PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NUCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Guajará-Mirim, 18 de fevereiro de 2021.
PLANO DE EXECUÇÃO DA IMUNIZAÇÃO COVID-19 SEGUNDA DOSE PARA
TRABALHADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE (UBS) E HOSPITAL BOM PASTOR QUE FORAM IMUNIZADOS NA
PRIMEIRA FASE NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁMIRIM – NUVEPA.

Imunização dos trabalhadores de saúde da Atenção Básica
A segunda dose (D2) da vacinação iniciará no dia 22 de fevereiro do presente ano, a
partir das 14h00min às 17h30min. A vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) citadas logo abaixo, bem como o Hospital Bom Pastor que serão vacinados in loco.

UBS

DATA D1

QUANT. VACINADOS

DATA D2

Carlos Chagas

25/01/2021

44

22/02/2021

Delta Oliveira Martins

25/01/2021

27

22/02/2021

Irmã Maria Agostinho

25/01/2021

28

22/02/2021

Sandoval Meira

25/01/2021

24

22/02/2021

TOTAL:
D1*: Primeira Dose

123

D2*: Segunda Dose

a) Hospital Bom Pastor:
Data da D1: 26/01/2021.
Quantidade de Vacinados: 26.
Data da D2: 22/02/2021.
Horário: 08h00min às 12h00min
14h00min às 17h30min

Trabalhadores da Atenção Básica
A vacinação iniciará no dia 22 de fevereiro do presente ano, a partir das 14h00min às
17h30min. O local da segunda dose da vacinação ocorrerá nas dependências de cada Unidade
Básica de Saúde citada anteriormente, de forma simultânea.
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Neste primeiro momento, a previsão de trabalhadores da Atenção Básica a serem
vacinados é de 149 pessoas, sendo: 123 trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde e 26
trabalhadores da saúde do Hospital Bom Pastor, totalizando assim: 149 servidores.

Fica organizado da seguinte maneira o processo da imunização:
A coleta de informações sobre pessoas à serem vacinadas, baseiam no controle de
vacinados na primeira dose, ocorrido no dia 25 e 26 de janeiro do presente ano.

Dentro de cada Unidade Básica de Saúde a organização para a
vacinação dos trabalhadores da saúde segue da seguinte maneira:
1. Cada UBS será composta por 01 vacinador e 01 registrador;
2. Antes da vacinação a ficha deverá ser preenchida com nome, data de nascimento,
CPF, cartão do SUS, nome da mãe, lote da vacina e nome da vacina;
3. É importante manter a organização das cadeiras com 1m de distância e que todos
os trabalhadores da saúde estejam com as suas máscaras. O não uso da mesma
impede adentrar no local, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;
4. Vacina disponível é CoronaVac (Butantan).

APRESENTAÇÃO:
Suspensão injetável.
APRESENTAÇÃO MONODOSE:
1. Cartucho com 40 frascos-ampola com uma dose de 0,5 mL contendo 600 SU do
antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 cada;
2. Via intramuscular.

CONTRAINDICAÇÕES:
Em caso de qualquer uma das seguintes condições, o uso da vacina adsorvida covid-19
(inativada) é contraindicado:
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1. Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina (hidróxido de alumínio,
hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água
para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH);
2. Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:
1. A apresentação monodose deve ser administrada imediatamente após a abertura do
frasco;
2. O uso com cautela deve ser feito nos seguintes casos: histórico familiar e pessoal
de convulsão, portadores de doenças crônicas, história de epilepsia e alergias;
3. Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com
esta vacina com pelo menos um mês de intervalo, de forma a não interferir na
resposta imunológica;
4. Medicamentos

apropriados,

como

adrenalina,

devem

estar

prontamente

disponíveis para uso imediato em caso de reação anafilática grave após a
vacinação. Os pacientes devem ser observados pelo menos 30 minutos no local
após a administração.

A vacinação deve ser avaliada com atenção em portadores de desordens neurológicas
em atividade.

MODO DE USAR:

O ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO É DE 02 DOSES DE 0,5 ML
COM INTERVALO DE 2-4 SEMANAS ENTRE AS DOSES.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
1. Não existe informação sobre intercambialidade da vacina adsorvida COVID-19
(inativada) com outras vacinas que produzam resposta imune contra o SARS-CoV-2.
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Informações

sobre

apresentação,

contraindicação,

advertências

e

precauções, interações e modo de usar, foram retiradas da bula vacina
CoronaVac (BUTANTAN).
Os sintomas: febre, cefaleia, sintomas gripais e os diagnósticos de COVID-19 há
menos de 30 dias e aquelas pessoas que tiveram COVID-19 há mais de 30 dias, mas que
perduram algumas queixas NÃO É INDICADO A VACINAÇÃO, pois diante de um
evento adverso pós-vacinal é necessário diferenciar se aquele sintoma já existia ou se
passou a existir após a aplicação da vacina. A resistência vacinal vem existindo, não só
em relação à imunização contra COVID-19, e nós como profissionais de saúde
precisamos passar orientações claras e retirar as dúvidas da população.

VACINAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DAS UNIDADES DE
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE GUAJARÁ-MIRIM/RO E
HOSPITAL BOM PASTOR
Trabalhadores dos serviços de saúde públicos atuando na linha de frente, envolvidos
diretamente com casos suspeitos e confirmados de COVID – 19 deverão ser vacinados no
período e local citado anteriormente.
As categorias de trabalhadores que se encaixam são: enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliares de enfermagem, limpeza, manutenção, motorista, nutricionista,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos
veterinários e seus respectivos técnicos auxiliares, médicos. As demais informações sobre o
cronograma de vacinação de idosos com idade menor que 80 anos serão divulgados
posteriormente.
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