
Você sabe o que é Covid 19?Você sabe o que é Covid 19?

AA CovidCovid--1919 éé umauma doençadoença causadacausada pelopelo coronavíruscoronavírus

denominadodenominado SARSSARS--CoVCoV--22,, queque apresentaapresenta umum espectroespectro

clínicoclínico variandovariando dede infecçõesinfecções assintomáticasassintomáticas aa quadrosquadros

gravesgraves.. DeDe acordoacordo comcom aa OrganizaçãoOrganização MundialMundial dede

SaúdeSaúde (OMS),(OMS), aa maioriamaioria (cerca(cerca dede 8080%%)) dosdos pacientespacientesSaúdeSaúde (OMS),(OMS), aa maioriamaioria (cerca(cerca dede 8080%%)) dosdos pacientespacientes

comcom CovidCovid--1919 podempodem serser assintomáticosassintomáticos ouou

oligossintomáticosoligossintomáticos (poucos(poucos sintomas)sintomas) ee

aproximadamenteaproximadamente 2020%% dosdos casoscasos detectadosdetectados requeremrequerem

atendimentoatendimento hospitalarhospitalar porpor apresentaremapresentarem dificuldadedificuldade

respiratória,respiratória, dosdos quaisquais aproximadamenteaproximadamente 55%% podempodem

necessitarnecessitar dede suportesuporte ventilatórioventilatório (BRASIL,(BRASIL, 20202020))..



Conheça o Plano Municipal de Conheça o Plano Municipal de 

Vacinação Contra a Covid 19 em Vacinação Contra a Covid 19 em 

Cidade GaúchaCidade Gaúcha

Conheça o Plano Estadual de Conheça o Plano Estadual de 
Vacinação Contra a Covid 19 no Vacinação Contra a Covid 19 no 

Estado do ParanáEstado do Paraná



Você conhece as vacinas contra Você conhece as vacinas contra 

Covid 19 utilizadas no SUS?Covid 19 utilizadas no SUS?
 CORONAVACCORONAVAC:: TambémTambém chamadachamada dede SinovacSinovac ouou Butantan,Butantan, éé

produzidaproduzida nono InstitutoInstituto Butantan,Butantan, nono Brasil,Brasil, emem parceriaparceria comcom aa

ChinaChina.. SuaSua basebase éé vírusvírus inativadoinativado (que(que nãonão possuipossui capacidadecapacidade dede

desenvolverdesenvolver aa doença)doença).. ApresentaApresenta frascosfrascos comcom 1010 doses,doses, comcom

prazoprazo dede validadevalidade dede 88 horashoras apósapós aa aberturaabertura dodo frascofrasco ee devedeve serserprazoprazo dede validadevalidade dede 88 horashoras apósapós aa aberturaabertura dodo frascofrasco ee devedeve serser

mantidamantida emem temperaturatemperatura dede 22ºCºC aa 88ºCºC.. PossuiPossui duasduas dosesdoses comcom

intervalointervalo aproximadoaproximado dede 2121--2828 diasdias dede intervalointervalo entreentre elaselas.. NãoNão

devedeve serser administradaadministrada emem menoresmenores dede 1818 anosanos.. ApresentaApresenta comocomo

principaisprincipais reaçõesreações adversasadversas:: dordor dede cabeça,cabeça, dordor nono corpo,corpo, malmal

estarestar geral,geral, febre,febre, sensaçãosensação dede gripegripe.. AsAs reaçõesreações geralmentegeralmente sãosão

levesleves ee cessamcessam facilmentefacilmente comcom repouso,repouso, ingestaingesta hídricahídrica ee usouso dede

antitérmicoantitérmico ouou analgésicoanalgésico dede rotinarotina.. AsAs queixasqueixas devemdevem serser

informadasinformadas aoao setorsetor dede imunizaçãoimunização..



