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APRESENTAÇÃO

O Ministério da Saúde - MS é o principal órgão, e atua indiretamente no que se
refere à logística acerca da distribuição de imunizantes pelo país, que está a cargo dos
municípios e das coordenadorias estaduais de saúde. Os órgãos da Saúde a ele
subordinam-se em dado momento. A Coordenação Geral do Programa Nacional de
imunizações (CGPNI) e o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
(DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), são responsáveis pela elaboração
do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, o qual
colabora diretamente no enfrentamento da doença.

Segundo o artigo 2° da lei 8.080, saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, ou seja, é
dever do Estado garantir, em seu arranjo sócio-político-econômico, a melhor maneira
possível de atuação com objetivo de reduzir doenças e agravos para todos, fielmente,
seguindo estes princípios legais de ação.

O município de Rosário do Sul possui área agrícola acentuada, o que resulta em
pequena densidade populacional, em comparação com o estado do Rio Grande do Sul,
segundo o IBGE, são 9,1 hab./km² frente a 40 hab./km² do estado. Com isso,
consequentemente, há populações dispersas, tanto no meio rural quanto no urbano.
Assim como o país inteiro e o mundo, enfrentam-se desafios para a vacina atingir maior
número de pessoas, assim aumentando a imunização. A estruturação do SUS e de suas
estratégias de informação são forças de nível nacional que colaboram decisivamente.

É necessária mobilização da cidade para a soma de forças diante a este cenário
desafiador, pois, é ele que está, hoje, desenvolvendo-se em duas frentes de exposição ao
vírus: a do trabalho na área da saúde, mediadora histórica no combate a doenças, e a do
contexto urbano-rural, o que também melhora a realidade local. Portanto, a vacina é um
direito que melhora o contexto atual e requer a participação de toda comunidade, seja de
forma técnica, seja no simples exercício da cidadania.

OBJETIVOS

No cenário atual é preciso redução de contágios e mortalidades causadas pelo
coronavírus através da vacinação. A doença pode apresentar desde sintomas
leves-moderados a outros agudos mais graves. Por isso, através das estratégias de
operacionalização da vacinação contra a COVID-19, devido à alta transmissibilidade do
SARS-CoV-2, estabelecem-se ações para proteger a força de trabalho dos serviços de
saúde e dos serviços essenciais.

Há grande esforço para manter o Plano Municipal de Operacionalização de
Vacinação contra a COVID-19 na comunidade de Rosário do Sul. Trata-se de um
documento ideal para o processo de vacinação, porque mostra a realidade da vacinação;
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é capaz de apontar as vacinas existentes; procura disseminar o conhecimento; e serve
como guia de vacinação.

1. OBJETIVOS GERAIS

O município de Rosário do Sul, até dia 13/07/2021, contabilizou 3.690 habitantes
diagnosticados com COVID-19, apresentando uma letalidade de 2,79 % (103 óbitos),
estes informados pela Secretaria Municipal de Saúde e contidos no SIVEP-GRIPE-RS.

O departamento de Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária (VS), em
consonância, auxiliam a dirimir o número de casos, inicialmente, isto dependia
inteiramente de profissionais destas áreas. Porém, hoje, por meio da Central de
Imunizações, constata-se que a vacinação é a medida mais eficaz para reduzir a
morbimortalidade. As doses são definidas nacionalmente e seguem princípios
semelhantes aos da OMS.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Vacinar de acordo com a população-alvo e os grupos prioritários estabelecidos.
2. Promover a alta eficiência na utilização de recursos através do planejamento e da

programação para operacionalização municipal da vacinação.
3. Para a gestão, trabalhadores e serviços da saúde no município, busca-se

instrumentalizar-los sobre a operacionalização da vacinação contra a COVID-19
com este documento.
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO

O coronavírus, que é facilmente transmissível através de gotículas e secreções
causando uma doença nociva, a COVID-19. O termo SARS-CoV-2 é uma denominação
sinônima, muito presente na comunidade científica. Existem desde infecções
assintomáticas a quadros graves, que necessitam de maiores cuidados, estes intensivos.
Sinais leves podem indicar a presença da doença, que podem evoluir mesmo sendo
tratada: sintomas gripais leves, tosse, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar,
distúrbios de olfato e paladar, distúrbios gastro-intestinais, cansaço e diminuição de
apetite até uma Síndrome Gripal com febre, dor de garganta, cefaleia, tosse e coriza. E
em alguns quadros pode até caracterizar-se uma SRAG, são características que
oferecem risco aos quais, vacinando-se a população, atenuar-se-ão as contaminações.

