
AÇÕES REALIZADAS
Ano 8 - N0 6 e 7 Junho e Julho de 2021*

Com a pandemia da COVID-19 decretada 
no início de 2020, houve uma urgente ne-
cessidade em desenvolver vacinas segu-
ras e eficazes para prevenir infecções pelo 

SARS-CoV-2 com o intuito de deter o avanço da 
doença, já que vem causando morbidade e morta-
lidade significativas, assim como, impactando nas 
questões sociais, econômicas e educacionais em 
todo o mundo. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, até a 
primeira quinzena de agosto, estatísticas apontam 
que o Brasil tem registrado mais de 569.059 óbitos. 
Na Bahia, 1.209.429 novos casos confirmados, e, 
um total de 26.128 óbitos. Todavia, a Bahia é um 
dos estados com maior alcance de vacinação, onde 

Figura 1.  População sendo imunizada
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registram-se 7.267.324 pessoas que receberam 
a primeira dose da vacina COVID-19, e, 3.077.244 
pessoas que já receberam a segunda dose.

Tendo em vista as implicações sociais e sanitá-
rias emergentes da COVID-19, a Atenção Primária a 
Saúde (APS) remodelou todas as suas ações, desde 
a sua estrutura física até os recursos humanos, exi-
gindo medidas de controle da infecção para aten-
der melhor a comunidade, de forma a garantir o 
acesso à saúde de forma segura. Pois, com a maio-
ria da população altamente vulnerável à infecção 
pelo novo vírus, uma das prioridades foi a imple-
mentação de estratégias voltadas para uma nova 
rotina de vacinação, adaptando-se com urgência 
diante desse novo cenário.

*Dados atualizados em agosto/2021

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/21/datasenado-maioria-da-populacao-diz-que-a-vacinacao-esta-lenta


Nesse sentido, com o Plano Operacional de 
Vacinação COVID-19, no âmbito da APS, os profis-
sionais de saúde são os principais responsáveis por 
todo o planejamento, execução, monitoramento e 
avaliação quanto a cobertura vacinal, objetivando 
diminuir a morbimortalidade. 

Sendo assim, as recomendações desse bole-
tim têm como objetivo orientar sobre os aspectos 
das vacinas COVID-19 utilizadas no Brasil, assim 
como, os cuidados quanto a logística de conserva-
ção e armazenamento.

Dada essa relevância, a vacinação no país teve 
início na segunda quinzena de janeiro de 2021, 
com os seguintes tipos de vacinas registradas para 
adesão:  

• AstraZeneca/Fiocruz;

• Covax Facility;

• Instituto Butantan/Sinovac; 

• Precisa/Covaxin (Bharat/Biotech);

• Janssen;

• Pfizer.  

Entretanto, para utilização até o momento es-
tão disponíveis quatro tipos de imunizantes, con-
forme atualização do Plano Operacional de Vacina-
ção COVID-19 em maio de 2021. Sendo duas com 
registro definitivo (AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/
Wyeth), e, duas com autorização para uso emer-
gencial (Sinovac/Butantan e Janssen).

Quanto ao público-alvo, a estratégia prelimi-
nar foi realizada por etapas com grupos estabele-
cidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). 
A priori foram vacinados os grupos de maior risco, 
como os profissionais de saúde, idosos, portadores 
de comorbidades, assim como, os grupos com ele-
vado grau de vulnerabilidade social e econômica, 
a exemplo das populações: indígenas, quilombo-
las, ribeirinhas e população privada de liberdade. 
Posteriormente, o alcance para outros grupos foi 
ampliado.

Vale ressaltar que, as informações acerca das 
vacinas são dinâmicas para uso no País, podendo 
ocorrer ajustes nas estratégias do PNI, adequação 
de grupos prioritários e população-alvo. 

INFORMAÇÕES DAS VACINAS

SINOVAC – INSTITUTO 
BUTANTAN

Vacina adsorvida covid-19 
(inativada)

ASTRAZENECA  - FIOCRUZ/ 
SERUM INSTITUTO OF 

INDIA / COVAX

Vacina covid-19 
(recombinante)

COMIRNATY – PFIZER/
WYETH

Vacina covid-19 (RNAm)

JANSSEN - 
JOHNSON & 

JOHNSON 

Vacina covid-19 
(recombinante)

Plataforma
Contém o antígeno do vírus 

inativado SARS-CoV-2
Recombinante RNA mensageiro Recombinante

Indicação de uso
Pessoas com idade maior ou 

igual a 18 anos
A partir de 18 anos de idade Para maiores de 12 anos**

A partir de 18 anos 
de idade

Via de administração IM (intramuscular) IM (intramuscular) IM (intramuscular) IM (intramuscular)

Esquema vacinal
2 doses de 0,5 ml, com 

intervalo entre as doses de 4 
semanas

2 doses de 0,5 ml, com intervalo 
entre as doses de 12 semanas.

