
 
 



 
1. INTRODUÇÃO  

 

O presente documento se refere como instrumento e performance de referência 
para estabelecer cronograma e fluxograma de vacinação dentro dos obstáculos 
vinculados a pandemia de COVID-19. 

Considerando a população a ser vacinada e o quantitativo de vacinas 
disponíveis, os conceitos e escalonamento, os dados a seguir visam dar interlocução a 
este plano de Vacinação Contra a COVID-19.  

Este conteúdo ~e plástico podendo ser atualizado sempre que houver 
modificações nas variáveis ora consideradas e de acordo com mudanças no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, do Programa 
Nacional de Imunizações – PNI, do Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. IDENTIFICAÇÃO  
 

 

Município: California - Regional de Saúde 16ª Apucarana 

Secretaria Municipal de Saúde de California 

Rua Mirian Marçal 442 – California – Paraná 

 
Prefeito Municipal de California 
Paulo Wilson Mendes 
 
Secretário Municipal de Saúde – California 
Pedro Antonio Firmo da Silva 
 
Diretora em Saúde  
Leide Aparecida Pazine Bueno 
 
Assessor em Saúde Pública  
Sebastiao Serra 
 
Coordenador da Equipe de Enfermagem 
Claudio de Jesus da Silva Borges 
 
Coordenador da Vigilância Sanitária 
Luiz Costa Magalhaes 
 
Coordenador de Farmácia e Farmacovigilância 
Luis Antonio Domingues Neto 
 
Coordenadora de Vacinação  
Rosana Cristina Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, 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 

Os treinamentos serão realizados junto a 16º Regional e 
equipe de enfermagem e vacinação. 

As notificações deverão ser realizadas conforme a demanda 
acontecer junto a triagem do Centro Municipal de Saúde e 
demais UBSs. O reclamante dando entrada e feita a 
avaliação medica e encaminhamento para tratamento 
quando necessário.  

O responsável pelo abastecimento dos sistemas (Formulário 
SUS e Notifica E-SUS) será a coordenadora Rosana Cristina 
Ortiz 
 

Investigação de EAPV 

Tec Enf. Rosana Cristina Ortiz 
Enf. Claudio Jesus Borges 
Luis Antonio Domingues Neto 
Será feito a investigação quanto a sintomas, dia da 
vacinação, hora e monitoramento do paciente sendo este 
levado para Centro de Saúde onde será feito tratamento 
sintomático. (casos classificados leves) 

Identificação de Eventos Graves Pós-
Vacinação, conforme Portaria 

n.° 204, de 17 de fevereiro de 2016 

Será realizada a notificação em até 24h nos sistemas citados 
Tec Enf. Rosana Cristina Ortiz 
Enf. Claudio Jesus Borges 

Luis Antonio Domingues Neto 

Os casos serão incluídos no sistema FormSUS e NotificaE-SUS 
e levados ao conhecimento junto a regional com a prescrição 
medica para Regional de referência por e-mails e conferido 
por telefone. 

Serão encaminhados para UPA – Apucarana via SAMU e 
HNSG – Providencia – Apucarana  
  

  

EAPV – Eventos Adversos Pós Vacinação  

 

 



 
 

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  

Com as caixas ambientadas em temperatura de transporte 
conforme protocolo do SI-PNI (+2 a 8°C) será feito a coleta 
junto a 16º  Regional da Saúde.  

As caixas devem estar apropriadas, sem fissuras de forma a 
fazer o transporte sem perda de temperatura. O veículo deve 
transportar exclusivamente as caixas de vacina e o 
responsável. 

Chegando na unidade o responsável deve imediatamente 
dispensar as vacinas, a dentro da Geladeira de Vacina.  

Capacitação/atualização dos profissionais 
de saúde  

O treinamento será realizado fora do horário de trabalho, na 
sala de reunião com supervisão dos coordenadores da 
Regional e Ministrados pela equipe de vacinação e 
vacinadores onde serão definidas as ações de orientação 
sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 
peculiaridades da vacina e fluxograma de vacinação.  

Vacinação   

A sala de vacina funciona das 8:00h até as 17:00h, podendo 
em situações especiais abrir em horários alternativos.  

As vacinas de Covid 19 serão realizadas com agendamento 
prévio conforme o fornecimento evitando tumulto e 
aglomeração. Se a demanda for maior que a força de trabalho 
será chamado outros técnicos e enfermeiros conforme a 
demanda. A vacinação será realizada primariamente no no 
centro de saúde.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, desde a logística dos insumos até a administração, 
farmacovigilância e estudos pósmarketing.  

 
 

Ações  Atividades  

Operacionalização do Sistema de 
Informação  

A sala de vacina tem pc I3 com velocidade 3,0GHz, completo, 
internet 10 Mega, leitor de Código de Barra entre outros 
Hardware. A capacidade pode ser ampliada para 3 maquinas 
ampliando a capacidade de cadastro. 

Os funcionários que farão a gestão tecnológica serão 
treinados pela equipe de vacinadores outrora treinados pela 
Regional. 

  

Vacinação Extra Muro  

Serão realizadas com anuência da Secretaria de Saúde, e 
ministradas junto as equipes do PSF, enfermeiras e técnicas 
em pacientes acamados ou que não possam deambular. 
Porem agendados, cadastrados com os dados do mesmo 
para efetivar a vacinação inclusive dos menos favorecidos 
 

Registro na Caderneta de Vacinação  
Entregar a Caderneta de Vacinação quando o mesmo não 
estiver contendo os dados de identificação pessoal e dados 
do registro de aplicação da vacina lote e tipo de vacina e 
vacinador. 

  
1Cenários de acordo com as condições tecnológicas das salas de vacinação: 
• Cenário 1 - Estabelecimento de Saúde COM conectividade na internet e condições de 

usar QR CODE (Preparar equipamentos e Recursos Humanos);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.  GRUPOS PRIORITÁRIOS  
  

Grupos Prioritários  Quantitativo  

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 29  
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas  0 
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde  178 
Pessoas de 80 anos ou mais  177 
Pessoas de 75 a 79 anos  164 
Pessoas de 70 a 74 anos  239 
Pessoas de 65 a 69 anos  304 
Pessoas de 60 a 64 anos  380 
Pessoas em Situação de Rua  16 
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento   10 
Comorbidades  919 
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, 
Casas/Unidades de Acolhimento)  177  

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas  75  
Pessoas com Deficiência Permanente Severa  3  
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas  0  
Caminhoneiros   150 
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros  40  
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  2861  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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   
O município não irá elaborar material, visual usara apenas 
as mídias digitais, radio e carro de som. Fara carona com o 
material fornecido pelo estado e federal 

 O fluxograma e chamamento, será feito por busca ativa dos 
pacientes do grupo em vigor e agendados. Com divulgação 
em redes sociais, pagina da prefeitura na web, radio e carros 
de som. 

  

  

  

California 03 de fevereiro de 2021.  

 

Responsáveis pela elaboração 

Secretário Municipal de Saúde – California 
Pedro Antonio Firmo da Silva 

 
Coordenador da Equipe de Enfermagem 

Claudio de Jesus da Silva Borges 
 

Coordenador da Vigilância Sanitária 
Luiz Costa Magalhaes 

 
Coordenador de Farmácia e Farmacovigilância 

Luis Antonio Domingues Neto 
 

Coordenadora de Vacinação  
Rosana Cristina Ortiz 
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