1. O CAMINHO DA VACINA

Ressalta-se a chegada das vacinas à 10ª CRS - e logo ao município, e está correto,
porém representa uma parte do trabalho, a parte final do caminho. Antes da linha de
chegada, as vacinas são certificadas por um órgão regulador, a ANVISA, à qual consulta
um conjunto de requisitos que determinam sua aprovação. Após isso, começa-se a
produção da vacina - quando possível sua produção em território brasileiro e que depende
da chegada de insumos, ou vacinas que são diretamente levadas ao estágio posterior à
fase de produção, a de distribuição para as Unidades Federativas. De qualquer forma, na
seguinte fase, o imunizante passa pela Central Estadual de Armazenamento e
Distribuição de Imunobiológicos - CEADI, e segue para os Núcleos Regionais de
Imunização, e para as 18 Coordenadorias Estaduais e as 18 Centrais Regionais de Rede
de Frio (CRRF), assim distribui-se a vacina ao município, através deste roteiro.

Prontamente, a seguir da distribuição e recebimento, verificações dão início a
organização para completá-lo satisfatoriamente. Ações de vacinação, análise dos
quantitativos disponíveis, definição de grupos prioritários a recebê-las, isto segundo a
seleção do PNO.

7



2. VACINAÇÃO PRIORITÁRIA

A distribuição de vacinas depende do mercado mundial, e há escassez devido a alta
da demanda e a baixa da oferta de vacinas. A indisponibilidade de imunizantes
desacelera a tentativa de imunizar 70% da população (número aceitavelmente seguro,
segundo a OMS), e que interromperia a circulação viral. Por este motivo é que existe a
necessidade de delimitar os grupos prioritários para a vacinação. Os indivíduos de maior
risco a complicações de devido a presença viral, são priorizados, assim como também a
manutenção de serviços de saúde, trabalhadores de saúde, e serviços essenciais

Segundo o ofício circular nº 54/2021/SVS/MS de 12 de março de 2021, são
considerados profissionais de saúde, as 14 categorias presentes na resolução n° 287, de
8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde: médicos, enfermeiros,
nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos,
farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais
da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e 6 auxiliares,
agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da
vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças,
trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e
outros). Inclui-se, também, os profissionais que atuam em cuidados domiciliares em
programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras,
funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de
Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados e;
acadêmicos da área da saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio
hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.

Ressalta-se que o município de Rosário do Sul segue as resoluções da CIB, o PNO
e as notas técnicas, não realizando aplicação em grupos não descritos nestes, exceto se
houver novas recomendações em resoluções e notas técnicas.

Quadro 1 - Ordenamento de grupos prioritários, estimativa, estado atual

Grupo Grupos Prioritários População Executado

1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 73 Sim

2 Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 103 Sim

3 Povos indígenas vivendo em terras indígenas - -

4 Trabalhadores da Saúde 617

Em
execução,
conforme
portaria
CIB-RS
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25/2021

5 Pessoas de 90 anos ou mais 176 Sim

6 Pessoas de 85 a 89 anos 322 Sim

7 Pessoas de 80 a 84 anos 569 Sim

8 Pessoas de 75 a 79 anos 893 Sim

9 Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas - -

10 Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas 27 Sim

11 Pessoas de 70 a 74 anos 1.412 Sim

12 Pessoas de 65 a 69 anos 1.679 Sim

13 Pessoas de 60 a 64 anos 2.101 Sim

14

Pessoas com comorbidades 18 a 59 anos**
(n=18.218.730);

Pessoas com Deficiência Permanente com BPC
18 a 59 anos*** (n=1.467.477);

Gestantes e Puérperas 18 a 59 anos (n=
2.488.052);