2 doses de 0,3 ml, intervalo 
entre doses de 12

semanas

Dose única de 
0,5 ml

Validade após abertura 
do frasco

8 horas, em temperatura de 
2°C à 8°C.

48 horas em temperatura de 2°C 
a 8°C*; nas demais 6 horas em 

temperatura de 2°C a 8°C.

6 horas após a diluição em 
temperatura de 2°C a 8°C

Manter o frasco-
ampola entre 2 

°C e 8 °C por até 6 
horas.

*AstraZeneca/ Fiocruz

** Antes, a vacina Comirnaty estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil 

com indicação para menores de 18 anos.  



A efetividade da prática da vacinação depende de um conjunto de competências, desde o conheci-
mento científico sobre os imunobiológicos até os fatores que influenciam a resposta imune (por exemplo: 
a pessoa vacinada, a vacina, a composição, a via de administração, as interações, as contraindicações e os 
efeitos adversos pós-vacinação), assim como, o armazenamento, o transporte, a manipulação das vacinas, 
até o momento de aplicação da dose. Considerando essas informações, destacam-se as seguintes orienta-
ções no momento para aplicação das vacinas:

Orientações para a aplicação do imunizante: 

1. Paciente certo: confirmar o nome do paciente para evitar a aplicação em pessoa errada;

2. Vacina certa: conferir no mínimo em três momentos distintos do processo de vacinação, qual vacina deve 
ser preparada para administração;

3. Momento certo: analisar cuidadosamente os históricos de saúde e vacinal — caso o paciente esteja com a 
carteira de vacinação — para ter certeza de que é o momento correto para administrar a vacina;

4. Dose certa: administrar a dose correta. O cuidado deve ser redobrado quando a apresentação da vacina 
for multidose; 

5. Preparo e administração certos: preparar a vacina de acordo com sua apresentação. Utilizar a agulha e a 
seringa correta e escolher a melhor via e área para a aplicação da vacina. No caso das vacinas COVID-19, intra-
muscular, no deltoide.

6. Orientações certas: fornecer orientações de acordo com a vacina administrada.

7. Registro certo: No comprovante de vacinação e no sistema de informação, incluir nome da vacina, lote, 
tipo de dose, data de aplicação, unidade de saúde onde foi administrada, nome do vacinador e assinatura.

Administração da vacina contra covid-19 e outras vacinas do calendário: 

Se tratando da vacinação simultânea com outras vacinas do calendário do PNI, não se recomenda 
a administração da vacina COVID-19, devido à falta de estudos que indiquem segurança e eficácia neste 
momento. Assim, o intervalo indicado na administração com as demais vacinas deve ser de 14 dias, após a 
administração. Porém, a aplicação simultânea da vacina contra raiva humana e COVID-19, é recomendada  
diante do caso de exposição ao vírus rábico, onde é preconizado o uso imediato da vacina raiva humana. 



Vacina contra covid-19 e doação de sangue:

Outra situação a se considerar, é que, o doador de sangue que tomou a vacina contra a COVID-19, 
deve aguardar um período entre dois a sete dias para fazer a doação de sangue. Observe o quadro abaixo 
com tais orientações:

VACINA LABORATÓRIO PAÍS DE 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIA

INAPTIDÃO 
PARA DOAÇÃO 

DE SANGUE

Coronavac Sinovac/Butantan China
Vírus SARS-COV-2 

inativado
48 horas

ChAdOx1 nCov-19 
(Az01222) - Covishield

Astrazeneca/Oxford/ Fiocruz  Reino Unido 
Vetor viral 

(adenovírus) não 
replicante

7 dias

BNT 162 BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer Eua/Alemanha mRNA 7 dias

