Você sabe o que é Covid 19?
A Covid
Covid--19 é uma doença causada pelo coronavírus
denominado SARSSARS-CoVCoV-2, que apresenta um espectro
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves.. De acordo com a Organização Mundial de
graves
Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80
80%
%) dos pacientes
com Covid
Covid--19 podem ser assintomáticos ou
oligossintomáticos
(poucos
sintomas)
e
aproximadamente 20%
20% dos casos detectados requerem
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade
respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem
necessitar de suporte ventilatório (BRASIL, 2020)
2020).

Conheça o Plano Municipal de
Vacinação Contra a Covid 19 em
Cidade Gaúcha

Conheça o Plano Estadual de
Vacinação Contra a Covid 19 no
Estado do Paraná

Você conhece as vacinas contra
Covid 19 utilizadas no SUS?


CORONAVAC: Também chamada de Sinovac ou Butantan, é
CORONAVAC:
produzida no Instituto Butantan, no Brasil, em parceria com a
China.. Sua base é vírus inativado (que não possui capacidade de
China
desenvolver a doença)
doença).. Apresenta frascos com 10 doses, com
prazo de validade de 8 horas após a abertura do frasco e deve ser
mantida em temperatura de 2ºC a 8ºC
ºC.. Possui duas doses com
intervalo aproximado de 21
21--28 dias de intervalo entre elas
elas.. Não
deve ser administrada em menores de 18 anos
anos.. Apresenta como
principais reações adversas
adversas:: dor de cabeça, dor no corpo, mal
estar geral, febre, sensação de gripe
gripe.. As reações geralmente são
leves e cessam facilmente com repouso, ingesta hídrica e uso de
antitérmico ou analgésico de rotina
rotina.. As queixas devem ser
informadas ao setor de imunização
imunização..

Você conhece as vacinas contra
Covid 19 utilizadas no SUS?


FIOCRUZ: Também chamada de Astra Zeneca, é produzida no
FIOCRUZ:
Fundação Osvaldo Cruz
Cruz--Fiocruz, no Brasil, em parceria com o
Reino Unido.
Unido. Sua base é vetor viral não replicante (que não
possui capacidade de desenvolver a doença)
doença).. Apresenta frascos
com 10 doses, com prazo de validade de 6 horas após a abertura
do frasco e deve ser mantida em temperatura de 2ºC a 8ºC
ºC..
Possui duas doses com intervalo aproximado de 12 semanas de
intervalo entre elas
elas.. Não deve ser administrada em menores de
18 anos
anos.. Apresenta como principais reações adversas:
adversas: dor de
cabeça, dor no corpo, mal estar geral, febre, sensação de gripe,
dor no local da aplicação, náuseas, vômito e diarréia.
diarréia. As reações
geralmente são leves e cessam em aproximadamente 3 dias com
repouso, ingesta hídrica e uso de antitérmico ou analgésico de
rotina.. As queixas devem ser informadas ao setor de imunização
rotina
imunização..

Precauções relacionadas a vacina
Adiamento da vacinação diante de doenças
agudas febris moderadas ou graves, até a
resolução do quadro
quadro;;
 Adiamento da vacinação nas pessoas com
confirmação de Covid 19
19,, por 30 dias
dias;;
 Adiamento da vacina em caso de evidência de
piora clínica.
clínica.


Contraindicações da vacina
contra Covid 19
Reação anafilática a qualquer outra vacina
vacina;;
 Reação anafilática a qualquer componente da
vacina (vide bula);
bula);
 Gestantes e lactantes (somente com autorização
médica e consentimento da paciente)
paciente);;
 Menores de 18 anos.
anos.


Por que vacinar?
As vacinas são seguras
seguras.. Não tem capacidade de desenvolver
doença e foram criadas para a proteger
proteger.. Embora as vacinas
contra Covid estejam em uso emergencial, seu uso mostra o
quanto reduziu o internamento, o agravamento e as mortes por
Covid 19 nos indivíduos imunizados
imunizados.. Sabemos que a vacina não
protege 100%
100% para que as pessoas não se contaminem.
contaminem. Mas
pessoas vacinadas, que usam máscara, lavam as mãos, usam
álcool em gel, mantém distanciamento, evitam aglomerações e
que são cercadas por pessoas como os mesmos hábitos
dificilmente serão contaminadas.
contaminadas. Não perca a oportunidade
oportunidade.. Não
acredite em fake news! Quando chegar sua vez, vacinevacine-se!

