
Plano de Vacinação 

Covid-19 em Ivaí

 todos os vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19,
 hospital e serviços de urgência e emergência de referência COVID-19,
 SAMU,
 trabalhadores de Centros de Atendimento a COVID-19,
 Trabalhadores da Atenção Primária a Saúde,
 trabalhadores de laboratórios públicos e privados que realizam teste de COVID19,
 demais trabalhadores de Vigilância em Saúde,
 demais serviços públicos hospitalares e ambulatoriais,
 demais serviços hospitalares e ambulatoriais (farmácias e clínicas),
 Iniciou a vacinação dos idosos de 90 anos ou +.

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí

Prefeitura Municipal de Ivaí 

De acordo com o Plano Estadual de Vacinação contra o 

COVID-19 sugerido pelo Governo Estadual, o município de 
Ivaí vacinou até o momento,



Vacinas COVID-19 recebidas 

no município de Ivaí

É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS CoV-2. Os estudos de soroconversão da vacina adsorvida COVID-19 (Inativada),
demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas 2 doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do
que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um
esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid19 que precisaram de
assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%.

A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma 
vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais (pv) do vetor adenovírus 23 recombinante de chimpanzé, deficiente 
para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias humanas 
(HEK) 293 geneticamente modificadas. Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em ≥ 
98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a segunda dose. A eficácia desta vacina foi demonstrada 
em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma 
eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral.

Vacina CoronaVac - Instituto Butantan

Vacina covid-19 (recombinante) - Fiocruz/Astrazeneca

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí

Prefeitura Municipal de Ivaí 



Vacinas COVID-19 recebidas no Município de Ivaí

CoronaVac – SinoVac/Butantan AstraZeneca / Fiocruz

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí

Prefeitura Municipal de Ivaí 



Eventos Adversos Pós Vacinação contra COVID-19
Toda e qualquer reação após a vacinação contra a COVID-19 deverá ser informada a Secretaria Municipal de Saúde, 

pois contamos com uma equipe treinada e capacitada para acompanhar e monitorar qualquer EAPV 
(Evento Adverso pós Vacinação), seguindo os protocolos de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de EAPV 

acordado entre Ministério da Saúde e Anvisa.

Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí

Prefeitura Municipal de Ivaí 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar
com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e
dar resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às
vacinas. Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento
ocorrido.

Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: 
 Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 
 Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e; 
 Classificação final dos EAPV.

Se você apresentar qualquer sinal ou sintoma de reação após ter tomado a vacina contra 
a COVID-19, procure imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde.


