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INTRODUÇÃO

O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, apresenta
um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 são
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), enquanto outros 20% são sintomáticos e
requerem

atendimento

hospitalar

por

apresentarem

dificuldade

respiratória.

Destes,

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
O vírus foi detectado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei, China
(LANA et al., 2020). Nos primeiros dias de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
confirmou a sua circulação, sendo que em 16 de janeiro de 2020, o primeiro caso importado de
território japonês foi notificado. Em 21 de janeiro de 2020 os Estados Unidos reportou o primeiro caso
importado (LANA et al., 2020), com a OMS declarando a epidemia uma emergência internacional em
30 de janeiro de 2020.
No Brasil, em 7 de fevereiro de 2020 nove casos suspeitos estavam sendo investigados
(LANA et al., 2020; SAPS, 2020; SILVA et al., 2020), sendo que o Paraná apresentou seu primeiro
caso confirmado em 12 de março de 2020, com o primeiro óbito por COVID-19 registrado no dia 25
do mesmo mês (SESA-PR, 2020). Em 15 de julho de 2020 o Brasil já apresentava 1.884.967 casos
confirmados e o Paraná chegava em 46.601 infectados (SESA-PR, 2020). Os primeiros dados
disponíveis sobre o novo coronavírus evidenciam elevada capacidade de infecção, porém com
letalidade relativamente baixa (TUÑAS et al., 2020).
No continente europeu, a taxa de mortalidade oscilava em torno de 2% em março e abril de
2020, com aumento de 8% em pacientes acima de 70 anos. Também indivíduos portadores de
doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias estavam sendo avaliados
como um grupo de maior risco (PENG et al., 2020; ZHANG et al., 2020).
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) elaborou e publicou um planejamento para
vacinação nacional, o qual é orientado em conformidade com o registro e licenciamento de vacinas.
No Brasil, esta atribuição pertence à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei
nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, RDC nº 348/2020 e RDC nº
415/2020.
A estratégia de vacinação adotada pelo Estado do Paraná segue as normas do Programa
Nacional de Imunizações (PNI), com prioridade para grupos pré-definidos. Também acontecerá por
etapas e fases, conforme bases técnicas, científicas, logísticas e epidemiológicas estabelecidas
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nacionalmente. A disponibilização e o uso das vacinas contra a COVID-19 devem cumprir os
requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia, bem como possuir registro junto à Anvisa.
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FARMACOVIGILÂNCIA

O monitoramento dos eventos pós-vacinação seguirá o disposto no Protocolo de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV), elaborado pelo Ministério
da Saúde, em parceria com a Anvisa, específico para vigilância dos eventos adversos decorrentes da
vacinação contra a COVID-19. Para o manejo apropriado deste Protocolo é essencial um sistema de
vigilância sensível, capaz de avaliar a segurança do produto; diagnosticar a ocorrência de possíveis
eventos adversos e emitir respostas rápidas à população. O Sistema Nacional de Vigilância de
Eventos Adversos Pós-Vacinação é composto pelas seguintes instituições: 1. Ministério da Saúde:
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações/DEVIT/SVS/MS; 2. Agência Nacional de
Vigilância Sanitária: Gerência de Farmacovigilância (GFARM), Gerência-Geral de Inspeção e
Fiscalização

Sanitária

(GGFIS)

e

Gerência

de

Laboratórios

de

Saúde

Pública

(GELAS/DIRE4/ANVISA); 3. Secretarias Estaduais/Distrital de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e
Sanitária e Coordenações de Imunização; 4. Secretarias Municipais de Saúde: Vigilâncias
Epidemiológica e Sanitária e Coordenações de Imunização; 5. Serviços de referência e contra
referência: CRIE, Atenção Primária e Especializada (Serviços de Urgência/Emergência, Núcleos de
Vigilância Hospitalares), os quais promovem a integração e a vigilância ativa dos Eventos Adversos
Pós-Vacinação (EAPV). As atividades de vigilância requerem notificação e investigação rápida do
evento ocorrido e são compostas por três eixos principais:
• Detecção, notificação e busca ativa de eventos adversos;
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• Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, entre outros);

