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1. INTRODUÇÃO 

 O Programa Nacional de Imunizações (PNI), desde 1973, coordena e é responsável por 

todas as ações de imunizações no país, ofertando de forma gratuita e universal os imunobiológicos 

a toda a população. Estudos com alto nível de evidências científicas legitimizam a segurança e 

eficácia das vacinas, sendo a cobertura vacinal brasileira uma medida de extrema importância, 

atualmente, para a saúde pública (COUTO; BARBIERI; MATOS, 2020). 

 Ademais, todas as ações planejadas encontram-se em conformidade com as fases de 

aprovação dos imunizantes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme 

Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 

415/2020, e as orientações gerais da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização 

Mundial de Saúde (OPAS/OMS), sendo o sucesso chave da presente campanha a própria 

mobilização e adesão da população à vacinação. 

 O presente protocolo considera as últimas atualizações do Documento Técnico da 

Campanha de Vacinação contra a COVID-19 do Governo do Estado de São Paulo, em especial, a 

33ª atualização de 20 de janeiro de 2022. Diante do exposto, com base nas normativas vigentes, 

declara-se que todas as vacinas serão disponibilizadas em nossa Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

no munícipio, pelo SUS, de forma gratuita, conforme as orientações do Estado de São e Ministério 

da Saúde para operacionalização das campanhas de vacinação contra a doença. 

 

2. OBJETIVOS 

 - Garantir o acesso e administração da vacina contra a COVID-19 na RAS do município, 

conforme normativas e cronograma do Estado de São Paulo e Ministério da Saúde;  

 - Elaborar o fluxo de atendimento à população e organização das campanhas de vacinação 

no município;  

 - Orientar o processo de trabalho interno das equipes responsáveis;  

 - Desenvolver ações de conscientização da população quanto a importância da vacinação 

contra a COVID-19, com apoio dos meios de comunicação locais, fortalecendo a adesão da 

comunidade à vacinação. 
 

3. MÉTODO 

 3.1 Informações gerais sobre as vacinas licenciadas no Brasil  
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 3.1.1 CORONAVAC – Instituto Butantan/Sinovac 

 

Apresentação 

 Suspensão injetável, sendo1: 

• Monodose: cartucho com 40 frascos-ampola com uma dose de 0,5 mL contendo 600 SU 

do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 cada. 

• Multidose: cartucho com 20 frascos-ampola com 10 doses de 0,5 mL contendo 600 SU do 

antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 cada. 

 

Composição 

 Cada dose de 0,5 mL de suspensão injetável contém 600 SU do antígeno do vírus inativado 

SARSCoV-2.  

 Excipientes: hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de 

sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH. Não contém 

conservantes. 

 

Armazenamento e conservação 

 Entre +2°C e +8°C. 

• Apresentação monodose: administrar imediatamente após a abertura do frasco; 

• Apresentação multidose: pode ser utilizada em até 08 horas após abertura, desde que 

mantida em condições assépticas e sob a temperatura recomendada de conservação. 

 

Indicação 

 A vacina adsorvida COVID-19 (vírus inativado) induz a produção de anticorpos contra 

SARS-CoV-2, prevenindo a doença causada pelo vírus, em indivíduos com 6 a 17 anos 11 meses 

e 29 dias (exceto para imunossuprimidos) e pessoas com idade igual ou superior a 18 anos1,2. 

 Os estudos de imunogenicidade fase II evidenciaram melhor resposta imune da vacina com 

intervalo de 28 dias2. 

 Pode ser administrada em gestantes.2 

 

Esquema 

 Duas doses de 0,5ml, com intervalo de 14 a 28 dias2. 

 

Via de administração 

 Intramuscular (IM), sendo o local recomendado o músculo deltoide2. 

