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





https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/



https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/

Registro de doses aplicadas e repasse diário

https://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=61836

https://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=61836


GRUPOS PRIORITÁRIOS

418.187



GRUPOS

PRIORITÁRIOS



GRUPOS PRIORITÁRIOS – FASE I – ETAPA 1 

Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência 
(institucionalizadas);

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes 
em residências inclusivas (institucionalizadas);

População indígena que vive em terras indígenas homologadas e 
não homologadas; 

e Trabalhadores de saúde (redes pública, privada e filantrópica), 
na seguinte ordem:



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.



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



Vacina Coronavac

COVID-19 

(Sinovac/Butantan) 

Dados sujeitos a alterações * a indicação da vacina será para pessoas a partir de 18 anos de idade no país. 

Fonte: CGPNI/SVS/MS 

Quadro 1: Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021. 



Vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Fiocruz) 

Os estudos de soroconversão da

vacina Covishield, demonstraram

resultados em ≥ 98% dos

indivíduos em 28 dias após a

primeira dose e > 99% em 28 dias

após a segunda dose. A eficácia

desta vacina foi demonstrada em

um esquema contendo 2 doses

com intervalo de 12 semanas. Os

indivíduos que tinham uma ou

mais comorbidades tiveram uma

eficácia da vacina de 73,43%.

Quadro 2: Especificação da Vacina COVID-19: AstraZeneca/Fiocruz. Brasil, 2021. 

Fonte: CGPNI/SVS/MS 

Dados sujeitos a alterações 

*a indicação da vacina será para pessoas a partir de 18 anos de idade no país. 



Esquema de vacinação 

A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan e

AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz)/Serum Índia deverá ser administrada exclusivamente por via

intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo

determinado conforme segue:

❖ Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04

semanas. Bahia recomenda aprazamento de 28 dias.

❖ Vacina AstraZeneca/Fiocruz: intervalo entre as doses, 12

semanas. Bahia recomenda aprazamento de 84 dias.





Estratégia de vacinação dos grupos prioritários

Nesse primeiro momento, recomenda-se realizar a vacinação com

equipes volantes, nos próprios serviços de saúde priorizados para a

vacinação (serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência

quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência

para os casos suspeitos e confirmados de covid-19), Instituições de longa

permanência de idosos, residências inclusivas de pessoas com

deficiência e em terras indígenas.



 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. 



Administração simultânea com outras vacinas

Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste

momento não se recomenda a administração simultânea das

vacinas COVID-19 com outras vacinas.

ATENÇÃO: 

Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as 

vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional 

de Vacinação!!!



RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA DE 

PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DA COVID-19 NAS AÇÕES DE 

VACINAÇÃO.

❖ Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de

identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e sintomas

de doença respiratória e síndrome gripal, as quais não deverão ser vacinadas. As

mesmas devem ser redirecionadas para o atendimento em saúde;

❖ Realizar vacinação extramuros de acordo com as especificidades dos grupos

elencados para vacinação;

❖ Realizar vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção:

idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros.



NA UNIDADE DE SAÚDE E LOCAIS DE VACINAÇÃO

❖ Sempre que possível utilizar sistema de agendamento para evitar

acúmulo de pessoas na fila de espera;

❖ Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (no mínimo

um metro). Sugere-se, para tanto, a marcação de distanciamento físico

no chão para orientar a distância entre as pessoas na fila;

❖ Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde

do Município para organização do fluxo de rastreamento e

monitoramento dos casos suspeitos de covid -19;

• Verificar Manual de Boas Práticas no contexto da Pandemia Bahia



USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI obrigatórios durante a rotina de vacinação:

❖ Máscara cirúrgica

EPI recomendados durante a rotina de vacinação:

❖ Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção;

❖ Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado

diariamente;

EPI com possibilidade de uso eventual (somente para situações

específicas):

❖ Luvas



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.



GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES:

❖ A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos,

no entanto estudos em animais não demonstraram risco de malformações

❖ Para as mulheres, pertencentes a um dos grupos prioritários, que se

apresentem nestas condições (gestantes, lactantes ou puérperas), a

vacinação poderá ser realizada após avaliação cautelosa dos riscos e

benefícios e com decisão compartilhada, entre a mulher e seu médico

prescritor.



USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES 

ORAIS E VACINAÇÃO:

❖ Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em

impedimento à vacinação.

❖ O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso crônico de

antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto considerado

seguro. Por cautela, a vacina pode ser administrada o mais longe possível

da última dose do anticoagulante direto.



PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS REUMÁTICAS 

IMUNOMEDIADAS (DRIM):

❖ Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença

controlada ou em remissão, como também em baixo grau de

imunossupressão ou sem imunossupressão.

❖ A escolha da vacina deve seguir as recomendações de órgãos sanitários

e regulatórios, assim como a disponibilidade local.



PACIENTES ONCOLÓGICOS, TRANSPLANTADOS E DEMAIS 

PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS: 

❖ A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas

nesta população.

❖ A avaliação de risco benefício e a decisão referente à vacinação ou

não deverá ser realizada pelo paciente em conjunto com o médico

assistente, sendo que a vacinação somente deverá ser realizada com

prescrição médica.





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


