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PRINCIPAIS PREMISSAS DO PLANO

Este plano foi elaborado em consonância com as orientações globais da
Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).
Ainda não existem vacinas COVID-19 com registro definitivo na ANVISA. Até o
momento, existem 2 vacinas COVID-19 com aprovação para uso emergencial no Brasil.
Algumas definições contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às
características e disponibilidade das vacinas aprovadas para o uso emergencial, e
precisarão ser ajustadas como, por exemplo, adequação dos grupos prioritários,
população-alvo, capacitações e estratégias para a vacinação.

Introdução

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção respiratória aguda
potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre
as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies
contaminadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das
pessoas com covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento hospitalar.
Uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 ficam gravemente
doentes e desenvolvem dificuldade de respirar. Os idosos e pessoas com comorbidades,
tais como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior
risco de ficarem gravemente doentes.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) realiza em consonância
com o Ministério da Saúde (MS) a Campanha de Vacinação contra a COVID-19, de
forma gradual, desde janeiro de 2021. A COVID-19 é a maior pandemia da história
recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma
infecção respiratória aguda, potencialmente grave, e de distribuição global, que possui
elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato
com objetos e superfícies contaminadas.
A campanha de imunização contra a COVID-19 em será desenvolvida de acordo
com a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde
viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de
vacinação contra a COVID-19 serão divulgadas pelo Governo de São Paulo e Municípios.

Objetivo da vacinação

Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2),
bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e
a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

Objetivos Específicos



Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos
pela doença;



Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e
capacidade de atendimento à população;



Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;



Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.

População alvo

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19, foram definidos um novo grupo alvo da campanha que se inicia dia 10 de
maio de dois mil e vinte e um, sendo:


Pessoas com Síndrome de Dow de 18 a 59 anos;



Pessoas em terapia Renal 18 a 59 anos;



Pessoas transplantadas e uso de imunossupressores de 18 a 59 anos;



Gestantes e Puérperas com comorbidades acima de 18 anos;



Pessoas com Deficiência permanente de 55 a 59 anos;



Pessoas com morbidades de 55 a 59 anos;



Motoristas de Transporte coletivo.

Precauções à Administração da Vacina


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



Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com
pelo menos um mês de intervalo entre a administração da imunoglobulina e a
vacina, de forma a não interferir na resposta imunológica.

Uso pediátrico:
Não há estudos conduzidos com a vacina absorvida Covid-19 (inativada) na
população pediátrica.

Especificações das Vacinas
Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Sinovac/Butantan

Vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca

Vacina covid-19 (RNA mensageiro) - Pfizer

Contra indicações
Em caso de qualquer uma das seguintes condições, o uso da vacina adsorvida
covid-19 (inativada) é contraindicado:
Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina
Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas.

O registro da movimentação da Vacina
Cada Unidade de Estratégia de Saúde da Família é responsável pelo
preenchimento diário dos sistemas de informação oficiais definidos pela Secretaria da
Saúde para monitoramento da campanha, o VACIVIDA.

Eventos adversos
Todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições de casos,
estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos PósVacinação, deverão ser notificados, seguindo o fluxo estabelecido pelo PNI.

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação
Indivíduos pertencentes a esses grupos
deverão apresentar qualquer comprovante
que demonstre pertencer a um destes
Pessoas com Síndrome de Dow de 18 a
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Indivíduos pertencentes a esse grupo irão
Pessoas em Tearpia Renal 18 a 59 anos

vacinar na Unidade de Saúde que realiza o
tratamento (dialise).

Indivíduos pertencentes a esses grupos
Pessoas transplantadas em uso de
imunossupressores de 18 a 59 anos

deverão apresentar qualquer comprovante
que demonstre pertencer a um destes
grupos
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Gestantes pertencentes a esses grupos
deverão apresentar qualquer comprovante
que demonstre pertencer a um destes
Gestantes e Puérperas com comorbidades

grupos
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Para fins de inclusão na população-alvo
para

vacinação,

serão

considerados

indivíduos com
Deficiência grave permanente

Deficiência permanente grave aqueles que
apresentem uma ou mais das seguintes
limitações:
1 - Limitação motora que cause grande
dificuldade ou incapacidade para andar ou
subir escadas.

2 - Indivíduos com grande dificuldade ou
incapacidade de ouvir.
3- Indivíduos com grande dificuldade ou
incapacidade de enxergar.
4- Indivíduos com alguma deficiência
intelectual permanente que limite as suas
atividades habituais, como trabalhar, ir à
escola, brincar, etc.
Pessoas com 55 a 59 anos com uma ou
mais das comorbidades pré-determinadas.
Indivíduos pertencentes a esses grupos
Comorbidades de 55 a 59 anos

deverão apresentar qualquer comprovante
que demonstre pertencer a um destes
grupos

de
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Unidades de Saúde
Motoristas e cobradores de transporte
coletivo (onibus). Nessa estratégia será
necessária apresentação de documento
Motorista de transporte coletivo

que comprove o exercício efetivo da
função de motorista profissional do
transporte de passageiros fornecido pelo
Empresa em papel timbrado. O motorista
de transporte coletivo irá receber a vacina
no Município que a Empresa está alocada.

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação

Referências Bibliográficas
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BRASIL. Ministério da Saúde