• Classificação final do EAPV. Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV) Todos os eventos adversos,
graves ou não, devem ser compatíveis com as definições de casos, estabelecidas no Manual de
Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação e devem ser notificados segundo
fluxo estabelecido no PNI. Os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita de
EAPV devem notificá-la imediatamente às autoridades locais de saúde, incluindo os erros
programáticos relacionados a imunização, como por exemploː problemas com a cadeia de frio; falhas
na preparação de doses; erros na via de
administração da vacina, dentre outros. É importante destacar que as notificações devem primar pela
qualidade no preenchimento das informações contidas na ficha de notificação/investigação de EAPV
do PNI. Ainda, considerando a oferta de diferentes vacinas contra a COVID-19, é imprescindível o
cuidado na identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, sendo obrigatório o
preenchimento do número do lote e dados do fabricante e demais requisitos estabelecidos em
normativas vigentes. Atenção especial e busca ativa deve ser dada à notificação de eventos
adversos graves, raros e inusitados, óbitos súbitos inesperados e erros de imunização
(programáticos), além dos Eventos Adversos de Interesse Especial (EAIE) descritos no Manual de
Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação. Para os eventos adversos graves a
notificação deve ocorrer em até 24 horas, conforme Portaria MS n.°204, de 17 de fevereiro de 2016.
Caberá aos municípios e Estado a orientação e determinação de referências e contra referências
para o atendimento aos casos decorrentes de eventos graves pós-vacinação contra a COVID-19.

PRECAUÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19

Como as vacinas contra a COVID-19 não foram testadas em todos os grupos de pessoas, portanto
algumas precauções ou contraindicações devem ser adotadas temporariamente, até que maiores
evidências sejam divulgadas. Após os resultados dos estudos clínicos da fase III, essas orientações
podem ser revistas. Em geral, como já recomendado para outras vacinas, pessoas acometidas por
doenças agudas febris moderadas ou graves não devem ser imunizadas. Caso contrário, os
sintomas decorrentes deste quadro clínico podem ser facilmente confundidos como possíveis efeitos
colaterais da vacina. Importante ressaltar que não há evidências, até o momento, de qualquer risco
com a vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável para
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 infecção confirmada para se evitar confusão com outros diagnósticos
diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a
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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.

CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19

Considerando os ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão utilizados em
seus estudos, as seguintes contraindicações devem ser consideradas:
• Pessoas menores de 18 anos de idade (Atençãoː este limite de faixa etária pode variar entre as
vacinas, portanto sempre será recomendada a confirmação desta informação diretamente na bula);
• Gestantes;
• Pessoas com histórico de reação anafilática confirmada associada à dose anterior da vacina contra
a COVID-19 ou a qualquer um de seus componentes. Importante que antes de qualquer vacinação,
as bulas e as informações relativas ao(s) respectivo(s) fabricante(s) sejam cuidadosamente lidas,
assim como demais orientações contidas no Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de
Eventos Adversos Pós-Vacinação.

CONSERVAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19

Para garantir a efetividade da vacina contra COVID-19 é necessário mantê-la em condições
adequadas de conservação, ou seja, devidamente armazenadas sob refrigeração, conforme as
recomendações do fabricante.

ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA COM OUTRAS VACINAS

Considerando a falta de estudos relacionados a administração simultânea de vacinas, não se
recomenda à administração concomitante da vacina contra a COVID-19 juntamente com outras
vacinas. Deve-se respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre a aplicação das vacinas, conforme
orientação do PNI.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA VACINAÇÃO

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito do PNI deve estar em
conformidade com as definições estabelecidas na Resolução RDC n.° 222, de 28 de março de 2018,
que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento destes resíduos, ou outra que vier a
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substituí-la. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Gestão da Informação e Registro das Doses Aplicadas A
informação oportuna e de qualidade permitirá traçar ajustes e correções durante a estratégia de
vacinação de cada grupo prioritário e na conclusão de cada etapa. Conforme o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação Contra a COVID19, o registro das doses aplicadas será
obrigatoriamente nominal, com os dados lançados diretamente no Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações/COVID-19 (SI-PNI/COVID-19) por todos os pontos de vacinação
da rede pública. Serão realizadas capacitações/orientações para a utilização do site de campanha,
uma vez que o mesmo é operacionalizado por meio do Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso
(SCPA) e Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações COVID-19 (SI-PNI Covid).
O usuário vacinado poderá acessar sua carteira digital de vacinação via App ʺConecte SUSʺ ou por
meio de QR Code, disponível na biblioteca de aplicativos da Apple Store (IOS®) e ou Play Store
(Google®). Todas as ocorrências de Eventos Adversos Pós Vacinação durante a Campanha contra
COVID-19 e até 30 dias após a aplicação da vacina, deverão ser notificadas no novo sistema de
notificação ʺe-SUS Notifica-24 horasʺ.
Para a melhoria do processo logístico de distribuição de imunobiológicos e insumos para a
campanha de vacinação contra a COVID-19, está prevista a nova integração do Sistema de Insumos
Estratégicos (SIES). Durante a campanha de vacinação contra a COVID-19, serão disponibilizados
instrumentos de gestão estratégica, tais como: painel para o monitoramento em tempo real de doses
aplicadas, cobertura vacinal, EAPV e distribuição de imunobiológicos e insumos.
Registro de Informação na Caderneta de Vacinação A caderneta de vacinação é um documento de
comprovação de imunidade que possibilita o monitoramento das vacinas recebidas pelo cidadão em
todo o ciclo de vida. Também é um documento indispensável aos viajantes em trânsito nacional e
internacional, devendo ser mantida guardada junto aos demais documentos pessoais. É proibido o
uso de corretivo ou rasuras em informações contidas na carteira de vacinação, sendo de
responsabilidade das Unidades de Saúde emití-las e ou atualizá-las sempre que houver a
administração de qualquer vacina. Para tanto, faz-se necessário o registro de informações de forma
clara e concisa, contendo Na identificação do cartão de vacinas: a) Nome do portador; b) Data de
nascimento; c) Endereço completo (Rua/ Av./ N.º/ Município); d) Nome da unidade vacinadora. Do
registro da aplicação das vacinas: a) Nome da vacina; b) Data da aplicação; c) Lote da vacina
aplicada; d) Nome do vacinador.

OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO

Mecanismo de Gestão As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de
vigilância em saúde, entre as quais se incluem as de vacinação, estão definidas na Lei Federal n.º
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6.259/1975, a qual esclarece que a gestão destas ações deve ser compartilhada entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, devendo ser pactuadas em Comissão Intergestores Tripartite
(CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), tendo por base a regionalização, a rede de serviços e
as tecnologias disponíveis em cada localidade. As ações de monitoramento e orientação para o uso
de diferentes vacinas são de responsabilidade do Estado e Municípios que receberem o produto.
Destaca-se ainda que, em consonância com a RDC n.°197/2017, todo serviço de vacinação possui a
obrigatoriedade de informar seus dados ao ente federal, por meio do sistema de informação definido
pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Planejamento A vacinação no
Paraná ocorrerá em etapas, seguindo a estratégia já estabelecida pelo Ministério da Saúde, com
seleção de grupos prioritários, sendo necessárias ações diferenciadas para o alcance das metas.
Estas etapas ocorrerão simultaneamente nos 399 municípios do Estado, podendo sofrer alterações
locais conforme os grupos prioritários existentes em cada região, necessidade da inclusão de outras
vacinas à campanha ou mudanças no cronograma de entrega das vacinas previsto pelo Ministério da
Saúde/PNI. Os municípios devem elaborar um plano de ação que contemple a organização e
programação detalhada de todo o processo de vacinação. Esta programação é importante para
mapear a população-alvo existente em cada território e assim alcançar a meta definida para cada
grupo prioritário contida no Programa Nacional de Imunizações. Capacitações Para qualificar as
ações da vigilância epidemiológica e da atenção primária à saúde com foco no alcance da cobertura
vacinal preconizada no PNI, bem como na otimização de doses, as seguintes estratégias foram
definidasː
• Capacitação das equipes para o registro de dados dos vacinados no sistema de informação do
Ministério da Saúde;
• Capacitação das equipes para notificação dos eventos adversos pós-vacinação em sistema de
informação específico para esta finalidade;
• Capacitação das equipes quanto à forma de divulgação de possíveis alertas de risco associados
às vacinas, para os núcleos de comunicação locais, de forma que as informações sejam claras tanto
aos profissionais da saúde como para população;
• Capacitação para realização do acompanhamento dos indicadores de cobertura vacinal,
distribuição, aplicação e registro das vacinas;
• Capacitar/atualizar os profissionais que atuarão nas estratégias de vacinação nos temas: técnica de
aplicação, conservação das vacinas, identificação, notificação e investigação de eventos adversos
pós-vacinação (EAPV), entre outros; Estas capacitações devem ser realizadas por meio de
plataforma on line e disponibilizadas aos profissionais de saúde com materiais instrutivos (notas
técnicas), com o objetivo de disseminar as informações a todos os envolvidos nas ações de
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vacinação. A vacinação contra a COVID-19 ainda poderá exigir diferentes estratégias devido à
possibilidade do uso de diferentes vacinas em diferentes grupos prioritários, por exemplo:
• Vacinação de trabalhadores de saúdeː recrutar o trabalho conjunto das equipes da Atenção
Primária, Urgência e Emergência;
• Vacinação de idosos: pode ser realizada casa a casa ou por meio do sistema Drive Thru;
• Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de vacinação para evitar
aglomerações;
• Prever e prover insumos necessários para realização da vacinação;
• Ampliar a força de trabalho para vacinação;
• Buscar parcerias com instituições de ensino superior de graduação da área da saúde;
• Realizar vacinação extramuros como: locais de convivência social (centro de idosos, igrejas,
escolas) em locais abertos e ventilados e, inclusive, em Unidades Móveis da Saúde.

LOGÍSTICA DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A
COVID-19.
As operações logísticas para a vacinação contra a COVID-19 no Estado do Paraná
compreenderão o recebimento, o armazenamento e a distribuição das doses de vacinas adquiridas
de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), com base nas diretrizes estabelecidas pelo
Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e pela Divisão de Vigilância do
Programa de Imunizações (DVVPI) da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde (DAV) da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas.

06

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas

0

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde

93

Pessoas de 80 anos ou mais

206

Pessoas de 75 a 79 anos

157

Pessoas de 70 a 74 anos

246

Pessoas de 65 a 69 anos

364
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Pessoas de 60 a 64 anos

453

Pessoas em Situação de Rua

00

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

10

Comorbidades

2.350

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS,
CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento)

75

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

27

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

35

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas.

00

Caminhoneiros

25

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de
Passageiros

12

Trabalhadores de Transporte Aéreo

00

Trabalhadores Portuários

00

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e
segurança)
Trabalhadores do Sistema Prisional

01

TOTAL

4.060
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COMUNICAÇÃO

O município de Pinhalão está estruturado com insumos, equipamentos, logística e pessoal
para a vacinação contra a COVID-19. Havendo imunobiológicos disponíveis o município tem sua
logística de comunicação e divulgação da vacinação por meio de anúncios nas ruas com carro de
som, anúncios nas igrejas e demais locais de encontro comunitário e anúncios nas mídias sociais e
plataformas digitais da Prefeitura Municipal. Inseridos nesta atividade de divulgação o município
dispõe de sua rede de Agentes Comunitários de Saúde para comunicar nas residências cada etapa
da vacinação. Com a chegada da vacina, o esforço de comunicação será ainda mais intensificado.
O município através da equipe se propõe a esclarecer possíveis dúvidas e gerenciar riscos ou
adversidades no processo de comunicação. Se comprometer também em resolver possíveis
problemas ou adversidades no tratamento e apuração de fatos, dados e notícias envolvendo a
estratégia de vacinação e que possam desgastar a imagem da gestão ou gerar fakenews.
Nos produtos de comunicação oficial, o município utiliza linguagem de fácil compreensão,
textos curtos e maior efetividade para o alcance da divulgação.
Seguindo o cronograma do público-alvo, gerar conteúdo relacionado e direcionado àqueles
que serão os grupos prioritários no quantitativo inicial dos lotes da vacinação definidos pelo Ministério
da Saúde e replicados no Estado, por meio do Programa Estadual de Vacinação Contra a COVID-19
e assim sucessivamente.
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ANEXO II
Escalonamento da vacinação em Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de
Saúde, visando execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 do Paraná

I- INTRODUÇÃO
Considerando a população a ser vacinada e o quantitativo de vacinas disponíveis, os
conceitos e escalonamento, abaixo apresentados, visam a subsidiar a execução do Plano
Estadual de Vacinação Contra a COVID-19.
Este conteúdo será atualizado sempre que houver modificações nas variáveis ora
consideradas e de acordo com mudanças no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação Contra a COVID-19, do Programa Nacional de Imunizações – PNI, do Ministério
da Saúde.
II- TRABALHADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE
Pessoa que exerce as atividades laborais em serviço de saúde (instituições públicas e
privadas prestadoras de serviços de internação hospitalar e instituições prestadoras de
serviços ambulatoriais de saúde).
Os locais de trabalho são de natureza diversa, desde onde se realiza a assistência direta
ao usuário acamado, até ambientes cujas atividades desenvolvidas são, exclusivamente,
administrativas.
Deste modo, ainda que se enquadre como trabalhador de serviço de saúde, a exposição
ao risco é diversa nos diferentes ambientes de trabalho.
A priorização da vacinação contra a COVID-19 no grupo prioritário de Trabalhadores de
Saúde que atuam em Serviços de Saúde será em conformidade com o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 (PNI/MS, 2021, 2ª Edição), e
escalonada por local de atividade.
Todos os trabalhadores de saúde serão vacinados, porém, a ordem de prioridade temporal
para a vacinação está escalonada em subgrupos, conforme apresentado abaixo.
III- ESCALONAMENTO DA VACINAÇÃO EM TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE
SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS
A execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 no Paraná se dará em
etapas (1 a 10) correspondentes aos subgrupos de trabalhadores de saúde (ordem
operacional e cronológica).
Exemplificando, ao término da vacinação dos trabalhadores do subgrupo 1, inicia-se a
vacinação para os trabalhadores pertencentes ao subgrupo 2 e assim, sucessivamente.

SUBGRUPOS DE TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1. Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19.
2. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
3. Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU,
SIATE), de referência* COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia:
3.1 Trabalhadores que atuam na assistência direta a paciente COVID-19;
3.2 Trabalhadores de apoio/suporte ao paciente e à equipe que atende COVID-19
(motorista, laboratório, imagem, limpeza, nutrição, entre outros);
3.3 Trabalhadores que atuam em Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia,
devido ao risco de transmissão do vírus aos pacientes;
3.4 Trabalhadores em geral, exceto de áreas administrativas.
* Serviço de saúde que presta atendimento à paciente COVID-19.
4. Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19.
5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS).
6. Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam
testes/exames laboratoriais para a COVID-19.
7. Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto
Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros.
8. Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de
campo relacionadas à COVID-19.
9. Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores
atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres
potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e
trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da
saúde.
10. Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que
se encontram em teletrabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente.
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