*A vacina adsorvida covid-19 (inativada) NÃO DEVE, sob circunstância alguma, ser 

administrada por via intravenosa, subcutânea ou intradérmica1. 
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 3.1.2 Vacina COVID-19 (recombinante) - Fiocruz/Oxford/Astrazeneca/Covax 

 

Apresentação 

 Suspensão injetável, sendo1:  

• Apresentação multidose: frasco ampola de 5 doses2. 

• Apresentação multidose: frasco ampola de 10 doses2. 

 

Composição 

 Cada dose de 0,5 mL contém 5×1010 partículas virais (pv) do vetor adenovírus 

recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína 

SARS-CoV-2 Spike (S).  

 Excipientes: L-Histidina, cloridrato de L-histidina monoidratado, cloreto de magnésio 

hexaidratado, polissorbato 80, etanol, sacarose, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado 

(EDTA) e água para injetáveis2. 

 

Armazenamento e conservação 

 Entre +2°C e +8°C. Após aberto frasco, utilizar em até 6 horas, desde que utilizada técnica 

asséptica para retirada das doses. No caso do imunizante produzido pela Fiocruz, em especial, a 

validade do frasco multidose aberto pode ser de até 48h em conservação em temperatura entre 

+2°C e +8°C2. 

 

Via de administração 

 Intramuscular (IM)2. 

 

Indicação 

 Indicada para indivíduos a partir de 18 anos, a vacina desenvolvida com a tecnologia de 

vetor viral não-replicante de adenovírus de chimpanzé, que não se replicam na pessoa vacinada, 

desencadeia uma resposta imunológica específica contra a proteína S do SARS-CoV-2, presente 

na fórmula, gerando, assim, anticorpos e outras células protetoras (células T) contra a Covid-192. 

 

Esquema 

 Duas doses de 0,5 ml, com intervalo de 4 e, preferencialmente, máximo de 12 semanas (90 

dias)2. 

 

 3.1.3 Vacina COVID-19 (RNA mensageiro) - Pfizer 

 

Apresentação 

 Suspensão injetável, sendo1: 
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• Apresentação multidose para pessoas com 12 anos ou mais (cápsula de fecho de 

plástico roxo): frasco ampola com 6 doses. Cada frasco possui 0,45 mL de suspensão 

injetável concentrada. 2 

• Apresentação multidose para pessoas de 5 a 11 anos (cápsula de fecho de plástico 

laranja): frasco ampola com 10 doses. Cada frasco possui 1,3 mL de suspensão injetável 

concentrada. 2 

 

Composição 

 Apresentação multidose para pessoas com 12 anos ou mais (cápsula de fecho de 

plástico roxo): 0,3 ml contém 30 μg de RNAm codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-

2. Excipientes: di-hexildecanoato de dihexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

sacarose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato de sódio dibásico di-hidratado, fosfato de 

potássio monobásico, água para injetáveis. 2 

 Apresentação multidose para pessoas de 5 a 11 anos (cápsula de fecho de plástico 

laranja): 0,2 ml contém 10 μg de RNAm codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. 

Excipientes: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

trometamina, cloridrato de trometamina, sacarose, água para injetáveis. 2 

 

Armazenamento e conservação 

 Apresentação multidose para pessoas com 12 anos ou mais (cápsula de fecho de 

plástico roxo): 09 meses a partir da data de fabricação se conservado na temperatura entre - 90oC 

e -60oC.  Alternativamente, os frascos fechados podem ser armazenados e transportados entre -

25oC a -15oC por um período único de até 2 semanas e podem retornar a -90oC a -60oC. No máximo 

de 31dias se mantida em temperatura entre +2oC e +8oC. Pode ser utilizado em até 6 horas após a 

abertura do frasco, se conservado entre +2oC e +8oC.2  

 Apresentação multidose para pessoas de 5 a 11 anos (cápsula de fecho de plástico 

laranja): 06 meses a partir da data de fabricação se conservado na temperatura entre - 90oC e -

60oC. No máximo de 70 dias se mantida em temperatura entre +2oC e +8oC.  IMPORTANTE: Os 

frascos fechados NÃO PODEM ser armazenados e transportados entre -25oC a -15oC. Pode ser 

utilizado em até 12 horas após a abertura do frasco, se conservado entre +2oC e +8oC.2  

 

Via de administração 

 Intramuscular (IM)2. 