(A estratégia de vacinação desses grupos está
disponível na Nota Técnica nº467/2021)

2.386 Sim

15 Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59
anos) sem BPC*** 194 Sim

16 Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) - Sim

17
Funcionários do Sistema de Privação de

LiberdadeA (n=108.949) e População Privada de
Liberdade (n=753.966)

125 Sim

18
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico

(creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino
médio, profissionalizantes e EJA)

250 Sim

19 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior 130 Sim

20

Forças de Segurança e Salvamento (n=584.256) e
Forças Armadas (n=364.036) (Na 11ª etapa da
Campanha iniciou-se a vacinação escalonada

desses trabalhadores, restrita aos  profissionais
envolvidos nas ações de combate à covid-19,

625 Sim
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conforme Nota Técnica nº 297/2021)B

21 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário
de Passageiros 252 Sim

22 Trabalhadores de Transporte Metroviário e
Ferroviário - Sim

23 Trabalhadores de Transporte Aéreo - Sim

24 Trabalhadores de Transporte de Aquaviário - Sim

25 Caminhoneiros 182 Sim

26 Trabalhadores Portuários - Sim

27 Trabalhadores Industriais 65 Sim

28 Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos - Sim

Total 12.181 Sim

Observação 1: Dados do quadro 1 atualizados do dia 14/07/2021
Observação 2: Acadêmicos dos diferentes níveis de ensino estarão inclusos nos

grupos, conforme área prática de atuação.
Observação 3: Os números de profissionais podem variar em cada uma das etapas

conforme o aumento do serviço e da demanda, portanto a evolução para novo estrato
pode ser interrompida a qualquer tempo se identificado pessoas novas de grupos
anteriores.

3. DOCUMENTOS PARA A VACINAÇÃO

Os documentos comprobatórios da população são: CPF - Cadastro de Pessoa
Física; comprovante de morbidade emitido por responsável da área médica; CNS e RG,
para constatação de idade; documentação que ateste a atividade descrita conforme o
Plano Nacional de Vacinação e documento que confirme habitação no município. Casos
omissos ou não definidos no Plano Nacional, também são detalhados a seguir.

1) Idosos residentes em ILPI: Será solicitado documento comprobatório da idade e
comprovante de residência.
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2) Pessoas com deficiências e institucionalizadas: Deficiência autodeclarada e
documento que comprove a residência.

3) Trabalhadores da Saúde: documento que comprove a vinculação ativa do
trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo
serviço de saúde. No caso de trabalhadores de saúde autônomos, os mesmos
devem apresentar habilitação profissional que comprove vínculo ativo no 14
respectivo conselho de classe ou uma declaração do mesmo e autodeclaração
conforme modelo, sendo esse o documento que comprova o exercício profissional
conforme Resolução 25/2021 - SES-RS, 2021).

4) Pessoas com 60 anos ou mais: documento que comprove a idade.
5) Pessoas com comorbidades: Indivíduos pertencentes a esses grupos poderão

estar pré-cadastrados no SI-PNI, aqueles que não cadastrados poderão apresentar
qualquer comprovante, exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das
Unidades de Saúde. As comorbidades prioritárias estão descritas no Anexo 1.

As populações alvo prioritárias dos demais grupos também seguirão os documentos
comprobatórios exigidos no PNI. Os mesmos serão posteriormente descritos em nova
atualização do Plano Municipal.

4. VACINAS CONTRA A COVID-19

O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul -
SES-RS são os responsáveis pelos imunobiológicos apresentados. Nem todos os
imunizantes exigem a aplicação de segunda dose, mas são definidos pelo fabricante. A
situação do mesmo, a aplicação e o uso do mesmo no país, são determinados pela
ANVISA:

4.1 Oxford/AstraZeneca/Bio-Manguinhos
Origem: Anglo Sueca (vetor viral - vírus geneticamente modificado) - APROVADA
ANVISA:
- Conservação: entre +2 e +8 ºC
- Brasil comprou 100 milhões de doses da vacina
- Autorização da Anvisa para fase 3
- Eficácia até 90% em duas doses, mas foi mais eficaz com meia dose. Intervalo 4-12
semanas. Aplicação IM
- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais
- Com previsão de registro por Bio-Manguinhos.
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4.2 Sinovac (CoronaVac)/ Butantan
Origem: Chinesa (vírus inativado) - APROVADA ANVISA:
- Conservação: entre +2 e +8 ºC
- Eficácia até 97% em duas doses
- intervalo de 14 dias. Aplicação IM
- Autorização da Anvisa para fase 3
- Pessoas acima de 18 anos
- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.

