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PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

MUNICÍPIO ESPERANÇA NOVA - PR

IDENTIFICAÇÃO 

Município: ESPERANÇA 
NOVA 

Regional de Saúde: 12ª RS-UMUARAMA 

Endereço da SMS:  AV JUVENAL SILVA BRAGA – 410 – CENTRO 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail

Secretário/a Municipal de 
Saúde 

REGINALDO 
IANQUI 

44 9156-0149 reginaldoianqui@gmail.com 

Responsável Vigilância 
Epidemiológica 

ANA CLAUDIA 
BALISKI 

CARVALHO 
44 9141-0829 anabaliski@yahoo.com.br 

Responsável Vigilância 
Sanitária 

AMANDA CARLA 
DE SOUZA SILVA 

44 9860-5346 amandacarla.souzasilva6@gmail.com 

Responsável Atenção 
Primária  

ANA CLAUDIA 
BALISKI 

CARVALHO 
44 9141-0829 anabaliski@yahoo.com.br 

Coordenador/a 
Imunização 

ANA CLAUDIA 
BALISKI 

CARVALHO 
44 9141-0829 anabaliski@yahoo.com.br 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

Todos os EAPV serão notificados através do Preenchimento 
do formulário no SI-PNI e após serão digitados no e-SUS 
Notifica. 

Investigação de EAPV 

Eixos de uma investigação são: 

 Serviços de saúde

 Vacina

 Usuário

 Trabalhador de saúde.

Onde serão realizados procedimentos de observação, 
entrevistas, revisão de registro e prontuários, inspeção dos 
serviços de saúde, visitas domiciliares. Atividades realizadas 
em conjunto com a 12ª RS de Umuarama. 

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

Serão Notificados Compulsoriamente através dos 
profissionais de saúde e ou responsáveis pelos serviços 
públicos em conformidade com o art. 8ª da lei Nº. 6.259/1975. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

Conservação da vacina: para garantir a eficiência da vacina 
do covid-19, é necessário mantê-las em condições 
adequadas de conservação ,com temperatura controlada 
entre +2º e +8º em câmara fria especifica para de 
imunibiologicos, em conformidade com as orientações do 
fabricante e aprovação pela ANVISA. 

Capacitação/atualização dos profissionais 
de saúde 

As informações referentes a imunização contra Covid-19 
serão repassadas através vídeo conferência para 
coordenadores responsáveis pela imunização. 

A nível municipal será realizado uma capacitação com os 
profissionais envolvidos na parte de divulgação, orientação e 
administração da vacina. 

Vacinação  

Procedimento para a administração das vacinas:  A 
administração da vacina será pela via intramuscular (IM), no 
músculo deltoide, observando a via e dosagem orientadas 
pelo laboratório. Contudo poderá ser realizado no vasto 
lateral do coxa caso haja algum impedimento ou 
especificidade. Outra área alternativa para a administração 
será a ventroglútea, devendo ser utilizada por profissionais 
capacitados. 

Serão utilizadas para aplicação seringas e agulhas com as 
seguintes especificações:  

❖ seringas de plástico descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 

ml);  

❖ agulhas descartáveis de para uso intramuscular: 25 a 6,0 

dec/mm; 25 a 7,0 dec/mm; 25 a 8,0 dec/mm e 30 a 7,0 
dec/mm. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

❖ Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o 

paciente para constatação acerca de alergias, histórico de 
Síndrome Vasovagal e possíveis sinais e sintomas de 
síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da 
aplicação da vacina.  

❖ No caso de indivíduo com histórico de Síndrome 

Vasovagal, colocá-lo em observação clínica por pelo menos 
15 minutos após a administração da vacina.  

❖ Recomenda-se observar a presença de sangramento ou 

hematomas após uma administração intramuscular em 
indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles com 
trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como 
hemofilia). Orienta-se pressionar o algodão no local da 
aplicação por mais tempo. Caso ocorra sangramento 
encaminhar para atendimento médico.  
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❖ Ao final do expediente e considerando a necessidade de 

otimizar doses ainda disponíveis em frascos abertos, a fim de 
evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina para 
pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados no 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
covid-19 

A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, 
deverá ser administrada exclusivamente por via 
intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo 
determinado conforme segue:  

❖ Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 

a 04 semanas. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de 
Informação 

Vacinação contra a covid-19, observada a necessidade de 
acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da Saúde 
desenvolveu módulo específico nominal, para cadastro de 
cada cidadão com a indicação da respectiva dose 
administrada (Laboratório e lote), além da atualização do 
módulo de movimentação de imunobiológico para facilitar a 
rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos, 
facilitando o planejamento e o acompanhamento em 
situações de Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV) 

Os registros das doses aplicadas deverão ser feitos no 
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 
(Novo SI-PNI - online) 

Vacinação Extra Muro 

O município se organizara para realização da vacinação do 
covid-19 adequando um ambiente próprio na UBS. 

A vacinação extra muro será em casos 
específicos/excepcionais, obedecendo recomendações já 
definidas no manual de normas e procedimentos para 
vacinação. 

Registro na Caderneta de Vacinação 

Será realizado no ato da vacinação pelo profissional de 
saúde constando as seguintes informações. Vacina, dose, 
lote, vencimentos, fabricante, unidade de saúde vacinadora 
e vacinador. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 0 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 0 



DIVISÃO DE SAÚDE DE ESPERANÇA NOVA 

CNPJ: 04.281.991/0001-89 
AV JUVENAL SILVA BRAGA – 410 – CENTRO 

FONE: (44) 3640-8020 

saude@esperancanova.pr.gov.br 

 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 40 

Pessoas de 80 anos ou mais 118 

Pessoas de 75 a 79 anos 94 

Pessoas de 70 a 74 anos 104 

Pessoas de 65 a 69 anos 125 

Pessoas de 60 a 64 anos 143 

Pessoas em Situação de Rua 0 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 0 

Comorbidades 441 

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

06 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 07 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 02 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 0 

Caminhoneiros 06 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

13 

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 1.099 

COMUNICAÇÃO 
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ESPERANÇA NOVA, 19 DE JANEIRO DE 2021. 

ANA CLAUDIA BALISKI CARVALHO

AGUINALDO CAMARGO BARREIRO 

Ações Atividades 

Comunicação 

Será realizado divulgação a nível municipal para 
vacinação do Covid-19 para os grupos prioritários, para a 
imunização será realizada através da divulgação por 
meios eletrônicos ( facebook, pagina oficial da prefeitura), 
trabalho dos ACS, Equipe de Saúde, carro de som 
volante, panfletos. 


