao Centro de Saúde. 

A caixa é transportada lacrada e com as informações na guia de remessa, data 

e hora e temperatura da embalagem. No ato da entrega o profissional do 

transporte faz a conferência e assina a retirada dos insumos. 
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12. TRANSPORTE 

A disponibilização do transporte para imunização em Instituições de longa                    

permanência e acamados será de responsabilidade do setor de transportes da 

Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizará durante a realização da 

Campanha, um veículo para a realização da atividade. 

 

13. COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

Caberá a SMS junto com a equipe de comunicação definir uma estratégia de 

informação e conscientização da população para o aumento da confiança na 

vacinação. Também a identificação de porta-vozes como as Agentes 

Comunitárias de Saúde, articulação com a mídia, uso de redes sociais, e rádio. 

Caberá a Coordenação de Vigilância Epidemiológica e a Coordenação de 

Atenção Primária à Saúde em parceria com o Conselho Municipal de Saúde 

avaliar razões pelas quais as pessoas não estão sendo vacinadas, incluindo 

diferentes fontes de informação e acompanhar eventos que possam ocorrer 

durante a campanha de vacinação. 

 

14.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a vacinação para a COVID-19 irá acontecer 

concomitantemente as demais vacinações já existentes no calendário de 

imunização nacional. 

Considerando o cenário de transmissão da COVID 19. 

Considerando as medidas de precaução e prevenção para a redução do 

contágio entre a população a ser vacinada. 

 

 



         Município de São José do Sul 
      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Considerando os grupos que serão definidos pelo Ministério da Saúde 

apontados como prioridade: profissionais de saúde, idosos e pessoas com 

condições crônicas. 

Considerando as competências das três esferas de gestão são competências 

da esfera municipal: 

- 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. 

- Descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, 

conforme as normas técnicas vigentes; e gestão do sistema de informação do 

PNI, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da 

qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, bem como, a 

transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos 

estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das 

informações às unidades notificadoras. 

Neste documento apontamos algumas estratégias que deverão compor o 

planejamento municipal para organização da vacinação contra COVID-19 que 

envolverá as equipes de atenção primária a saúde. Estas ações deverão ser 

alinhadas com o Plano Estadual e Nacional desta campanha de vacinação. 
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REFERÊNCIAS: 

• Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID-19 do  

Ministério da Saúde; 

• Plano Estadual de vacinação contra  COVID-19 do Estado do Rio Grande do  

Sul; 

• Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra COVID -19 do  

Ministério da Saúde; 