4.3 Sputnik V (Gamaleya)
Origem: Rússia (vetor viral - vírus geneticamente modificado):
- Conservação: entre +2 e +8 ºC
- Eficácia até 94-95% em duas doses
- intervalo de 21 dias
- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.

4.4 Johnson & Johnson (Janssen)
Origem: Alemanha (adenovírus sorotipo 26) - APROVADA ANVISA:
- Conservação: entre 2°C e 8°C

-Prazo de até três meses
-Após aberto o frasco, validade de até 6 horas

- Brasil comprou 38 milhões de doses
- Eficácia até 98%
- Dose única
- Autorização da Anvisa para fase 3 - iniciada em dezembro de 2020
- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.

4.5 Moderna
Origem: Americana (RNA mensageiro):
- Conservação: - 20ºC
- Eficácia até 95% em duas
- intervalo de 29 dias entre as doses
- Validade: 6 meses a - 20ºC
- O imunizante pode ficar até 12 horas em temperatura ambiente
- Validade de 30 dias sob refrigeração entre +2 e +8 ºC
- Estratégia de vacinação: 1 ultrafreezer para armazenamento dos imunobiológicos
nos 2 núcleos de imunizações.

4.6 Pfizer + BioNtech
Origem: Americana e Alemã (RNA mensageiro) - APROVADA ANVISA:
- Em testes no Brasil (SP e BA): - Autorização da Anvisa para fase 3
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- Descongelamento: 3 horas entre a +2 a +8ºC ou 30 minutos acima de 25ºC
- Validade:

- Armazenada entre -80 e -60ºC: 6 meses
- Após descongelamento: 5 dias em temperatura entre +2 a +8ºC ou por 2
horas acima de 25ºC
- Após diluição: 6 horas a temperatura entre 2 e 25ºC

- Eficácia até 95% em duas doses
- 2 doses com intervalo de 21 dias
- Autorização da Anvisa para fase 3
- Estratégia de vacinação: 1 ultrafreezer para armazenamento dos imunobiológicos
nos 2 núcleos de imunizações
- Caixas especiais com gelo seco para transporte - vacinas podem ficar armazenadas
por 15 dias.

Obs: As informações sobre as vacinas são instrucionais e técnicas, podendo ser
diferente das apresentadas por outras fontes, que significam abordagens e
finalidades diferentes às do Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19.

A rede de frio e a Rede de Atenção à Saúde em Rosário do Sul respeitam critérios
técnicos estabelecidos pela Vigilância Sanitária e pela Central de Imunizações do
município, de forma a garantir qualidade de armazenamento, de aplicação e de registro
dos imunobiológicos, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações - PNI.

5. RECURSOS APLICADOS

5.1 RECURSOS MATERIAIS

Tabela 1 - Equipamentos

Equipamentos Disponibilidade

Câmaras Científicas Todas as salas de vacina

Computadores com internet Todas as salas de vacina

Ar-condicionado Todas as salas de vacina

Freezer para gelox 1 localizado na Central de Imunizações

Tabela 2 - Insumos presentes
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Materiais Acessível

CAIXA TÉRMICA Sim

TERMÔMETRO MÁX/MÍN Sim

ALGODÃO - PACOTE Sim

MÁSCARA - CAIXAS Sim

AS Cálculo por profissional ÁLCOOL 70 Sim

AVENTAL Sim

CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES 13l Sim

MICROPORE - PÇ Sim

CANETA E LÁPIS Sim

BORRACHA E APONTADOR Sim

CARTEIRA DE VACINA Sim

SACO DE LIXO Sim

IMUNOBIOLÓGICOS Sim

SERINGA C/ AGULHA Sim
Obs 1: Considerando o início da campanha
Obs 2: A utilização de recursos encontra-se em regime permanente

No Anexo 2 se encontra o modelo de carteira de vacinas específico para a
imunização contra a COVID-19, que deverá ser distribuído para a população imunizada.