Você conhece as vacinas contra Você conhece as vacinas contra 

Covid 19 utilizadas no SUS?Covid 19 utilizadas no SUS?
 FIOCRUZFIOCRUZ:: TambémTambém chamadachamada dede AstraAstra Zeneca,Zeneca, éé produzidaproduzida nono

FundaçãoFundação OsvaldoOsvaldo CruzCruz--Fiocruz,Fiocruz, nono Brasil,Brasil, emem parceriaparceria comcom oo

ReinoReino UnidoUnido.. SuaSua basebase éé vetorvetor viralviral nãonão replicantereplicante (que(que nãonão

possuipossui capacidadecapacidade dede desenvolverdesenvolver aa doença)doença).. ApresentaApresenta frascosfrascos

comcom 1010 doses,doses, comcom prazoprazo dede validadevalidade dede 66 horashoras apósapós aa aberturaaberturacomcom 1010 doses,doses, comcom prazoprazo dede validadevalidade dede 66 horashoras apósapós aa aberturaabertura

dodo frascofrasco ee devedeve serser mantidamantida emem temperaturatemperatura dede 22ºCºC aa 88ºCºC..

PossuiPossui duasduas dosesdoses comcom intervalointervalo aproximadoaproximado dede 1212 semanassemanas dede

intervalointervalo entreentre elaselas.. NãoNão devedeve serser administradaadministrada emem menoresmenores dede

1818 anosanos.. ApresentaApresenta comocomo principaisprincipais reaçõesreações adversasadversas:: dordor dede

cabeça,cabeça, dordor nono corpo,corpo, malmal estarestar geral,geral, febre,febre, sensaçãosensação dede gripe,gripe,

dordor nono locallocal dada aplicação,aplicação, náuseas,náuseas, vômitovômito ee diarréiadiarréia.. AsAs reaçõesreações

geralmentegeralmente sãosão levesleves ee cessamcessam emem aproximadamenteaproximadamente 33 diasdias comcom

repouso,repouso, ingestaingesta hídricahídrica ee usouso dede antitérmicoantitérmico ouou analgésicoanalgésico dede

rotinarotina.. AsAs queixasqueixas devemdevem serser informadasinformadas aoao setorsetor dede imunizaçãoimunização..



Precauções relacionadas a vacinaPrecauções relacionadas a vacina

 AdiamentoAdiamento dada vacinaçãovacinação diantediante dede doençasdoenças
agudasagudas febrisfebris moderadasmoderadas ouou graves,graves, atéaté aa
resoluçãoresolução dodo quadroquadro;;

 AdiamentoAdiamento dada vacinaçãovacinação nasnas pessoaspessoas comcom AdiamentoAdiamento dada vacinaçãovacinação nasnas pessoaspessoas comcom
confirmaçãoconfirmação dede CovidCovid 1919,, porpor 3030 diasdias;;

 AdiamentoAdiamento dada vacinavacina emem casocaso dede evidênciaevidência dede
piorapiora clínicaclínica..



Contraindicações da vacina Contraindicações da vacina 

contra Covid 19contra Covid 19
 ReaçãoReação anafiláticaanafilática aa qualquerqualquer outraoutra vacinavacina;;

 ReaçãoReação anafiláticaanafilática aa qualquerqualquer componentecomponente dada
vacinavacina (vide(vide bula)bula);;

 GestantesGestantes ee lactanteslactantes (somente(somente comcom autorizaçãoautorização GestantesGestantes ee lactanteslactantes (somente(somente comcom autorizaçãoautorização
médicamédica ee consentimentoconsentimento dada paciente)paciente);;

 MenoresMenores dede 1818 anosanos..



Por que vacinar?Por que vacinar?

AsAs vacinasvacinas sãosão segurasseguras.. NãoNão temtem capacidadecapacidade dede desenvolverdesenvolver

doençadoença ee foramforam criadascriadas parapara aa protegerproteger.. EmboraEmbora asas vacinasvacinas

contracontra CovidCovid estejamestejam emem usouso emergencial,emergencial, seuseu usouso mostramostra oo

quantoquanto reduziureduziu oo internamento,internamento, oo agravamentoagravamento ee asas mortesmortes porpor

CovidCovid 1919 nosnos indivíduosindivíduos imunizadosimunizados.. SabemosSabemos queque aa vacinavacina nãonãoCovidCovid 1919 nosnos indivíduosindivíduos imunizadosimunizados.. SabemosSabemos queque aa vacinavacina nãonão

protegeprotege 100100%% parapara queque asas pessoaspessoas nãonão sese contaminemcontaminem.. MasMas

pessoaspessoas vacinadas,vacinadas, queque usamusam máscara,máscara, lavamlavam asas mãos,mãos, usamusam

álcoolálcool emem gel,gel, mantémmantém distanciamento,distanciamento, evitamevitam aglomeraçõesaglomerações ee

queque sãosão cercadascercadas porpor pessoaspessoas comocomo osos mesmosmesmos hábitoshábitos

dificilmentedificilmente serãoserão contaminadascontaminadas.. NãoNão percaperca aa oportunidadeoportunidade.. NãoNão

acrediteacredite emem fakefake news!news! QuandoQuando chegarchegar suasua vez,vez, vacinevacine--se!se!