 

Indicação 

Frasco multidose de fecho de plástico roxo: pessoas com idade maior ou igual a 12 anos. 

 Pode ser administrada em gestantes.2 

• Frasco multidose de fecho de plástico laranja: pessoas com idade de 5 a 11 anos 11 

meses e 29 dias.2 

 

Esquema 

• Frasco multidose de fecho de plástico roxo: 2 doses de 0,3 mL cada, com intervalo de 

pelo menos 21 dias. Para pessoas de 12 a 17 anos e 29 dias o intervalo entre as doses é de 

8 semanas.2 
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• Frasco multidose de fecho de plástico laranja: 2 doses de 0,2 mL cada, com intervalo de 

pelo menos 21 dias. Entretanto, em consonância com a NOTA TÉCNICA N. 2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 05 de janeiro de 2021, no Estado de São Paulo será 

adotado o intervalo de 8 semanas (56 dias) entre a primeira e a segunda dose.2 

 

 3.1.4 Vacina COVID-19 (recombinante) - Janssen 

 

Apresentação 

 Suspensão injetável, sendo1: frasco ampola multidose contendo 2,5 mL de suspensão (5 

doses).2 

 

Composição 

 Uma dose (0,5 ml) contém adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína S (spike) do 

SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (U.Inf.).2 

 

Armazenamento e conservação 

 A vacina pode ser conservada entre +2oC e +8oC por um período máximo de 6 horas após 

a primeira perfuração do frasco injetável. 2 

 

Via de administração 

 Intramuscular (IM).2 

 

Indicação 

 Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.2 

 

Esquema 

 Esquema vacinal primário: uma dose de 0,5 mL (dose única).2 

 

3.2 Esquemas de vacinação  

 Como apresentado anteriormente, há diferentes vacinas ofertadas para aplicação contra a 

COVID-19 no município, aprovadas pela ANVISA, sendo necessária, assim, a observação 

rigorosa das diferentes indicações para públicos-alvo das campanhas de vacinação. Atualmente, 

após o esquema primário recomendado, recomenda-se a realização da dose adicional para pessoas 

com 18 anos ou mais no país. Seguem, abaixo, as orientações do Documento Técnico da 

Campanha de Vacinação contra a COVID-19 do Governo do Estado de São Paulo: 

 

 Figura 1 – Vacinas para contra a COVID-19 de acordo com a indicação do uso por faixa 

etária: 
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 Fonte: Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 do Governo 

do Estado de São Paulo (2022). 

 

 Figura 2 – Intervalos preconizados entre a primeira e segunda dose, conforme faixa etária 

e imunobiológico: 

 
 Fonte: Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 do Governo 

do Estado de São Paulo (2022). 
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 Desde 3 de dezembro de 2021, no Estado de São Paulo, o intervalo de aplicação de doses 

adicionais/reforços, independente do imunizante aplicado, é preconizado para 4 meses (122 dias) 

em relação a segunda do imunizante do esquema vacinal primário, em pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos, e de pelo menos 2 meses (61 dias) para pessoas com dose única da Janssen. 

 Pacientes com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais, contudo, devem 

proceder com sua dose adicional com pelo menos 28 dias após a última aplicação do esquema 

vacinal (segunda dose ou dose única), e a segunda dose adicional com 4 meses (122 dias) de 

intervalo em relação a sua primeira dose adicional. 

 

 Figura 3 – Orientações para realização da dose adicional: 

 
 Fonte: Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 do Governo 

do Estado de São Paulo (2022). 

 

 Ademais, especificações quanto a antecipação do intervalo entre doses, bem como reinício 

de esquema vacinal podem ser consultas no Documento Técnico da Campanha de Vacinação 

contra a COVID-19 do Governo do Estado de São Paulo, em especial, a 33ª atualização de 20 de 

janeiro de 2022. 

