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1. INTRODUÇÃO 

O novo Coronavírus (COVID-19) é um vírus identificado como a causa de um surto de 

doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China, causando infecções 

respiratórias e intestinais em humanos e animais, sendo que a maioria das infecções por 

coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao 

desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a 

infecções graves em grupos de risco como idosos e crianças.  

Em 2019, duas espécies de coronavírus altamente patogênicos e provenientes de 

animais (SARS e MERS) foram responsáveis por surtos de síndromes respiratórias agudas 

graves. Acerca da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), o espectro clínico não 

está descrito completamente bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, 

infectividade e transmissibilidade.  

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) elaborou e publicou um planejamento para 

vacinação nacional, o qual é orientado em conformidade com o registro e licenciamento de 

vacinas. No Brasil, esta atribuição pertence à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, RDC 

nº 348/2020 e RDC nº 415/2020. 

A estratégia de vacinação adotada pelo Estado do Paraná segue as normas do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), com prioridade para grupos pré-definidos. 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 devem cumprir os requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia, bem 

como possuir registro junto à Anvisa. 

Este documento apresenta o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19, o qual 

está em consonância com o Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19, com objetivo 

de estabelecer as ações e estratégias para a vacinação contra COVID-19 no Verê.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

Município: Verê Regional de Saúde: 8ª Regional de Saúde do Paraná 

Endereço da SMS: Avenida Getúlio Vargas, SN, Centro 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretária 

Municipal de 

Saúde 

Luciana Borin 

Mattei 

(46) 3535-1317 

(46) 999006455 

lucianamattei79@gmail.com 

 

Responsável Gabriella (46) 3535-1317 gabriellacarletto1987@hotmail.com 

mailto:lucianamattei79@gmail.com
mailto:gabriellacarletto1987@hotmail.com
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Vigilância 

Epidemiológica 

Carletto (46) 999361551  

Responsável 

Vigilância 

Sanitária 

Daniel Alves de 

Andrades 

(46) 3535-1317 

(46) 999015895 

vigvere@hotmail.com 

 

Responsável 

Atenção 

Primária 

Eliane Sandra 

Mattei 

Calgarotto 

(46) 3535-1317 

(46) 999751293 

eli_enfer@hotmail.com 

 

Coordenadora 

Imunização 

Gabriella 

Carletto 

(46) 3535-1317 

(46) 999361551 

gabriellacarletto1987@hotmail.com 

 

 

 

3. FARMACOVIGILÂNCIA 

O monitoramento dos eventos pós-vacinação seguirá o disposto no Protocolo de 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV), 

elaborado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, específico para vigilância dos 

eventos adversos decorrentes da vacinação contra a COVID-19, disponível em 

https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf. 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

Avaliação pelo responsável da vacinação, se 

necessário o paciente será encaminhado 

para consulta médica e posteriormente 

realizada notificação de imediato caso 

confirme reação adversa a vacina. 

 

Fluxo da realização da notificação: 

- Responsável pela vacinação; 

- Avaliação médica; 

- Notificação no e-SUS VE; 

- Se necessário, contato com a 8ª Regional 

de Saúde. 

 

Responsáveis pela inclusão da notificação 

no sistema: 

- Gabriella Carletto 

mailto:vigvere@hotmail.com
mailto:eli_enfer@hotmail.com
mailto:gabriellacarletto1987@hotmail.com
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf
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- Franciele de Miranda Portela 

Investigação de EAPV 

Responsáveis pela investigação: 

- Gabriella Carletto 

- Franciele de Miranda Portela 

 

Passo a passo: 

- Acessar e-SUS VE; 

- Preencher formulário; 

- Incluir notificação. 

 

Fluxo de encaminhamento para 

atendimento: 

- Responsável pela vacinação; 

- Avaliação médica; 

- Notificação no e-SUS VE; 

- Se necessário, contato com a 8ª Regional 

de Saúde. 

Identificação de Eventos Graves Pós-

Vacinação, conforme Portaria nº 204, de 17 

de fevereiro de 2016 

Os responsáveis em informar a Regional de 

Saúde em 24 horas serão Gabriella Carletto 

e Franciele de Miranda Portela. 

 

A notificação será repassada à Regional de 

Saúde através do e-SUS VE e via telefone. 

 

O serviço de referência para atendimento ao 

usuário nos dias úteis e horário comercial 

será o Centro de Saúde NIS I, localizado na 

Avenida Getúlio Vargas, SN, Centro, 

telefone (46) 35351317, e finais de semana, 

feriados e período noturno será no Hospital 

dos Trabalhadores Rurais de Verê, 

localizado na Rua José Alberton, 216, 

Centro, telefone (46) 35352027. 

