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Secretaria Municipal de Saúde

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO PORECATU
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FARMACOVIGILÂNCIA
Ações

Notificação de EAPV

Atividades
As notificações de EAPV serão realizadas conforme
orientações do Protocolo de Vigilância Epidemiológica e
Sanitária de Eventos Adversos Pós Vacinação. Todos os
eventos adversos pós vacinação serão notificados por meio
do preenchimento de formulário padronizado e
encaminhados a Vigilância Epidemiológica. A princípio, as
notificações serão realizadas de forma manual, até a
disponibilização do sistema eletrônico, para que não ocorra
prejuízo nas ações de investigação dos casos. Será realizada
orientação aos Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros da
Atenção Básica para orientações sobre a notificação,
incluindo erros de imunização, reforçando as especificidades
das vacinas, bem como o fluxo de atendimento aos EAPV. A
inclusão da notificação no sistema de informação E-SUS
notifica será realizada assim que habilitado, pelo vacinador e
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enfermeiro da Unidade.
.

Para a efetividade das investigações de EAPV contaremos
com o apoio da Atenção Primária, para comunicação e
notificação em tempo oportuno à Vigilância Epidemiológica.
A investigação inicial poderá ser realizada pela equipe de
atenção primária com auxílio da Vigilância Epidemiológica.
Para efetiva investigação, serão solicitados informações
pertinentes e documentações, além de entrevistas,
inspeções, conforme a necessidade de cada caso.
Investigação de EAPV

Caso haja suspeita de EAPV, estes pacientes serão
encaminhados para avaliação médica, podendo estes ser
atendidos tanto na Unidade Básica de Saúde, quanto no
Hospital Municipal, além de obrigatoriamente ser
comunicado a Vigilância Epidemiológica, para que estas
possam realizar o manejo apropriado para a rápida
investigação do evento ocorrido.
Em casos graves de EAPV, será encaminhado ao Hospital
Municipal com possibilidade de regulação via SAMU 192.

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

As notificações de Eventos Graves Pós Vacinação serão
repassadas para a 17° Regional de Saúde via telefone e email por meio da Vigilância Epidemiológica. O atendimento
dos casos graves será realizado no Hospital Regional do
Norte do Paraná (HU), conforme acordo com a regional.

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Ações

Atividades
A organização logística do transporte, recebimento e
armazenamento das vacinas seguirá normas estabelecidas,
aliado as recomendações do fabricante da Vacina, disposto
no anexo I.

Organização da Rede de Frio

Para garantir a segurança e eficácia da vacina, a retirada do
imunobiológico nos insumos da 17° Regional da Saúde, será
realizada mediante a presença de profissional de
enfermagem, com caixa devidamente ambientada. Após a
retirada, as vacinas serão armazenadas na rede de frio do
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município em refrigeradores projetados e desenvolvidos
para armazenamento e conservação de imunobiológicos
programados para manter temperaturas de +2°C à +8°C. A
distribuição será realizada conforme a necessidade e
demanda das UBS e estratégias de vacinações extra muros.

Capacitação/atualização dos
profissionais de saúde

Será realizado a capacitação aos gestores municipais,
gestores dos estabelecimentos de saúde e operadores no dia
19 de Janeiro por meio da 17° RS , utilizando o Protocolo
Operacional de Treinamento de Funcionários para a
Vacinação contra a COVID-19, conforme anexo II e
orientações da 17° Regional da Saúde.
Será abordado as especificidades das vacinas contra COVID19, como via de administração, dose, intervalo de reforço e
contra indicações e demais informações dispostas nos
informes técnicos. Também será orientado quando ao uso
dos EPI’s que serão utilizados durante a vacinação. As
informações técnicas serão reforçadas por meio de reuniões,
conforme o direcionamento da 17° Regional da Saúde.

As medidas de prevenção e controle da transmissão do
COVID durante a vacinação será de acordo com a Resolução
n° 632/2020 da Secretária de Saúde do Estado do Paraná.
Será priorizado:
I - Distanciamento social.
II - Higiene de mãos.
III – Uso obrigatório de máscara.
Vacinação

IV - Limpeza e desinfecção.
V - Comunicação e orientações gerais de prevenção e
contaminação.
Os pontos de vacinação serão definidos ao decorrer da
campanha: Unidades Básicas de Saúde, Centro de
Convivência, Igrejas, Domicílios e Drive Thru.
Os horários serão estendidos conforme a necessidade e
haverá colaboração de todos os profissionais da saúde.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Atividades
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O registro dos dados será realizado pelos gestores,
operadores e pessoas capacitadas para este fim. A
periodicidade do registro será feita conforme a demanda da
campanha.
Operacionalização do Sistema de
Informação

As salas de vacinas possuem suporte técnico para realizar o
registro no Sistema de Informação com conectividade de
internet e condições para realização da digitação online. O
registro das doses será realizado pelos operadores após
treinamento através da apresentação da vídeo realizada
pela 17ª Regional .

Vacinação Extra Muro

Caso seja realizada vacinação extra muro será utilizado
formulário com dados necessários para posterior registro
(CNES, CPF /CNS do vacinado, data de nascimento, nome da
mãe, sexo, grupo prioritário, data da vacinação, nome da
vacina/fabricante, tipo de dose e lote/validade da vacina.

Registro na Caderneta de
Vacinação

Será entregue a caderneta de vacinação contento dados de
identificação pessoal e dados do registro de aplicação da
vacina. Caso o paciente não apresente a caderneta de
vacinação, será disponibilizado uma carteirinha após a
vacinação.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas

30

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas

0

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde

380

Pessoas de 80 anos ou mais

449

Pessoas de 75 a 79 anos

347

Pessoas de 70 a 74 anos

439

Pessoas de 65 a 69 anos

542

Pessoas de 60 a 64 anos

583
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Pessoas em Situação de Rua (moradores e itinerantes )

32

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

20

Comorbidades

2004

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS,
CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento)

450

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

0

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

433

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas

30

Caminhoneiros

50

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário
de Passageiros

20

Trabalhadores de Transporte Aéreo

0

Trabalhadores Portuários

0

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de
saúde e segurança)

90

Trabalhadores do Sistema Prisional

30
TOTAL

5736

COMUNICAÇÃO
Ações

Comunicação

Atividades
Veicular campanha publicitária nos diferentes meios de
comunicação, ampliar a informação pelos canais oficiais da
Secretaria Municipal de Saúde, preparar cards para envio
massificado via WhatsApp com orientações e informações
sobre ações de vacinação.

PORECATU, 19 DE JANEIRO DE 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORECATU

