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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 município de Sarandi apresentou no Boletim Epidemiológico 36/2020 12.629          

casos suspeitos notificados, 4.187 confirmados e 50 óbitos. Dos casos confirmados, até a             

publicação deste boletim, 44,1% eram do sexo masculino e 55,9% do sexo feminino, com              

faixa etária predominanete entre 30 e 39 anos. 

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 município de Sarandi 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 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. 

 

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.   

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; investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, entre outros);         

Classificação final do 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 exemplo: 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 à Unidade de Pronto Atendimento               

24 horas e ao Hospital Metropolitano de Sarandi a comunicação dos casos graves à Central               

de Vacinas. 

Cada unidade, que possui ação de vacinação, será capacitada e possuirá acesso ao             

sistema de notificação para que a mesma seja realizada imediatamente após sua            

comunicação. O responsável técnico realizará a coleta de dados e digitação no sistema,             

devendo o mesmo preencher os campos de notificação, investigação e classificação final do             

evento adverso.  
 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO  

 

O município de Sarandi receberá as vacinas da 15ª Regional de Saúde (RS), com sede               

em Maringá. Como ocorre com os demais imunobiológicos do Prograna Nacional de            



Imunizações (PNI) o município realiza a retirada na 15ª RS em caixas térmicas com controle               

rigoroso de temperatura (de acordo com a vacina contra Covid-19 que será disponibilizada). 

A Central de Vacinas realizará o recebimento das doses e armazerá nas câmaras             

refrigeradas para a posterior distribuição às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que possuem             

sala de vacina ativa no PNI. O município possui 7 salas de vacina ativas nas seguintes UBSs:                 

Aurora, Ouro Verde e Independência na região norte da cidade; e, Clínica Materno Infantil,              

Flores, Nova Aliança e Monte Rey na região sul. Todas as salas possuem câmara refrigerada. 

De acordo com a demanda e o número de doses recebidas, poderão ser elaboradas              

estratégias de vacinação extra muro para facilitar o acesso do público alvo. Pacientes             

acamados deverão ser agendados pela UBS de referência para a realização da vacina no              

domicílio. 

A distribuição a partir da Central será realizada de acordo com a demanda dos pontos               

de vacinação e da quantidade de doses recebidas da 15ª RS. 

Para garantir uma vacinação segura, seguindo os protocolos de segurança e           

transmissibilidade da COVID-19, os profissionais deverão usar os seguintes equipamentos de           

proteção individual: avental descartável e máscara de proteção facial. A higienização das            

mãos com água e sabão e/ou álcool gel deve ser realizada a cada dose aplicada. 

Para o primeiro lote de vacinas recebidos, a vacinação será centralizada na Secretaria             

Municipal de Saúde e os idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs)             

serão vacinados na própria instituição.  

 

Fluxo de Vacinação 

 

Todos os pontos de vacinação deverão realizar a aferição de temperatura antes da             

entrada no local. O usuário que estiver com temperatura igual e/ou acima de 37,1ºC deverá               

ser avaliado pelo enfermeiro e, se necessário, pelo profissional médico e ter a administração              

da vacina adiada. 

Após a aferição da temperatura abaixo de 37,1ºC, o mesmo deverá ser encaminhado             

ao profissional que realizará a administração da dose vacinal (auxiliar/técnico em           

enfermagem) e ao responsável pela digitação da dose aplicada no sistema           

(ACS/administrativo). 

No ato da aplicação, o paciente deve ser orientado sobre a necessidade de             

comunicação dos eventos adversos, contra-indicações da vacina e motivos de adiamento do            

recebimento da dose. 



A dose aplicada deve ser registrada na caderneta de vacinação constando: vacina            

aplicada, dose, data, lote, validade, vacinador e estabelecimento de saúde de aplicação. 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

As UBSs do município possuem acesso ao sistema online para registro de doses             

aplicadas. 

Em caso de falhas que interrompam o funcionamento dos computadores ou o acesso             

ao sistema online, será realizado registro manual para posterior digitação no sistema online             

respeitando o prazo de 48 horas para envio das informações, de acordo com a Portaria               

GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021. 

A capacitação das equipes no SIPNI Módulo de Campanha será realizado assim que              

for possível o acesso ao mesmo e as equipes já tiveram acesso ao vídeo explicativo gravado                

pelo Conasems a respeito do sistema de registros. 

Conforme o aumento no número de doses recebidas pelo município, há a            

possibilidade de abertura de pontos de vacinação nas escolas municipais de forma a evitar              

aglomeração nas UBSs e possibilitar a realização da ação em ambiente aberto e arejado e               

para tal seriam utilizados os pátios e quadras poliesportivas das escolas. 

Além do registro no sistema online, será realizada anotação em caderneta de            

vacinação para que o vacinado tenha em sua posse a comprovação do registro da dose. 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

O quantitativo aproximado de indivíduos dos grupos prioritários, definidos pelo 

Ministério da Saúde presentes no município, são:  

Grupos Prioritários Quantitativo 

1. Trabalhadores da Saúde 1.801 

2. Idosos de 60 anos ou mais 8.048 

3. Comorbidades 9.735 

4. Trabalhadores educacionais e da 
assistência social (CRAS, CREAS, 
Casa/Unidades de Acolhimento) 

1.059 

5. População privada de liberdade 312 



Fonte: Estimativa da Campanha de Influenza de 2020 

 

COMUNICAÇÃO 

 

O município de Sarandi, através de sua assesoria de imprensa, repassará informações            

aos demais meios de comunicação com o objetivo de manter a população informada sobre as               

etapas da campanha de vacinação. 

As divulgações realizadas pelo Estado e pela União servirão para informar as            

estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, que serão              

seguidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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