 

3.3 Processo de trabalho para aplicação das vacinas contra a COVID-19: 

 3.3.1 Preenchimento e checagem do comprovante de vacinação: 

• Conferir todos os dados do paciente, confrontando com a documentação exigida no ato 

(documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Batatais); 
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• Preencher cartão com todas as informações exigidas e orientar o paciente quanto ao 

esquema vacinal, com ênfase para que guarde o cartão e o apresente no ato da próxima 

aplicação; 

• Quando segunda dose: verificar data e laboratório da primeira dose, respeitando, assim, o 

intervalo entre elas; 

• Não há mais intervalo preconizado entre a aplicação da vacina de Influenza e contra a 

COVID-19 pelo Estado de São Paulo, podendo, até mesmo, serem realizadas de forma 

concomitante e oportuna; 

• Caso o paciente tenha contraído a COVID-19, realizar a aplicação da vacina apenas após 

30 dias do início dos sintomas da doença; 

• Caso o paciente apresente sintomas gripais no momento da aplicação da vacina, o 

imunizante não deve ser administrado, devendo o paciente ser orientado a procurar 

atendimento via fluxo de pacientes com síndromes gripais na RAS para avaliação. 

 

3.3.2 Administração segura: 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização (2021) é recomendado que o 

profissional siga os seguintes passos para administração segura3: 

• Paciente certo: confirmar o nome do paciente, evitando, assim, uma aplicação errada; 

• Vacina certa: conferir qual vacina deve ser preparada para administração, ao menos em 

três momentos distintos do processo de vacinação; 

• Momento certo: analisar cuidadosamente os históricos de saúde e vacinal; 

• Dose certa: administrar a dose correta, com atenção redobrada quando a apresentação da 

vacina for multidose; 

• Preparo e administração certos: preparar a vacina de acordo com sua apresentação. Na 

administração, utilizar agulha e seringa corretas e selecionar a via indicada e área para a 

aplicação da vacina (intramuscular, no deltoide); 

• Orientações certas: fornecer orientações de acordo com a vacina administrada; 

• Registro certo: no comprovante de vacinação, incluir nome da vacina, lote, tipo de dose, 

data de aplicação, unidade de saúde onde foi administrada, nome do vacinador e número 

do registro profissional. 

 

3.3.3 Preparo e administração das doses: 

 De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) é recomendado que os 

pacientes possam acompanhar todo o processo de vacinação, envolvendo desde a aspiração do 

frasco do imunizante, até o procedimento final, quando as seringas devem estar vazias. Essa 

orientação visa garantir, para ambas as partes, segurança e transparência no procedimento4. 

Assim sendo: 

• Chamar o paciente para o local que será realizada a aplicação da dose, para que o mesmo 

possa acompanhar o processo de preparo (aspiração do frasco), incluindo a presença do 
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acompanhante do mesmo. A presença de um acompanhante está prevista no Estatuto do 

Idoso e da Criança5; 

• Aspirar a dose na frente do presente, explicando a quantidade que será administrada. Sendo 

assim, NUNCA deixar doses previamente aspiradas; 

• Administrar a dose preparada, mostrando, ao final, a seringa vazia para o paciente, de 

forma a elucidar que todo conteúdo foi devidamente injetado. 

 

 Observação: o paciente/acompanhante pode realizar o registro de todo procedimento, 

contudo, destacamos que o COFEN (2021)6 publicou, recentemente, uma recomendação aos 

profissionais para que manifestem aos pacientes e seus respectivos acompanhantes o desejo de 

aparecer ou não durante o registro (foto ou filmagem) do procedimento, pois os profissionais 

possuem o direito de preservar sua imagem resguardado pelo Código de Ética.  

 

 ATENÇÃO: mediante número de doses insuficientes, a Vigilância Epidemiológica deverá 

ser comunicada imediatamente e o profissional proceder com a notificação em formulário próprio. 

