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PLANO DE AÇÃO
No Brasil, o registro e o licenciamento das vacinas são de atribuição da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, pautados na Lei nº 6.360/1976 e
regulamentos técnicos como a RDC nº 55/2010, e para a efetivação da vacinação no
território nacional o acompanhamento dos registros na ANVISA torna-se
imprescindível. (PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO RIO GRANDE
DO SUL, 2020).

VACINAS DISTRIBUIDAS
• Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada) Fabricante: Sinovac
Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan.
• Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos BioManguinhos

(Fiocruz/BioManguinhos):

vacina

covid-19

(recombinante)

Fabricante: Serum Institute of India Pvt. Ltd. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz.
• Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos BioManguinhos

(Fiocruz/Bio-Manguinhos):

vacina

covid-19

(recombinante)

Fabricante: Fiocruz/Bio-Manguinhos. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz.
• AstraZeneca: vacina contra covid-19 (ChAdOx1-S (recombinante)). Vacina oriunda
do consórcio Covax Facility. • Pfizer/Wyeth: vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) –
Pfizer/Wyeth. • Janssen: vacina covid-19 (recombinante). Vacina oriunda do
consórcio Covax Facility
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PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA
Segundo o PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO RIO GRANDE DO
SUL, 2020.
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. Lembrando que essas informações sempre deverão ser seguidas conforme
o último informe do Ministério de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde.
Precauções


Doenças agudas febris moderadas ou graves recomenda-se o adiamento da
vacinação até a resolução do quadro;



Pessoas com suspeita clínica de COVID-19 recomenda-se o adiamento da
vacinação com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da
doença;



Pessoas com infecção confirmadas 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 assintomática;



Pessoas com sintomatologia prolongada não é contraindicação para o
recebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência de
piora clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se evitar a
atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente da
pessoa.

Contraindicações


Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;



Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática 45
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.



Para as vacinas covid-19 recombinantes dos fabricantes AstraZeneca e
Janssen acrescenta-se a seguinte contraindicação: pessoas com histórico de
síndrome de extravasamento capilar.

EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINA: notificação através do fluxo estabelecido
pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações
As vacinas contra COVID-19 são seguras. Porém como qualquer outra vacina,
alguns efeitos adversos podem ser relatados por alguns pacientes, sendo que
desaparecem por conta própria depois de algumas horas ou dias.
Efeitos comuns: febre baixa, dores musculares, dor de cabeça, dor no local da
aplicação, calafrios e diarreias. Esses efeitos colaterais diferem de acordo com a
vacina aplicada. Alguns pacientes podem não apresentar nenhum efeito adverso.
Efeito raro: reações alérgicas
Links para acesso das bulas das vacinas contra Covid-19.
https://www.ibiaca.rs.gov.br/editaiscovid/20-08-21-140425-bulabutantan1.pdf
https://www.ibiaca.rs.gov.br/editaiscovid/20-08-21-140444-bulabutantan2.pdf
https://www.ibiaca.rs.gov.br/editaiscovid/20-08-21-140503-bulabutantan3.pdf
https://www.ibiaca.rs.gov.br/editaiscovid/20-08-21-140339-bulafiocruz10doses.pdf
https://www.ibiaca.rs.gov.br/editaiscovid/20-08-21-140317-bulapfizer.pdf

https://www.ibiaca.rs.gov.br/editaiscovid/20-08-21-140253-bulajanssen.pdf
GRUPOS PRIORITÁRIOS

Abaixo segue a tabela com os grupos elencados como “Grupo
comorbidades” e a descrição da mesma. Esses estão aptos a receber o imunizante
nessa fase vigente de vacinação.

Abaixo segue a tabela com os grupos elencados como “Grupo comorbidades em
adolescentes de 12 a 17 anos” e a descrição da mesma. Esses estão aptos a receber o
imunizante nessa fase vigente de vacinação e documento comprobaório (esse deve
ser apresentado no ato da vacinação).

INSUMOS: serão distribuídos através do Ministério da Saúde e Governo do Estado
do RS, que repassara a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde e a mesma distribuirá
aos municípios.

SERINGAS

VACINAS

6ª
Coordenadoria
Regional de
Saúde

EPI´s

AGULHAS

Seringas: responsabilidade da Divisão de Suprimentos da SES/RS. Sendo a
distribuição estratificada (em partes).
Vacinas: a distribuição será de forma fracionada, conforme cronograma da 6
Coordenadoria Regional de Saúde.

VACINAÇÃO-EQUIPE
Equipe para vacinação: todos os profissionais da Atenção Basica devem estar
envolvidos na campanha. Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), serão os
profisisonais estratégicos para sanear dúvidas, esclarecimentos e busca ativa das
pessoas as serem vacinadas.
Aplicação das doses: equipe de enfermagem

POPULAÇÃO: Levar consigo cartão SUS, CPF e laudo de comorbidades (quando
aplicado);
DIVULGAÇÃO: a campanha de vacinação será divulgada principalmente nos meios
de
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facebbok ( https://www.facebook.com/prefeitura.ibiaca/ ), além dos grupos de
WhatsApp e rádios locais. Fique atento!!!
Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (54) 3374-1335 – Unidade
Básica de Saúde ou (54) 3374-1222 (Secretaria Municipal de Saúde).

ENDEREÇO DA SALA DE VACINAÇÃO:
Unidade Básica de Saúde
End.: Rua Paulina Pansera,nº 227 (Ao Lado da Escola Municipal de Educação Infantil
Casulo)
Fone: 54 3374-1335
Horário de Atendimento na UBS:
Manhã: 07h30min às 11h30min
Tarde: 13h às 17h

FORMAS DE VACINAÇÃO


Sala de vacinas (UBS): acesso pela parte externa da UBS.



Drive-Thru: paciente vai até em frente a UBS de carro. O vacinador vai até o
paciente vacina-lo.



Domiciliar: será avaliada a real necessidade de cada paciente para tal forma
de vacnação, conforme decisão da equipe de saúde.

OBSERVAÇÕES: Cabe salientar que esse Plano, sofrerá alterações conforme os
decretos, portarias, planos sobre a vacinação.

INFORMAÇÕES 6ª COORDENADORIA DE SAÚDE


Será realiazada DUPLA conferência de cada um dos 62 municípios, por
funcionários da coordenadoria.



SOMENTE APÓS isso tudo, as vacinas poderão ser retidas na CRS.



As vacinas serão entregues ao um PROFISSIONAL ou motorista do município.
Portando o termo de retirada. O responsável fará a CONFERÊNCIA do
quantitativo das doses e se responsabilizará pelo transporte até o seu
município.



Todas as resoluções e normas técnicas que devem ser seguidas encontramse no link: https://coronavirus.rs.gov.br/orientacoes-vacinacao-covid-19