 

Em caso de reações adversas graves, a 

referência será o Hospital Regional do 
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Sudoeste (via central/SAMU). 

 

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

A operacionalização da vacinação contempla a organização e programação detalhada 

de todo o processo de vacinação. 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

O recebimento será feito conforme 

cronograma estipulado pela 8 Regional de 

Saúde. O município será responsável pelo 

transporte e armazenamento das vacinas 

conforme condições e temperatura 

adequada, seguindo protocolos. Para tal, 

háverá uma caixa térmica de uso exclusivo 

para sala de vacinas, com controle de 

temperatura interna (2 a 8°C). A responsável 

pelo recebimento será a coordenadora da 

vacinação. 

 

Para armazenamento das vacinas, a sala de 

vacina possui uma geladeira de uso 

exclusivo para isso, com controle rigoroso de 

temperatura. Há também controle de 

temperatura da sala de vacinação. O 

município de Verê tem somente uma sala de 

vacina ativa, portanto, não haverá 

distribuição de frascos para demais salas. 

Capacitação/atualização dos profissionais 

de saúde 

Todos os profissionais envolvidos na 

vacinação já estão capacitados e orientados 

para essa função. Caso haja novos 

protocolos, a equipe será novamente 

capacitada. 

 

EPI´s que serão utilizados durante a 

vacinação: 

- Jaleco ou macacão descartável; 
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- Máscaras; 

- Gorro; 

- Calçado fechado; 

- Álcool gel 70%; 

- Álcool líquido 70%; 

- Protetor facial. 

 

O ambiente onde será realizada a vacinação 

será arejado e terá pontos estratégicos e 

específicos contendo álcool 70%. 

Vacinação 

- A sala de vacina estará aberta das 07:30 

às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.  

- Durante a vacinação, será permitida 

somente a entrada de um paciente por vez 

na sala. 

- Acolhimento do paciente; 

- Orientação sobre a vacina que o paciente 

irá receber; 

- Preenchimento da caderneta de vacinação; 

- Aprazamento da próxima dose; 

- Realização da vacina. 

 

Medidas de prevenção e controle para 

COVID-19 previstas na Resolução SESA nº 

632/2020: 

I - Distanciamento social. 

II - Higiene de mãos. 

III - Limpeza e desinfecção. 

IV - Comunicação e orientações gerais de 

prevenção. 

Haverá profissionais capacitados para 

orientação da população. 

 

5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

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, 
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desde a logística dos insumos até a administração, farmacovigilância e estudos pós 

marketing. 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de 

Informação 

A sala de vacina possui computador próprio 

com internet e condições de digitação online.  

Os dados dos pacientes e da vacina serão 

digitados em sistema próprio (IDS Saúde) e 

posteriormente exportados para o e-SUS. 

Todos os profissionais que realizarão 

registro dos dados dos vacinados já são 

capacitados para essa função. 

Vacinação Extra Muro 

Modelo de formulário 

 

Nome completo: 

Data de nascimento: 

Data da realização da vacina: 

Lote: 

Laboratório: 

Vacinador: 

Data da próxima dose da vacina: 
 

Registro na Caderneta de Vacinação 

 

Nome completo: 

Data de nascimento: 

Data da realização da vacina: 

Lote: 

Laboratório: 

Vacinador: 

Data da próxima dose da vacina: 
 

 

6. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 00 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 00 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 185 

Pessoas de 80 anos ou mais 219 



9 
 

Pessoas de 75 a 79 anos 191 

Pessoas de 70 a 74 anos 327 

Pessoas de 65 a 69 anos 399 

Pessoas de 60 a 64 anos 514 

Pessoas em Situação de Rua 00 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 00 

Comorbidades 388 

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, 

Casas/Unidades de Acolhimento) 

139 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 00 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 60 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 00 

Caminhoneiros 300 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 

Passageiros 

02 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 00 

Trabalhadores Portuários 00 

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e 

segurança) 

03 

Trabalhadores do Sistema Prisional 10 

TOTAL 2.737 

Esse quadro é uma estimativa da população. A ordem de vacinação dos grupos pode 

alterar de acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde. 

 

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. 

Ações Atividades 

Comunicação 

A divulgação da campanha de vacinação 

contra COVID-19 será feita através das 

mídias sociais, programas de rádio e através 

das Agentes Comunitárias de Saúde. 

 

Verê, 18 de janeiro de 2021 

 

Gabriella Carletto 
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Enfermeira Responsável pela Epidemiologia e Imunização 


