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1. INTRODUÇÃO
O presente documento trata do plano de vacinação contra a infecção humana pelo
novo Coronavírus (SARS-CoV
CoV-2)
2) do Municipio de Cândido de Abreu e tem como
finalidade instrumentalizar a gestão e as equipes de saúde sobre as medidas a serem
implantadas e implementadas para a operacionalização da vacinação no
n município, bem
como explicitar à população os procedimentos que serão adotados pela Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) no processo de vacinação.
A Covid-19
19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2,
SARS
que
apresenta um espectro clínico variando
variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos
pacientes com Covid-19
19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos
sintomas) e aproximadamente 20% dos casos detectados
detectados requerem atendimento
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5%
podem necessitar de suporte ventilatório (BRASIL, 2020).
A estratégia de vacinação adotada pelo Estado do Paraná segue as normas do
Programa Nacional
cional de Imunizações (PNI), com prioridade para grupos pré-definidos.
pré
Também acontecerá por etapas e fases, conforme bases técnicas, científicas, logísticas e
epidemiológicas estabelecidas nacionalmente. A disponibilização e o uso das vacinas
contra a COVID-19
19 devem cumprir os requisitos mínimos de segurança, qualidade e
eficácia, bem como possuir registro junto à Anvisa
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2. IDENTIFICAÇÃO
Município:
Endereço da SMS:
Função
Secretário/a Municipal de
Saúde
Responsável Vigilância
Epidemiológica
Responsável Vigilância
Sanitária
Responsável Atenção
Primária
Coordenador/a
Imunização

Regional de Saúde:

Nome

Contato
Telefone

E-mail

Larissa Estevão
Romanichen
Poliane Eloyze Tostes

42-99845004

lariestevao@hotmail.com

43-996352508

poliane_tostes@hotmail.com

Thaina Lima Hurko

43999669540

thaina.hurkotata@gmail.com

Karen Cristiana Ruiz

43999249454

kkc4315@hotmail.com

Poliane Eloyze Tostes

43-996352508

poliane_tostes@hotmail.com
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3. FARMACOVIGILÂNCIA
O monitoramento dos eventos pós-vacinação
pós vacinação seguirá o disposto no Protocolo de
Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação
Pós Vacinação (VEAPV),
elaborado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, específico para vigilância
dos eventos
os adversos decorrentes da vacinação contra a COVID-19,
COVID
disponível em
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/e
br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf
strategia_vacinacao_covid19.pdf.

Todos os eventos adversos pós-vacinação
pós vacinação e erros de imunização devem ser
notificados e acompanhados de forma oportuna para que todas as medidas de
intervenção possam ser adotadas de forma a evitar danos à saúde do vacinado, à
credibilidade do processo de vacinação e à preservação da equipe de saúde. Todas as
pessoas vacinadas receberão orientação durante a aplicação sobre os possíveis eventos
adversos e serão orientadas procurarem as Unidades Básicas de Saúde para registrarem
qualquer evento adverso percebido. Todos os eventos adversos deverão ser notificados
no sistema e- SUS notifica.
Ações

Notificação de EAPV

Atividades
A equipe de vacinação de ser sensibilizada sobre
todos
odos os eventos adversos pós-vacinação
pós
e erros
de imunização, devem ser notificados e
acompanhados de forma oportuna para que todas
as medidas de intervenção possam ser adotadas
de forma a evitar danos à saúde do vacinado, à
credibilidade do processo de vacinação e à
preservação da equipe
uipe de saúde.
Os estabelecimentos de saúde após atendimento
deverão notificar,, e informar o setor de
epidemiologia do municipio para conduta.
Detecção, notificação e busca ativa de eventos
adversos;• Investigação (exames clínicos, exames
laboratoriais, entre outros);• 13 Classificação final do
EAPV.•

Responsável pela inserção do sistema será a
coordenadora
da
Imunização
municipal
enfermeira Poliane Eloyze Tostes.
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Investigação de EAPV

Identificação de Eventos Graves
Pós-Vacinação,
Vacinação, conforme Portaria
n.° 204, de 17 de fevereiro de 2016

O responsavel pela investigação será o
coordenador de imunuzação, que atuará na
detecção, notificação e busca ativa de eventos
adversos; Investigação (exames clínicos, exames
laboratoriais, entre outros); e Classificação final
do EAPV. Após o recebimento do usuário, será
realizado a investigação e preenchimento da ficha
de EAPV, com o devido acompanhamento, para
posterior conduta. Caso apresente sintomas
graves encaminhado para avalição médica de
urgência, nas unidades básicas ou no Hospital
Municipal São Fransciso de Assis
Após a identificação de Eventos Graves póspós
vacinação a coordenação de imunização
municipal deve informar a 22ª Regional de Saúde
em até 24 horas.
A informação deverá ser repassada a 22ª
Regional de Saúde por telefone para ter maior
agilidade e posteriormente por e-mail
e
com todas
as informações pertinentes.
O serviço de referência ao usuário é o Posto de
Vacinação
nação localizado na rua João Correia dos
Santos s/nº Bela Vista telefone (43) 3476-1509
3476
ou
Whats app (43) 994486204 e a Emergência
Municipal no Hospital Municipal São Franscico de
Assis.

4. OPERACIONALIZAÇÃO DAVACINAÇÃO
A operacionalização davacinação contempla a organização e programação
detalhada de todo o processo devacinação.
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Ações

Organização da Rede de Frio

Capacitação/atualização dos
profissionais de saúde

Atividades

O recebimento, armazenamento e distribuição das
vacinas e outros insumos para a imunização será
de responsabilidade da Secretaria Municipal da
Saúde, que deverá seguir as Boas Práticas de
Armazenamento e Distribuição de acordo com o
Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de
Imunizações (PNI) e demais legislações sanitárias
vigentes.
As equipes a serem locadas nestas Unidades
passarão por treinamento sobre as boas práticas
de aplicação de vacinas (conservação, diluição e
aplicação, registros consistentes, efeitos adversos,
entre outros).
Seguir protolocolos de segurança para uso do
EPI´s na aplicação da vacina:
uso obrigátorio de mascara cirurgica, cobrindo
-uso
nariz e boca, em todo o periodo de vacinação, com
seu uso e trocas adequados;
- uso de avental descartavel para uso diário ou
avental
ental de tecido higienizado diariamente.
- protetor ocular: podendo ser o protetor facial ou
óculos de proteção
Verificar a disponibilidade dos insumos e
equipamentos na sala de vacina para uso do
imunobiológico, organizando a sala de vacina
diariamente ou quando necessário para
seguimento da rotina.

Vacinação

Solicitar apoios de outros profissionais de saúde
para realizar a vacinação, com treinamento prévio
e delegaçao de açoes.
Adotar estratégias que assegurem condições
para o permanente distanciamento
ciamento físico de 1,5
metro entre as pessoas no local; Manter os
ambientes constantemente arejados e ventilados;
Prover insumos para higienização frequente das
mãos no local (pias abastecidas com água
corrente e sabonete líquido; presença de
dispensadoress com álcool gel 70% distribuídos
em diferentes pontos e de fácil acesso; lixeiras
com acionamento automático por pedal); Aferir a
temperatura de todas as pessoas que
comparecerem para a vacinação. Caso
apresentem temperatura igual ou superior a
37,1°C, ass mesmas não devem ser vacinadas e
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precisam ser reconduzidas imediatamente para
outro local onde um profissional de saúde irá
avaliá-las;
las; Reforçar que todos utilizem máscaras
faciais no local; Orientar que somente a pessoa
que será vacinada adentre o espaço
esp
destinado à
vacinação, exceto quando necessitar do auxílio
de algum familiar ou acompanhante; Desinfetar
sistematicamente as superfícies dos locais de
vacinação, sobretudo nos pontos mais tocados
pelas pessoas no dia a dia, tais como: encostos
de cadeiras;
iras; bancadas de pias; maçanetas;
interruptores de energia; entre outros.
-Disponibilizar
Disponibilizar locais para higienização das mãos
ou ofertar dispenser com álcool em gel na
concentração de 70%, para facilitar a
higienização das mãos dos profissionais e da
população
ção que buscar a vacinação em locais de
destaque,
- Ampliar a frequência de limpeza de pisos,
corrimãos, maçanetas e banheiros com solução
de água sanitária e a desinfecção de fômites e
superfícies com álcool a 70%;

5. SISTEMAS DEINFORMAÇÃO
Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de vacinação têm
como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e aos usuários,
desde a logística dos insumos até a administração, farmacovigilância e estudos póspós
marketing.
Ações

Operacionalização do
Sistema de Informação

Atividades

As capacitações dos profissionais para registro
dos dados dos vacinados no sistema de
informação serão realizadas anteriomente o incio
da campanha, atualizando-os
os quando haver
necessidade.
Após o acolhimento do usuário, conferir os
critérios de inclusão na etapa da vacinação.
Solicitar os documentos para identificação, como
cartão do SUS, ou CPF.
Após inserção no sistema de registro SI-PNI
SI
campanha covid-19,
19, encaminha-lo
encaminha ao local de
aplicação da vacina.
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Vacinação Extra Muro

Preencher formulário contendo as variáveis para
registro posterior no Sistema de Informação
preconizado pelo PNI

Será entregue a caderneta de Vacinação
Registro na Caderneta de Vacinação contendo os dados de identificação pessoal e
dados do registro de aplicação da vacina
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1Cenários

•
•
•

de acordo com as condições tecnológicas das salas de vacinação:
Cenário1-EstabelecimentodeSaúdeCOMconectividadenainternetecondiçõesdeusarQRCODE
EstabelecimentodeSaúdeCOMconectividadenainternetecondiçõesdeusarQRCODE
(Preparar equipamentos e RecursosHumanos);
Cenário2-EstabelecimentodeSaúdeCOMconectividadenainternetecondiçõesdefazerdigitação
EstabelecimentodeSaúdeCOMconectividadenainternetecondiçõesdefazerdigitação online;
Cenário 3 - Estabelecimento de saúde SEM conectividade e sem computador (utilizar planilha e
registrar posteriormente naSMS).

6. GRUPOSPRIORITÁRIOS

Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde
Pessoas de 80 anos ou mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos
Pessoas em Situação de Rua
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento
Comorbidades
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS,
Casas/Unidades de Acolhimento)
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas
Pessoas com Deficiência Permanente Severa
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas
Caminhoneiros
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros
Trabalhadores de Transporte Aéreo
Trabalhadores Portuários
População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança)
Trabalhadores do Sistema Prisional
TOTAL

0
420
240
500
426
567
761
910
0
21
1592
1114
0
30
0
37
47
0
0
25
8
6.698

7. COMUNICAÇÃO
A estratégia da comunicação será informar à população sobre o Plano da Ação
Municipal e o Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19.
COVID
Ações

Comunicação

Atividades

Será realizado campanha publicitária utilizando os
diferentes meios de comunicação: rádio local da
cidade, carros de som com divulgaçao e
orientação em via pública, e páginas em redes
sociais vinculadas a prefeitura municipal.
Nas informações serão repassadas as estratégias
de vacinação, horários e as etapas dos grupos
prioritários.
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Candido de Abreu, 19 de janeiro de 2021

Poliane Eloyze Tostes
Responsável pela Elaboração do Plano de Ação

