
PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

MUNICÍPIO NOVA OLIMPIA - PR 

   

IDENTIFICAÇÃO 

Município: Nova Olimpia Regional de Saúde: 12º Regional 

Endereço da SMS: Rua Minas Gerais n38 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário/a Municipal de 
Saúde 

Andreia 
Batista 

988381300 aandreiabatista@hotmail.com 
 

Responsável Vigilância 
Epidemiológica 

Thays Ap. 
de Lima 

998308559 thays1_lima@hotmail.com 

Responsável Vigilância 
Sanitária 

Camila 
Borasca 

999892474 visanovaolimpia@gmail.com 

Responsável Atenção 
Primária  

Lucineia 
Melo 

991518556 lucineiapaula01@hotmail.com 

Coordenador/a 
Imunização 

Thays Ap. 
de Lima 

998308559 thays1_lima@hotmail.com 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

Estabelecer estratégias avaliando a segurança do produto 
a partir da análise de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV), bem como para identificar, investigar e atuar frente 
a eventuais problemas relacionados a qualidade dessas 
vacinas, observar desde o armazenamento até aplicação. 

Certificando que logo após um evento adverso deve-se 
procurar a unidade de saúde para melhor investigação e 
seguimento, sendo de responsabilidade da epidemiologia a 
inclusão da notificação no sistema e acompanhamento do 
mesmo, tendo 30 dias para notificar-se. 

Investigação de EAPV 

Definir estratégias de comunicação decorrente dos 
resultados das investigações dos EAPV ou de quaisquer 
outros problemas relacionados à qualidade das vacinas de 
forma rápida, transparente e eficiente, evitando maiores 
transtornos ao paciente vacinado. 

Após a detecção de casos suspeito de EAPV, notificação, 
registro em sistema de informação, investigação (exames 
clínicos, exames laboratoriais etc.) e busca ativa de novos 
eventos, avaliação das informações, classificação de 
causalidade, feedback ou retroalimentação oportuna. 

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

Buscar dados sobre possível internação ou 
atendimento de urgência, ou óbito de vacinados com 
nova vacina. -Responsável pela Vigilância 
Epidemiológica informa por telefone à Regional de 
Saúde assim que confirmar o evento grave. - Evento 
grave será atendido pelo hospital e encaminhado via 
Central de Regulação. 



OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

Insumos serão transportados pelo motorista da saúde, 
enfermeiro ou técnico de enfermagem da sala de vacina 
em carro apropriado . - Imunobiologicos serão 
transportados em câmera para transporte e conservação 
de vacinas com temperatura entre 2º e 8º C, e 
acompanhada por profissional de enfermagem da sala de 
vacina e motorista da saúde em carro com ar condicionado. 
- Câmara para transporte de vacinas monitorada 
constantemente e transporte realizado exclusivo para os 
imunobiológicos conforme liberação da Regional de saúde. 
- O armazenamento dos imunobiológicos será em câmara 
refrigerada com bateria cuja autonomia é de 72 horas, 
permanecendo em sala de vacina, em ambiente com ar 
condicionado durante o período em que fica aberta a sala. 

Capacitação/atualização dos profissionais de 
saúde 

- A primeira capacitação sobre o sistema de registro SIPNI, 
transmitidos online pelo CONASENS foi assistido pela 
coordenadora de imunização. - Todo o material recebido 
tem sido distribuído para profissionais envolvidos na 
vacinação. - Aguardando novas capacitações já que a 
vacina inicia em caráter emergencial, também serão 
orientados em caráter emergencial. 

Vacinação 

A sala de vacina inicia as atividades às 8:00h, o primeiro 
profissional que faz desinfecção das superfícies com álcool 
70% após limpeza do piso pela equipe de serviços gerais.- 
Verificada temperatura das geladeiras (mínima, máxima e 
momento). - Realizada ambientação de bobinas, ligado o 
computador. - Preparadas caixas para extra-muro caso 
haja necessidade além de insumos e formulários se 
necessário. -Interrupção para almoço das 12:00h às 13:30h 
e interrompidas as atividades ao publico às 17 horas. - Na 
sala de vacina são duas funcionarias uma registra e a outra 
aplica. Para as aplicações da Covid serão realizadas 
estratégias conforme publico alvo:. Obs: EPIs serão 
fornecidos para todos os trabalhadores nas atividades de 
vacinação. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de Informação 

- Sistema de vacinação SIPNI - Operadores de sistema já 
inscritos e liberados para auxiliar nos registros. - 
Formularios deverão ser utilizados pelas equipes volantes, 
para posteriormente serem inseridas no sistema de 
informação preconizado. 

Vacinação Extra Muro 

Será realizado se necessário quando ocorrer uma 
demandar que atinja capacidade do nosso ambiente de 
sala de vacina e/ou quando liberar vacinação para 
empresas de grande demanda. 



Será treinada equipe e levada até o local onde será 
realizada a vacinação- Formulario será utilizado nos 
registros extra muro, para registro posterior no Sistema, 
contendo 09 variaveis, - Nome - CPF ou CNS - Data 
nascimento - Sexo - Grupo alvo - Data de vacinação - 
Nome da vacina/fabricante - Tipo de dose - Lote 

Registro na Caderneta de Vacinação 

A caderneta de vacinação é um documento de 
comprovação de imunidade que possibilita o 
monitoramento das vacinas recebidas pelo cidadão em 
todo o ciclo de vida. Também é um documento 
indispensável aos viajantes em trânsito nacional e 
internacional, devendo ser mantida guardada junto aos 
demais documentos pessoais. É proibido o uso de corretivo 
ou rasuras em informações contidas na carteira de 
vacinação, sendo de responsabilidade das Unidades de 
Saúde emití-las e ou atualizá-las sempre que houver a 
administração de qualquer vacina. 

Do registro da aplicação das vacinas: a) Nome da vacina; 
b) Data da aplicação; c) Lote da vacina aplicada; d) Nome 
do vacinador. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

GruposPrioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 0 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 0 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 88 

Pessoas de 80 anos ou mais 214 

Pessoas de 75 a 79 anos 180 

Pessoas de 70 a 74 anos 249 

Pessoas de 65 a 69 anos 333 

Pessoas de 60 a 64 anos 341 

Pessoas em Situação de Rua 0 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 0 

Comorbidades 874 

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

275 



 
 
 

 

NOVA OLIMPIA, 21/01 /2021. 

Thays Aparecida de Lima 

Enfermeira Epidemiologia 

 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 0 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 60 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 0 

Caminhoneiros 125 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

30 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 0 

Trabalhadores Portuários 0 

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

0 

Trabalhadores do Sistema Prisional 1 

OBSERVAÇÃO: OS NUMEROS FORNECIDOS FORAM BASEADOS NA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA DE 

2020 E INFORMAÇÃO PRESTADA POR RESPONSAVEIS DE SETORES 

TOTAL 

2.670 

COMUNICAÇÃO 

Ações Atividades 

Comunicação 

Serão realizados os chamamentos da população 
conforme liberação da vacina para o Município, 
através de: - Mídias sociais- facebook, grupos de 
whatsapp - Rádio Comunitária - Avisos com carros 
de som - Ligações por telefone - Informativos 
impressos colados em unidades de saúde 

  

  