Conheça os grupos prioritários, segundo o Plano de Conheça os grupos prioritários, segundo o Plano de 

Vacinação, no município de Cidade GaúchaVacinação, 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?Qual grupo está sendo vacinado?

 ProfissionaisProfissionais dede saúdesaúde:: inícioinício emem 1919//0101//20212021;;

 MaioresMaiores dede 8080 anosanos:: inícioinício emem 0909//0202//20212021;;

 MaioresMaiores dede 7070 anosanos:: inícioinício emem 1313//0303//20212021;;

 MaioresMaiores dede 6565 anosanos:: inícioinício emem 3030//0303//20212021;; MaioresMaiores dede 6565 anosanos:: inícioinício emem 3030//0303//20212021;;
 DemaisDemais gruposgrupos semsem previsãoprevisão dede inícioinício dede vacinaçãovacinação (a(a dependerdepender

dada distribuiçãodistribuição dede vacinasvacinas pelopelo MinistérioMinistério dada Saúde)Saúde)

** vermelhovermelho oo grupogrupo nono qualqual sese concentraconcentra aa vacinaçãovacinação nono momentomomento..

Obs: vacinação suspensa no grupo Profissionais de Saúde e maiores Obs: vacinação suspensa no grupo Profissionais de Saúde e maiores 

de 65 anos, aguardando o envio de vacinas pelo Governo de 65 anos, aguardando o envio de vacinas pelo Governo 

Federal.Federal.



Saiba o quanto de vacina contra Saiba o quanto de vacina contra 

Covid 19 Cidade Gaúcha recebeu:Covid 19 Cidade Gaúcha recebeu:



Quantidades de Insumos recebidos via Quantidades de Insumos recebidos via 

Regional de Saúde para Vacinação contra Regional de Saúde para Vacinação contra 

Covid 19Covid 19

 2.400 seringas com agulha 25x6 acoplada2.400 seringas com agulha 25x6 acoplada

 800 seringas com agulha 25x7 acoplada800 seringas com agulha 25x7 acoplada

 20 jalecos descartáveis20 jalecos descartáveis 20 jalecos descartáveis20 jalecos descartáveis

 2 caixas de luvas (para manipulação de caixa de 2 caixas de luvas (para manipulação de caixa de perfuroperfuro--

cortantescortantes))

 comprovantes de vacinaçãocomprovantes de vacinação

 proteção plástica para comprovantes de vacinaçãoproteção plástica para comprovantes de vacinação



Onde denunciar “furaOnde denunciar “fura--fila” na Campanha fila” na Campanha 

de Vacinação contra a Covid 19?de Vacinação contra a Covid 19?

TrabalhamosTrabalhamos buscandobuscando aa transparênciatransparência ee aa verdade,verdade, respeitandorespeitando

asas normativasnormativas dede instânciasinstâncias superioressuperiores.. RespeitamosRespeitamos tambémtambém oo

direitodireito dodo cidadãocidadão emem sentindosentindo--sese prejudicadoprejudicado porpor supostassupostas

situaçõessituações dodo nãonão respeitorespeito aa ordemordem estabelecidaestabelecida nosnos PlanosPlanos queque

regemregem estaesta campanha,campanha, parapara isso,isso, divulgamos,divulgamos, denunciedenuncie::regemregem estaesta campanha,campanha, parapara isso,isso, divulgamos,divulgamos, denunciedenuncie::

 Ouvidoria Municipal: (44)3675Ouvidoria Municipal: (44)3675--18801880

 Ouvidoria Estadual do Paraná: 0800 041 1113, Ouvidoria Estadual do Paraná: 0800 041 1113, 
www.cge.pr.gov.br, ouvidoria@cge.pr.gov.br www.cge.pr.gov.br, ouvidoria@cge.pr.gov.br 

