SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVA LARANJEIRAS
Estado do Paraná
CNPJ: 09195958/0001-50
Rua Anselmo Veronese N. º 65 - Centro - CEP 85350-000
e-mail: saude@novalaranjeiras.pr.gov.br - Fone: 42-3637-1210

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR
FARMACOVIGILÂNCIA

Ações

Notificação de EAPV

Investigação de EAPV

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

Atividades
 Realização de treinamento dos profissionais para
notificação dos casos suspeitos de EAPV.
 Dentro das primeiros 24 horas de sua ocorrência os EAPV
deverão ser comunicados de nível local até o nacional,
segundo o fluxo: UBS, Sala de vacinas públicas, PAM 
Vigilância Epidemiologica  5ª Regional de Saúde 
SESA-PR.
 Coordenador da imunização será o responsável incluir a
notificação no sistema de informação E- SUS Notifica.
 Vigilância epidemiológica ficará responsável pela
investigação.
 UBS, PAM  Avaliação médica  Exames clínicos,
laboratoriais, etc  Vigilância epidemiológica.

 Vigilância epidemiológica ficará responsável por informar a
Regional de Saúde em 24 horas.
 As informações serão repassadas para a Regional de
Saúde através de ligação, WhatsApp, Telegram e E-mail.
 O Centro de referencia será o Pronto Atendimento
Municipal Severino da Rosa (PAM).

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Ações

Atividades
 A retirada da vacina na respectiva Regional de Saúde pelo
município respeitará todas as recomendações das áreas
técnicas envolvidas.

Organização da Rede de Frio

 Considerando que a vacina a ser recebida é um produto
termolábil, será transportada e armazenada na temperatura
indicada pelo fabricante, em equipamentos apropriados.
Serão realizadas sistematicamente leituras de temperatura,
assim como seus registros.
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Capacitação/atualização dos profissionais
de saúde

 19/01/2021: Elaboração de notas técnicas orientativas
sobre a vacinação e distribuição das mesmas aos
profissionais envolvidos.
 20/01/2021: Realização de treinamento dos profissionais
envolvidos, abordando os seguintes tópicos:
 Registro de dados dos vacinados no sistema de
informação do Ministério da Saúde;
 Técnica de aplicação, conservação das vacinas,
identificação, notificação e investigação de eventos
adversos pós vacinados.

 A vacinação ocorrerá nas unidades de saúde, cada
unidade contará com uma equipe treinada para a
vacinação.
 Iniciará as 08:30 até às 11:00 e das 13:30 às 16:30.
Ocorrerá de segunda a sexta-feira.
 Cada equipe será composta por dois profissionais. Um
realizará a aplicação e outro o registro na caderneta e no
Sistema de informação, ou no formulário de registro
individual caso não haja acesso a internet para posterior
lançamento.
 Haverá uma equipe de apoio que será responsável por
controlar a entrada das pessoas na unidade de saúde. A
mesma realizará a organização das filas respeitando o
distanciamento social, verificando a temperatura,
oferendo álcool em gel e exigindo o uso de máscaras.
 Haverá uma equipe volante para realizar a vacinação em
domicílio às pessoas acamadas em todo o município,
com agendamento seguindo um cronograma.
 A fim de ampliar as equipes de vacinação, estudantes do
curso técnico de enfermagem auxiliarão no decorrer do
processo de vacinação compondo as equipes.
 Os profissionais que realizarão a vacinação farão uso de
EPI’s como máscara, luva, gorro, protetor facial ou óculos
de proteção e avental.

Vacinação

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Operacionalização do Sistema de
Informação

Atividades
 Havendo acesso a internet no local de vacinação, o registro
no Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações/ COVID-19 (SI-PNI/COVID-19) será feito
concomitante à aplicação.
 Não havendo acesso a internet no local de vacinação,
todos os registros serão feitos no formulário de registro
individual, para posterior lançamento no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações/ COVID19 (SI-PNI/COVID-19). H
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 Haverá uma equipe que receberá os formulários
preenchidos e fará o lançamento dos dados no sistema de
informação. Essa equipe receberá treinamento prévio sobre
o uso do sistema.
 O formulário de registro individual que será utilizado segue
a recomendação do plano estadual de vacinação contendo
os seguintes dados:
 Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde
(CNES);
 CPF/CNS;
 Data de nascimento;
 Nome da mãe;
 Sexo;
 Grupo Alvo (Idosos, trabalhadores da saúde, indígenas,
entre outros)
 Endereço;
 Data da Aplicação;
 Vacina – fabricante;
 Dose – parametrizada;
 Lote – validado no SIES.
 Vacinador;

Vacinação Extra Muro

O registro na caderneta irá conter o nome da vacina, a data
de aplicação, lote da vacina aplicada e o nome do vacinador.
Registro na Caderneta de Vacinação

A caderneta deverá conter o nome do portador, a data de
nascimento, endereço completo e nome da unidade
vacinadora.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupos Prioritários
Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas

Quantitativo

0
1794

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde

180

Pessoas de 80 anos ou mais

200

Pessoas de 75 a 79 anos

180

Pessoas de 70 a 74 anos

260

Pessoas de 65 a 69 anos

330

Pessoas de 60 a 64 anos

400
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0

Pessoas em Situação de Rua

15

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

1050

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

160

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

35

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

15
0

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas

80

Caminhoneiros
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de
Passageiros

0

Trabalhadores de Transporte Aéreo

0

Trabalhadores Portuários

0

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

0

Trabalhadores do Sistema Prisional

0
TOTAL

4699

COMUNICAÇÃO
Ações

Comunicação

Atividades
 A divulgação da campanha acontecerá por meio das
redes sociais e rádio, buscando informar a população
sobre o cronograma de vacinação contendo datas,
horários e público- alvo.
 Serão produzidos materiais digitais como cards e posts
informativos para publicação nas redes sociais.
 Divulgação pelos Agentes comunitários de saúde em
visita domiciliar.
 A produção de conteúdo, matérias e relacionamento com
a imprensa será realizada pelo setor de comunicação da
prefeitura, o qual acompanhará de perto a situação
vacinal do município.
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Nova Laranjeiras, 19/01/2021.

Juliana Lima Valério – Coordenação da Atenção Primária
Eriton Antonio Alves – Vigilância Epidemiológica
Juceli Carmen Brugnerotto Balbinoti – Secretária Municipal de Saúde