5.1 RECURSOS HUMANOS

Deve-se imunizar as populações, para isso desloca-se equipes em locais diferentes
da Sala Central e de Salas de Vacina nos ESFs (Unidades Básicas de Saúde - Estratégia
da Família). Há colaboração em número suficiente para realização destas etapas da
campanha de vacinação.

Destaca-se o funcionamento simultâneo da rotina normal de funcionamento de
imunização em cada unidade, conforme calendário do município.
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6. SUPORTE OPERATIVO

A distribuição dos imunobiológicos é feita pela Central de Imunizações - localizada
em área central da cidade - à qual possui o Departamento Central de Vigilância em
Saúde, setor que possui toda a capacidade móvel de Vigilância em Saúde e da SMS. O
núcleo, a central, distribui os imunizantes para as unidades ESFs e determina a
quantidade necessária de veículos necessários em cada fase da campanha de vacinação.

Há etapas em que é necessário imunização domiciliar, casos de instituições de
longa permanência e acamados, ficando sob responsabilidade do setor de transportes.

Certifica-se que os locais armazenadores dos itens seja seguro do ponto de vista
técnico-operacional e também seja contra má intenção, e a par da iminente situação
ímpar de calamidade pública. Juntamente a estes fatores distintos, almeja-se fornecer a
maior qualidade de atendimento possível à população. Eventos adversos graves podem
ocorrer - ciente disso qualifica-se serviços de retaguarda (os Serviço de Urgência).

7. COMUNICAÇÃO

A organização de informação funciona da seguinte forma:

-Divulgação em rádio local com grande acesso pela população.
-Folders distribuídos em página de internet de divulgação geral.
-Agentes comunitários entre outros membros das equipes circulam informações.
-Jornais impressos que atuam na divulgação.
-Há informações na Central de Imunizações e nas Unidades de Saúde do Município

(ESF) e por telefone.
A seguir, os informativos que circulam nos canais oficiais da Prefeitura Municipal e

da Secretaria de Saúde divulgados, acontecendo conforme a oferta de vacina:
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Quadro 2 - Material digital de divulgação até 13/07/2021 - momento atual

8. EAPV - EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO

Caso ocorra, deve ser notificado. Caso exista alguma reação adversa a SMS deve
ser comunicada: qualquer departamento selecionado, presta diligentemente apoio,
diagnosticando assim o problema apresentado. No momento em que for constatada a
reação, o mais rapidamente possível, este será comunicado ao MS, como determinado
pela Coordenação Geral do PNI.

Conforme a OMS, qualquer evento indesejado pós-vacina, embora não tenha
relação aparente alguma, indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou um
achado laboratorial anormal, considera-se sendo um EAPV.
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9. TRANSPARÊNCIA EM VACINAÇÃO

A campanha de vacinação pode ser acompanhada pelo vacinômetro, e é importante
lembrar que o monitoramento faz-se dinâmico e presente pela SMS. Avaliações podem
ser feitas através dos dados, sendo comunicadas anormalidades ao conhecimento
público, bem como eventuais direções acerca da vacinação no município.

As instituições parceiras, farmácias, agentes de segurança e instituições de ensino,
com interesse em contribuir para a campanha de vacinação, podem entrar em contato
para obter informações sobre como proceder.

10. ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

Até o momento em que todas as dificuldades não forem sanadas, a campanha de
vacinação continuará diligentemente realizando seu propósito: monitorando e informando
a população da necessidade real da vacinação. Atualmente, prioridades em termos de
aplicação de vacinas foram definidas pela esfera pública, isso para facilmente evitar-se
mortes, devido, certamente, à disponibilidade do imunizante. A partir do momento em que
o Ministério da Saúde distribuir doses suficientes para uma margem segura de
imunização, será possível reduzirem-se esforços e recursos gradualmente.