 Ministério da Saúde: 136Ministério da Saúde: 136



Horários de atendimento e telefones das Horários de atendimento e telefones das 

Unidades Básicas de SaúdeUnidades Básicas de Saúde

Atendimento de segundaAtendimento de segunda--feira a sextafeira a sexta--feira, das feira, das 
07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas:07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas:

 UBS Posto Cohapar UBS Posto Cohapar –– Setor 01: (44)3675Setor 01: (44)3675--16061606 UBS Posto Cohapar UBS Posto Cohapar –– Setor 01: (44)3675Setor 01: (44)3675--16061606

 UBS Posto Aeroporto UBS Posto Aeroporto –– Setor 02:(44)3675Setor 02:(44)3675--24622462

 UBS Posto Central UBS Posto Central –– Setor 03: (44) 3675Setor 03: (44) 3675--12841284

 UBS Clínica da Mulher UBS Clínica da Mulher –– Setor 04: (44)3675Setor 04: (44)3675--13651365

 Sala de Vacinas: 3675Sala de Vacinas: 3675--18531853



Processos de aquisição de insumos para Processos de aquisição de insumos para 

Campanha de VacinaçãoCampanha de Vacinação

Aquisição de caixas térmicas conforme descrição:Aquisição de caixas térmicas conforme descrição:



E quando sobra vacina?E quando sobra vacina?

AsAs vacinasvacinas enviadasenviadas aosaos municípiosmunicípios vemvem

acondicionadasacondicionadas emem frascosfrascos comcom 1010 dosesdoses cadacada.. CadaCada

dosedose aplicadaaplicada éé dede 00,,55 mlml.. DevidoDevido aa importânciaimportância dada

vacinavacina ee suasua durabilidadedurabilidade baixabaixa apósapós aa aberturaabertura dodo

frasco,frasco, emem casocaso dede sobrasobra dede dosesdoses (por(por exemplo,exemplo, nanafrasco,frasco, emem casocaso dede sobrasobra dede dosesdoses (por(por exemplo,exemplo, nana

faixafaixa etáriaetária dede maioresmaiores dede 8080 anos,anos, todastodas asas pessoaspessoas

aptasaptas aa receberemreceberem aa vacinavacina nono momento,momento, foramforam

vacinadasvacinadas ee ficouficou 33 dosesdoses emem umum frasco),frasco), sãosão chamadas,chamadas,

geralmentegeralmente viavia telefone,telefone, pessoaspessoas queque enquadramenquadram--sese nono

grupogrupo seguinteseguinte aoao qualqual seguiráseguirá aa vacinaçãovacinação..



Todos os frascos tem 10 doses?Todos os frascos tem 10 doses?

VacinasVacinas dada Fiocruz,Fiocruz, emem frascofrasco multidose,multidose, podempodem apresentarapresentar

dosesdoses excedentesexcedentes (no(no nossonosso municípiomunicípio tivemostivemos 33 dosesdoses háhá maismais

nono totaltotal dessasdessas vacinas),vacinas), nono entanto,entanto, asas vacinasvacinas dada Butantan,Butantan, temtem

apresentado,apresentado, emem váriosvários frascos,frascos, médiamédia dede 44,,77 ml,ml, quandoquando sãosão

necessáriosnecessários nono mínimomínimo 55 mlml parapara aa aplicaçãoaplicação dede 1010 dosesdoses dedenecessáriosnecessários nono mínimomínimo 55 mlml parapara aa aplicaçãoaplicação dede 1010 dosesdoses dede

formaforma eficazeficaz.. NestesNestes casos,casos, aa situaçãosituação éé reportadareportada aa VigilânciaVigilância

Sanitária,Sanitária, queque fazfaz aa notificaçãonotificação parapara oo MinistérioMinistério dada Saúde,Saúde, comocomo

queixaqueixa técnica,técnica, relacionadarelacionada aoao envaseenvase nono laboratóriolaboratório produtor,produtor,

sendosendo essaessa dosedose parcialparcial descartadadescartada.. NãoNão háhá fraudefraude emem dizerdizer queque aa

dosedose nãonão foifoi suficientesuficiente ee destinádestiná--lala aa outros,outros, umauma vezvez queque nãonão

cadastradacadastrada comocomo dosedose aplicadaaplicada tambémtambém nãonão éé contabilizadacontabilizada parapara

oo recebimentorecebimento dada 22ªª dose,dose, necessárianecessária parapara aa imunizaçãoimunização..


