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PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

MUNICÍPIO SENGÉS 

   

IDENTIFICAÇÃO 

Município: Sengés Regional de Saúde: 3ª Regional 

Endereço da SMS: Rua Antonio Gonçalves de Castro, 1240 - Cohab 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretária 
Municipal de 
Saúde 

Jaqueline 
Nunes da 
Silva 

43 
999797357 

jaquelinenunes.pr@gmail.com 

Responsável 
Vigilância 
Epidemiológica 

Vanessa 
Costa Leite 

15 
997653622 

epidemio@senges.pr.gov.br 

Responsável 
Vigilância 
Sanitária 

Laura 
Benedita 
Nalesso 
Santos 

43 
999063545 

visa@senges.pr.gov.br 

Responsável 
Atenção 
Primária  

Maria Stella 
Rodrigues 
da Silva 

47 
996948766 

mstella@outlook.com.br 

Coordenador/a 
Imunização 

Vanessa 
Costa Leite 

15 
997653622 

epidemio@senges.pr.gov.br 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

 Notificar de forma imediata dos os casos 
de eventos adversos pós-vacinação; 

 Realizar a notificação de EAPV na 
unidade de saúde (sala de vacina) que 
realizou a aplicação da dose que gerou o 
EAPV 

 Encaminhar a ficha de notificação de 
EAPV para a Vigilância Epidemiológica 
Municipal para a digitação no sistema 

 Utilizar ficha de notificação de EAPV 

Investigação de EAPV 

 Todos os casos notificados devem ser 
investigados pela Vigilância 
Epidemiológica Municipal 

 Os pacientes devem ser atendidos pelo 
médico da Unidade de Saúde ou do 
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Pronto Atendimento 

 Realizar o acompanhamento dos 
pacientes até o desaparecimento dos 
eventos adversos e a conclusão da 
investigação 

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

 Todos os Eventos Adversos Graves 
devem ser comunicados a enfermeira 
responsável pela Vigilância 
Epidemiológica imediatamente após a 
identificação do evento e esta será 
responsável por realizar a comunicação 
ao técnico responsável na 3ª Regional de 
Saúde 

 Repassar os dados do paciente via 
telefone e e-mail 

 Encaminhar o paciente para o Pronto 
Atendimento Municipal e se necessário 
internamento ocorrerá via Central de 
Leitos 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

 A 3ª Regional de Saúde fará a 
distribuição das doses e cabe ao 
município ir buscar as vacinas da forma 
correta e segura através de caixas 
térmicas de polietileno com gelox e  
mantendo a  temperatura de 2 a 8°C 

 As vacinas serão transportadas em 
caixas térmicas de polietileno, mantendo 
a temperatura correta e armazenadas na 
Rede de Frio Municipal em câmaras de 
conservação para imunobiológicos, com 
geradores próprios. 

 As vacinas serão distribuídas para as 
salas de vacinação em caixa de 
polietileno, com gelox e mantendo a 
temperatura de 2 a 8ºC e posteriormente 
armazenadas em câmaras refrigeradas 
de conservação de imunobiológicos nas 
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salas de vacina. 

Capacitação/atualização dos 
profissionais de saúde 

 Conforme as informações são 
repassadas da 3ª Regional para a 
Coordenação de Imunização Municipal 
informaremos as enfermeiras e 
vacinadores 

Vacinação  

 A princípio a vacinação ocorrerá 
centralizada na Unidade de Saúde 
Mutirão 

 Os profissionais de saúde a serem 
vacinados serão convocados a irem dia 
20/01//2021 na UBS Mutirão e como é 
feriado municipal não haverá 
atendimento médico e maior fluxo de 
pessoas 

 Após esta primeira etapa as vacinas 
serão distribuídas para as salas de 
vacinação das 4 Unidades de Saúde do 
Município 

 Sempre que houver a necessidade as 
vacinas serão realizadas no domicílio 

 A equipe volante da Zona Rural fará a 
vacinação nos bairros onde não houver 
sala de vacinação 

 Se houver necessidade o horário de 
atendimento poderá ser estendido 

 A equipe do Pronto Atendimento poderá 
ser vacinada no local de trabalho, 
conforme a necessidade 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de 
Informação 

 Todas as salas de vacinação contam com 
equipamentos e internet para o registro 
das informações dos vacinados no 
sistema de informação definido pelo PNI 

 Realizar o registro manualmente e 
posteriormente inserir os dados no 
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sistema de informação 

 Os dados da vacinação serão inseridos 
no sistema SI-PNI através da digitação 
dos números do Cartão SUS ou CPF da 
pessoa que receber a vacina. 

Vacinação Extra Muro 

 Utilizar as fichas de aprazamento para 
registrar os dados do paciente para 
depois inserir no SI-PNI 

Registro na Caderneta de Vacinação 

 Entregar a caderneta de vacinação 
contendo os dados de identificação 
pessoal e dados de registro de aplicação 
da vacina (data, lote, fabricante, nome da 
vacina e nome do aplicador) e o dia da 
segunda dose 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

GruposPrioritários 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 267 

Pessoas de 80 anos ou mais 194 

Pessoas de 75 a 79 anos 196 

Pessoas de 70 a 74 anos 309 

Pessoas de 65 a 69 anos 404 

Pessoas de 60 a 64 anos 545 

Pessoas em Situação de Rua 00 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 40 

Comorbidades 450 
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Sengés,  19  de janeiro de 2021. 

Vanessa Costa Leite 

 

 

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

750 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 00 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 30 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 00 

Caminhoneiros 350 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

30 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 00 

Trabalhadores Portuários 00 

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

65 

Trabalhadores do Sistema Prisional 15 

TOTAL 3645 

COMUNICAÇÃO 

Ações Atividades 

Comunicação 

 Utilizar os meios de comunicação: rádio, 
redes sociais e carro de som para 
orientar a população sobre as etapas da 
campanha de vacinação e o publico alvo 
a ser vacinado 

 Divulgar as metas alcançadas por cada 
grupo vacinado assim como o número 
de doses aplicadas. 