Enquanto isso, a SMS e todos seus setores, avaliam os resultados, o impacto, e
apontam direção para a melhoria da saúde como um todo. Este trabalho traz maneiras
auxiliares, futuras diretrizes substanciais e lições aprendidas.
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ANEXOS
Anexo 1 - Comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação de acordo com
o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19.

Grupo de Comorbidades Descrição

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com
diabetes Qualquer indivíduo com diabetes

Pneumopatias crônicas graves

Indivíduos com pneumopatias graves
incluindo doença pulmonar obstrutiva
crônica, fibrose cística, fibroses
pulmonares, pneumoconioses, displasia
broncopulmonar e asma grave (uso
recorrente de corticoides sistêmicos,
internação prévia por crise asmática).

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

HAR= Quando a pressão arterial (PA)
permanece acima das metas
recomendadas com o uso de três ou mais
anti-hipertensivos de diferentes classes,
em doses máximas preconizadas e
toleradas, administradas com frequência,
dosagem apropriada e comprovada
adesão ou PA controlada em uso de
quatro ou mais fármacos antihipertensivos

Hipertensão arterial estágio 3

PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥
110 mm Hg independente da presença de
lesão em órgão-alvo (LOA) ou
comorbidade

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com
lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou
diastólica entre 90 e 109 mmHg na
presença de lesão em órgão-alvo e/ou
comorbidade

Doenças Cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC)

IC com fração de ejeção reduzida,
intermediária ou preservada; em estágios
B, C ou D, independente de classe
funcional da New York Heart Association

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar Cor-pulmonale crônico, hipertensão
pulmonar primária ou secundária
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Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia
ventricular esquerda ou dilatação,
sobrecarga atrial e ventricular, disfunção
diastólica e/ou sistólica, lesões em outros
órgãos-alvo)

Síndromes coronarianas
Síndromes coronarianas crônicas (Angina
Pectoris estável, cardiopatia isquêmica,
pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)

Valvopatias

Lesões valvares com repercussão
hemodinâmica Fonte:
CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas
revisões de literatura contidas nas
referências deste documento 35 ou
sintomática ou com comprometimento
miocárdico (estenose ou insuficiência
aórtica; estenose ou insuficiência mitral;
estenose ou insuficiência pulmonar;
estenose ou insuficiência tricúspide, e
outras)

Miocardiopatias e Pericardiopatias
Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou
fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia
reumática

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e
Fístulas arteriovenosas

Aneurismas, dissecções, hematomas da
aorta e demais grandes vasos

Cardiopatias congênita no adulto

Cardiopatias congênitas com repercussão
hemodinâmica, crises hipoxêmicas;
insuficiência cardíaca; arritmias;
comprometimento miocárdico

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos
implantados

Portadores de próteses valvares biológicas
ou mecânicas; e dispositivos cardíacos
implantados (marca-passos, cardio
desfibriladores, ressincronizadores,
assistência circulatória de média e longa
permanência)

Doença cerebrovascular
Acidente vascular cerebral isquêmico ou
hemorrágico; ataque isquêmico transitório;
demência vascular

Doença renal crônica
Doença renal crônica estágio 3 ou mais
(taxa de filtração glomerular < 60
ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica
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Imunossuprimidos

Indivíduos transplantados de órgão sólido
ou de medula óssea; pessoas vivendo
com HIV e CD4 <350 células/mm3;
doenças reumáticas imunomediadas
sistêmicas em atividade e em uso de dose
de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia
ou recebendo pulsoterapia com corticoide
e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em
uso de imunossupressores ou com
imunodeficiências primárias; pacientes
oncológicos que realizaram tratamento
quimioterápico ou radioterápico nos
últimos 6 meses; neoplasias
hematológicas

Anemia falciforme Anemia falciforme

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40

Síndrome de down Trissomia do cromossomo 21

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C
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Anexo 2 - Carteira de Vacinação - Modelo distribuído pelo Centro Estadual de
Vigilância em Saúde - SES - RS e utilizada no município

Secretaria Municipal de Saúde
R. 7 de Setembro - Centro - 2096 - Rosário do Sul - RS

CEP: 97590-000
Telefones: (55) 3231-3067 e (55) 3231-1018
Email: saude@prefeituraderosario.com.br
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