AD26.Cov2.S Janssen-Cilag Europa
Vetor viral 

(adenovírus) não 
replicante

7 dias

Sputnik V Gamaleya National Center Rússia
Vetor viral 

(adenovírus) não 
replicante

7 dias

Covaxin Bharat Biotech  Índia Vírus inativado 48 horas

mRNA-1273 
Moderna/Instituto Nacional de Alergia e 

Doenças Infecciosas
EUA mRNA  7 dias

Fonte: ANVISA, 2021

Notificação dos efeitos adversos

Para garantir a credibilidade da vacinação 
contra a COVID-19, por serem vacinas novas, é 
indispensável ter atenção quanto aos Eventos 
Adversos Pós-vacinação (EAPV), estes “podem ser 
qualquer evento indesejável ou não intencional, 
sintoma, doença ou achado laboratorial anormal.” 
Sendo assim, diante dessas situações, é importante 
ter brevidade em investigar, monitorar e notificar 
oportunamente o evento ocorrido, incluindo tam-
bém os erros de imunização (programáticos). 

Vale lembrar que, o sistema eletrônico de no-
tificações de EAPV a ser utilizado pelos notificado-
res, tanto referente às vacinas com registro sanitá-
rio, quanto referente às vacinas com autorização 
temporária de uso emergencial, em caráter experi-
mental, deve ser pelo e-SUS Notifica. 

A vacinação COVID-19 é uma estratégia im-
portante, pois as vacinas estimulam o sistema 
imunológico a reconhecer e combater o vírus. En-
tretanto, pensando sobre o impacto na imunidade 
da população tem sido desafiador para os pesqui-
sadores, devido a falta de dados de linha de base 
longitudinais e a epidemiológica da COVID-19. Po-
rém, é importante avaliar a redução na incidência 

Por precaução, deve-se aplicar um adiamento 
da doação de sangue de pessoas que desenvolve-
ram sintomas ao receber uma vacina contra o vírus 
Sars-CoV-2 por até sete dias após o fim dos sinto-
mas.  

Orientações para descarte correto dos 
resíduos desses imunobiológicos:

Para o descarte correto de resíduos desses 
imunobiológicos, existem algumas orientações es-
pecíficas. Recomenda-se para a vacina Coronavac 
(Sinovac/Butantan), descartar os frascos em caixa 

coletora de perfurocor-
tantes (descartex), onde 
estes devem ser reco-
lhidos pelo serviço de 
lixo especializado. Vale 
destacar que referente a 
vacina a Covishield (AZ/
Oxford) os frascos vazios 
deverão passar pelo pro-
cesso de autoclavagem, 
seguido do descarte em 
caixa coletora de perfu-
rocortantes (descartex). 



da doença ou a redução da sua gravidade. Pois, não 
se sabe se uma futura vacina COVID-19 será eficaz 
para interromper um surto, pois isso irá depender 
de algumas especificações (por exemplo, o tempo 
para adquirir imunidade e o número de doses ne-
cessárias). Já que a duração da imunidade necessi-
ta de doses de reforço devido ao declínio da imuni-
dade, sendo um objetivo de médio a longo prazo.

Segundo o Centers for Disease Control and Pre-
vention, há uma preocupação de quanto tempo 
as vacinas COVID-19 protegem as pessoas. Majo-
ritariamente, o período para desenvolvimento de 
proteção após a vacinação é de 2 semanas. Logo, 
medidas de proteção devem permanecer orienta-
das devido ao risco de exposição e adoecimento 
no período anterior ou logo após a vacinação. 

Por se tratar de algo complexo, o desenvolvi-
mento de uma vacina, existem vários desafios a se 
enfrentar, é necessário um trabalho em conjunto 
das autoridades responsáveis e a sociedade, pois 
só as vacinas não irão conter a pandemia, mas sim, 
medidas de prevenção e controle, e, uma cober-
tura vacinal para toda a população contra o vírus 
SARS-CoV-2. 

DICAS

✄ Saiba como registrar a aplicação da vacina contra 

Covid-19 no e-SUS AB, clique neste link:  

http://telessaude.ba.gov.br/como-registrar-as-vaci-

nas-contra-o-covid-19-no-e-sus-ab/

✄ Quer saber mais sobre todas as vacinas COVID-19 

candidatas no mundo? Acompanhe o panorama da 

OMS para obter as informações mais recentes sobre 

aquelas que estão em desenvolvimento: 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-

-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

✄ Acompanhe também os documentos publicados 

pelo Ministério da Saúde: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/

plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-con-

tra-a-covid-19

E no caso de dúvida, não fique de fora! Solicite uma 

teleconsultoria!
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