 Desde 22 de março de 2021, o município recebeu a orientação, pelo Grupo de Vigilância 

Epidemiológica XXIV de Ribeirão Preto, quanto aos fracos de vacina contra a COVID-19 com 

doses menores do que o relatado no rótulo do produto, que deve ser notificado para o Centro de 

Vigilância como queixas técnicas. 

 

3.3.4 Orientações pós-vacinação: 

 O paciente deverá ser orientado sobre a necessidade de guardar o comprovante vacinal para 

apresentação na próxima aplicação da vacina programada, bem como os possíveis efeitos 

colaterais do imunizante. Em caso de efeito colaterais moderados ou graves, orientar a procurar a 

Vigilância Epidemiológica do município para notificação do caso e providências de apoio. 

 

 3.3.5 Eventos adversos: 

Os mais esperados, independente do imunizante aplicado, são2: 

• Locais: dor e inchaço no local da aplicação; 

• Sistêmicos: fadiga, febre, mialgia, diarreia, náusea e dor de cabeça. 

 

4. Medidas para prevenção da COVID-19 

 É importante que o profissional reforce as medidas para prevenção da COVID-19 (Figura 

1), de forma a conscientizar a população de que a vacina é uma medida preventiva para redução 

da ocorrência de casos graves e óbitos a médio e longo prazo7, não isentando, assim, o risco do 

paciente em adquirir a doença, tampouco, de transmiti-la. 
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Figura 4. Medidas preventivas não farmacológicas para COVID-19 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2021)7. 

 

5. Farmacovigilância 

 

 5.1 Eventos adversos pós-vacinação: 

 A ocorrência de eventos adversos pós-vacinação (EAPV) é esperada durante a introdução 

de novas vacinas e, nesse contexto, o sistema de vigilância é essencial. Assim, a Vigilância 

Epidemiológica deve ser comunicada quanto aos casos de eventos adversos pós-vacinação para 

notificação dos casos e providências. Ressalta-se, ainda, que todas as crianças devem aguardar 20 

minutos em observação no local de vacinação após a aplicação do imunizante. 
 

5.2 Sobras de vacinas contra a COVID-19: 

 O Segundo Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 

a COVID-19, do Ministério da Saúde, de 23 de janeiro de 2021, já orientava, em sua página 17, 

que ao final do expediente e, diante da necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos 

abertos, com o intuito de evitar perdas técnicas, os profissionais de saúde devem direcionar o uso 

da vacina para pessoas contempladas em algum dos grupos prioritários do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.  

  Ressalta-se, portanto, que as Unidades de Saúde, ao final do expediente com sobras de 

vacinas, entrem em contato com pacientes listados no local, via telefone, conforme seguimento 

dos grupos prioritários para a vacinação, solicitando o deslocamento dos mesmos para a realização 

da vacina, evitando o descarte das doses e garantindo a imunização de integrantes de grupo 

prioritários, conforme normativas do Estado e o presente protocolo de imunização. No município, 

normatiza-se a aplicação de tais doses em pacientes do mesmo grupo etário ou acima dele, 

principalmente no que tange aos acamados ou domiciliados listados no território, devendo ser 

vacinado fora do grupo ou deste critério apenas os prioritários no Plano de Vacinação, em caso de 

real impossibilidade do encontro da população-alvo anteriormente descrita e risco iminente de 

perda da vacina pelo prazo de validade após a abertura do frasco. O paciente contemplado deve 
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ser cadastrado e informado no sistema de agendamento e listagem do município, permitindo a 

rastreamento e princípio da transparência quanto a aplicação de “sobras” de doses durante a 

Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Batatais, que será de responsabilidade do vacinador 

quanto ao cumprimento do presente protocolo. NUNCA aplicar fora do cronograma oficial 

determinado pela presente Secretaria Municipal de Saúde ou, ainda, sem a autorização 

comprovada do chefe imediato pelo setor. 
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