Conheça os grupos prioritários, segundo o Plano de
Vacinação, no município de Cidade Gaúcha

FONTE: * Levantamento de trabalhadores de saúde, atuantes em estabelecimento de saúde com registro no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – CNES
. ** Sistema de Cadastro Programa Saúde da Família – SYSMAR*** População alvo vacina influenza (2020) Secretaria Estadual de Saúde – SESA/PR
**** Informação cedida pelo serviço ao qual se encontra o grupo a ser contemplado (Secretaria Ação Social, Serviços de Segurança)
***** IBGE – estimativa 2020 (15% de crescimento dos dados populacionais do município, comparado ao Censo Demográfico de 2010)
Dados atualizados em: 08/04/2021

Qual grupo está sendo vacinado?



Profissionais de saúde:
saúde: início em 19
19/
/01
01/
/2021;
2021;
Maiores de 80 anos
anos:: início em 09/
09/02
02/
/2021;
2021;
Maiores de 70 anos
anos:: início em 13/
13/03
03/
/2021;
2021;



Maiores de 65 anos
anos:: início em 30/
30/03/
03/2021
2021;;




Demais grupos sem previsão de início de vacinação (a depender
da distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde)
* vermelho o grupo no qual se concentra a vacinação no momento
momento..
Obs: vacinação suspensa no grupo Profissionais de Saúde e maiores
de 65 anos, aguardando o envio de vacinas pelo Governo
Federal.


Saiba o quanto de vacina contra
Covid 19 Cidade Gaúcha recebeu:

Quantidades de Insumos recebidos via
Regional de Saúde para Vacinação contra
Covid 19








2.400 seringas com agulha 25x6 acoplada
800 seringas com agulha 25x7 acoplada
20 jalecos descartáveis
2 caixas de luvas (para manipulação de caixa de perfuroperfurocortantes))
cortantes
comprovantes de vacinação
proteção plástica para comprovantes de vacinação

Onde denunciar “fura“fura-fila” na Campanha
de Vacinação contra a Covid 19?
Trabalhamos buscando a transparência e a verdade, respeitando
as normativas de instâncias superiores
superiores.. Respeitamos também o
direito do cidadão em sentindo
sentindo--se prejudicado por supostas
situações do não respeito a ordem estabelecida nos Planos que
regem esta campanha, para isso, divulgamos, denuncie
denuncie::

Ouvidoria Municipal: (44)3675(44)3675-1880
 Ouvidoria Estadual do Paraná: 0800 041 1113,
www.cge.pr.gov.br, ouvidoria@cge.pr.gov.br
 Ministério da Saúde: 136


Horários de atendimento e telefones das
Unidades Básicas de Saúde
Atendimento de segundasegunda-feira a sextasexta-feira, das
07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas:






UBS Posto Cohapar – Setor 01: (44)3675(44)3675-1606
UBS Posto Aeroporto – Setor 02:(44)3675
02:(44)3675--2462
UBS Posto Central – Setor 03: (44) 36753675-1284
UBS Clínica da Mulher – Setor 04: (44)3675(44)3675-1365
Sala de Vacinas: 36753675-1853

Processos de aquisição de insumos para
Campanha de Vacinação
Aquisição de caixas térmicas conforme descrição:

E quando sobra vacina?
As vacinas enviadas aos municípios vem
acondicionadas em frascos com 10 doses cada
cada.. Cada
dose aplicada é de 0,5 ml.
ml. Devido a importância da
vacina e sua durabilidade baixa após a abertura do
frasco, em caso de sobra de doses (por exemplo, na
faixa etária de maiores de 80 anos, todas as pessoas
aptas a receberem a vacina no momento, foram
vacinadas e ficou 3 doses em um frasco), são chamadas,
geralmente via telefone, pessoas que enquadramenquadram-se no
grupo seguinte ao qual seguirá a vacinação
vacinação..

Todos os frascos tem 10 doses?
Vacinas da Fiocruz, em frasco multidose, podem apresentar
doses excedentes (no nosso município tivemos 3 doses há mais
no total dessas vacinas), no entanto, as vacinas da Butantan, tem
apresentado, em vários frascos, média de 4,7 ml, quando são
necessários no mínimo 5 ml para a aplicação de 10 doses de
forma eficaz
eficaz.. Nestes casos, a situação é reportada a Vigilância
Sanitária, que faz a notificação para o Ministério da Saúde, como
queixa técnica, relacionada ao envase no laboratório produtor,
sendo essa dose parcial descartada
descartada.. Não há fraude em dizer que a
dose não foi suficiente e destinádestiná-la a outros, uma vez que não
cadastrada como dose aplicada também não é contabilizada para
o recebimento da 2ª dose, necessária para a imunização
imunização..

