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Casos

Petrolina Salgueiro

Uma notícia para revigorar a esperança: temos vacinas Aprovadas!
No último domingo, 17 de janeiro de 2021, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
autorizou o uso emergencial das duas vacinas contra
a Covid-19 fabricadas em território nacional,
CoronaVac (Sinovac) e Oxford/Astrazeneca,
produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan e
Fiocruz, respectivamente.
O início da imunização, previsto para a data de
20/01, foi antecipada para 18/01, a partir das 17
horas, segundo autorização do Ministro da Saúde
Eduardo
Pazuello, após pressão dos governadores para
dar celeridade à aplicação das vacinas.
O estado de Pernambuco receberá, no primeiro
lote, aproximadamente 270 mil doses da CoronaVac

Fase 01

(Sinovac/Butantan), destinadas à aplicação das duas
doses na população da fase 1 do Plano de Vacinação
do estado.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde/PE,
está sendo prevista a priorização de idosos maiores
de 80 anos, acima de 60 anos que residam em
instituições de longa permanência (asilos),
prossionais de saúde que atuam em UTI em unidade
de referência para Covid-19 e populações indígenas
aldeadas. Essa priorização se deve ao não envio da
totalidade das doses previstas para a primeira etapa
de vacinação, por parte do Ministério da Saúde. Na
primeira etapa da vacinação estão inclusos também
idosos com idade entre 75 e 79 anos e os demais
prossionais da saúde.

Fase 02

Fase 03

Fase 04

Trabalhadores da
saúde

Pessoas com 70 a
74 anos

Pessoas com comorbidades
(diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, DPOC,
doença renal, doenças
cardio e cerebro-vasculares,
indivíduos transplantados
de órgãos sólidos, anemia
falciforme, câncer e
obesidade grave
(IMC⪂ 40kg/m2).

Trabalhadores de
transporte coletivo
de passageiros
(rodoviário e
metroviário)

Pessoas com 80 anos e mais

Pessoas com 65 a 69 anos

Povos e comunidades
tradicionais ribeirinhas

Trabalhadores do
transporte aéreo

Pessoas com 75 a 79 anos

Pessoas com 60 a 64 anos

Povos e comunidades
tradicionais quilombolas

Trabalhadores portuários

Pessoas com 60 anos ou
mais institucionalizadas

Pessoas com deciência
permanente severa

Po p u l a ç ã o p r i v a d a d e
liberdade

População indígena em
terras demarcadas

Trabalhadores da educação

Funcionários do sistema de
privação de liberdade

Força de segurança e
salvamento

Pessoas em situação de rua

Caminhoneiros

De acordo com o Informe Técnico da

prossionais ocorra nas suas respectivas unidades

Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19,

educacionais, e seja feita por equipes de enfermagem

trabalhadores da educação são todos os professores

das secretarias de saúde de cada município. Nessa

e funcionários das escolas públicas e privadas do

estratégia será solicitado documento que comprove a

ensino básico (creche, pré-escolas, ensino

vinculação ativa do prossional com a escola ou

fundamental, ensino médio, prossionalizantes e

apresentação de declaração emitida pela instituição

EJA) e do ensino superior.

de ensino.

A previsão é de que a vacinação destes

Dúvidas frequentes sobre a vacinação contra a covid-19
POSSO TOMAR A VACINA SE?
1. Já tive covid

SIM

2. Estou grávida

Não, por enquanto

3. Pretendo engravidar

Não há estudos

4. Estou amamentando

Provavelmente sim,
mas não há estudos

5. Participei de um estudo N ã o . E s p e r e s e r
de vacina anti-COVID-19

6. Vivo com HIV

SIM

chamado pelo estudo

7. Tenho asma, DPOC, cirrose,

SIM

8. Tratei ou estou em SIM

diabetes, cardiopatia, pressão alta,

tratamento de câncer

epilepsia, tatuagem
9. Alergia a outras vacinas

10. Alergia a ovo

SIM, SE não se houver alergia a qualquer um dos componentes da vacina
(hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de
sódio, cloreto de sódio, e hidróxido de sódio). Se houver dúvida, o
respondedor deve contactar o CRIE
SIM

11. Estou ou tive febre nas últimas 24

NÃO

horas (>37,5o C)
12. Tive febre há mais de SIM

13. Faço uso de corticóide,

24 horas

imunossupressor, imunobiológicos,

SIM

imunoglobulina e antibióticos
14. Sou transplantado

SIM

15. Tomei outra vacina contra COVID

NÃO

16. Tomei vacina contra SIM

17. Tenho uma pessoa imunos-

SIM

outras doenças

suprimida/doente em casa ou próxima

18. Faço uso de

Esta vacina, assim como todas as vacinas injetáveis, deve ser

anticoagulante

administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou
coagulopatias, uma vez que podem ocorrer hemorragias após a aplicação IM nestes
pacientes. Colocar gelox no local por 5 minutos após a aplicação, se possível.
QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS QUE PODEM OCORRER?

MUITO COMUNS (≥10%)
COMUNS (≥1% a <10%) : Locais: Edema, prurido, enduração no local da injeção | Sistêmicos: Náusea,
diarreia, dor muscular, tosse, dor articular, coceira na pele, nariz escorrendo, dor de garganta, congestão nasal
INCOMUNS (<1%) : Locais: hematoma no local da injeção | Sistêmicos:Vômitos, febre, exantema, dor na
orofaringe, espirros, tontura, dor abdominal, sonolência, mal-estar, rubor, dor/desconforto nas
extremidades, dor nas costas, vertigem, edema, dispneia, diminuição de apetite
DESCONHECIDOS: É uma vacina nova, podem ocorrer efeitos desconhecidos até o momento
APÓS COMPLETAR A VACINAÇÃO, POSSO PEGAR COVID-19?
Sim. Você deverá continuar a:
- evitar aglomeração, | - manter distanciamento das pessoas,
- evitar ambientes fechados | - usar máscara.
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