


Campanha Nacional de Vacinação 
contra COVID-19, no estado da Bahia.



OBJETIVO DA VACINAÇÃO

Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, 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 para formas graves e óbitos;

❖ Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de

saúde;

❖ Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;

❖ Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.











POPULAÇÃO ALVO

❖ Trabalhadores da saúde*;

❖ Pessoas idosas institucionalizadas (ILPI);

❖ Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência institucionalizadas;

❖ População indígena vivendo em terras indígenas.

*Sugestão de escalonamento preliminar para vacinação dos trabalhadores da saúde:

❖ Vacinadores envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

❖ Trabalhadores das ILPI e residências inclusivas;

❖ Trabalhadores de saúde envolvidos diretamente na assistência de casos Covid-19.

Meta: Vacinar 

pelo menos 90-

95% da 

população alvo de 

cada grupo.



Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)

Composição: vírus SARS-CoV-2 inativado

Soroconversão:

> 92% nos participantes que tomaram duas doses no intervalo de 14 dias

> 97% nos participantes que tomaram duas doses no intervalo de 28 dias.

VACINA

Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados

(contra 7 casos graves no grupo placebo).



Especificações da vacina COVID-19 Sinovac/Butantan. 

Fonte: CGPNI/SVS/MS 

Obs.: A indicação da vacina será para pessoas a partir de 18 anos de idade no país.

Bahia – 28 dias



 A administração da vacina será pela via intramuscular (IM), no músculo deltóide,

observando a via e dosagem orientadas pelo laboratório.

 Poderá ser realizado no vasto lateral da coxa caso haja algum impedimento ou

especificidade. Outra área alternativa para a administração será a ventroglútea,

devendo ser utilizada por profissionais capacitados.

 Serão utilizadas para aplicação seringas e agulhas com as seguintes

especificações:

Seringas de plástico descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml);

Agulhas descartáveis de para uso intramuscular:

25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm.

Especificações da vacina COVID-19 Sinovac/Butantan. 











Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste

momento não se recomenda a administração simultânea das vacinas

COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, preconiza-se um

intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as

diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Administração simultânea com outras vacinas 





FARMACOVIGILÂNCIA

TODOS os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as

definições de casos, estabelecidas nos documentos abaixo, bem

como os erros de imunização e problemas com a rede de frio,

deverão ser notificados no e-SUS notifica.

É imprescindível o cuidado na identificação do tipo de vacina

suspeita de provocar o EAPV, como número de lote e fabricante.



 A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, no

entanto estudos em animais não demonstraram risco de malformações.

 Para as mulheres que descobrirem posteriormente à vacinação que

estavam gestantes no momento da administração da vacina, o profissional

deverá tranquilizar a gestante sobre a baixa probabilidade de risco e

encaminhar para o acompanhamento pré-natal.

 A vacinação inadvertida deverá ser notificada no sistema de notificação e-

SUS notifica como um “erro de imunização” para fins de controle.

GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES



CONTRAINDICAÇÕES

❖ Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da

vacina;

❖ Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática

confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19;



REGISTRO E INFORMAÇÃO

Para a Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, observada a

necessidade de acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da

Saúde desenvolveu módulo específico nominal, para cadastro de cada

cidadão com a indicação da respectiva dose administrada (Laboratório e

lote), além da atualização do módulo de movimentação de imunobiológico

para facilitar a rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos,

facilitando o planejamento e o acompanhamento em situações de Eventos

Adversos Pós Vacinação (EAPV);













COMUNICAÇÃO SOCIAL

A elaboração da campanha publicitária seguirá um planejamento de

acordo com a evolução de cada etapa da vacinação. Começando com

mensagens de antecipação e preparação, passando em seguida para a

próxima fase de informação à população com clareza: como, quando, onde

e para quem será a primeira etapa e demais etapas. Para maiores

informações sobre o plano de comunicação, acessar o documento na

íntegra em:

https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf);



AGRADECEMOS A TODOS!

EQUIPE CIVEDI/ DIVEP/ SESAB

sesab.imune@saúde.ba.gov.br


