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IDENTIFICAÇÃO 

Município: BARBOSA 
FERRAZ 

Regional de Saúde: 11ª 

Endereço da SMS: Rua Vital Brasil , 286 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário/a 
Municipal de 
Saúde 

Leandro 
Melo 

(44)99892283
2 

leandrodemelosilva10@gmail.co
m 

Responsável 
Vigilância 
Epidemiológica 

Carla 
Tavares 

(44) 
998174617 

carlavares19@hotmail.com 

Responsável 
Vigilância 
Sanitária 

Karine 
Melo 

(43) 99973-
4141 

kahdemelo@hotmail.com 

Responsável 
Atenção Primária  

Fernand
o Santos 
Gomes 

(44)98818876
7 

ferstos@yahoo.com.br 

Coordenador/a 
Imunização 

Carla 
Tavares 

(44) 
998174617 

carlavares19@hotmail.com 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

Todos os eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização devem ser 

notificados e acompanhados de forma oportuna para que todas as medidas de 

intervenção possam ser adotadas de forma a evitar danos à saúde do vacinado, à 

credibilidade do processo de vacinação e à preservação da equipe de saúde.  

Todas as pessoas vacinadas receberão orientação durante a aplicação sobre os 

possíveis eventos adversos e serão orientadas a ligarem para a Unidade Básica 

de Saúde para informar  qualquer evento adverso percebido.  

A notificação será realizada pelo enfermeiro responsável da UBS que realizou a 

aplicação do imunobiológico. 

Deverá ser preenchido no sistema E-SUSVE e avisar imediatamente via telefone 

ao responsável da epidemiologia/Coordenação de Imunização do Município e  

encaminhar uma cópia para a Secretaria Municipal de Saúde/epidemiologia. 

Investigação de EAPV 

 A Investigação será realizada pela enfermeira responsável da 

epidemiologia/coordenadora da Imunização e coordenação da atenção primária, 

juntamente com o profissional responsável pela notificação do EAPV. 
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Identificação de Eventos 
Graves Pós-Vacinação, 
conforme Portaria n.° 
204, de 17 de fevereiro 
de 2016 

A Investigação será realizada pela enfermeira responsável da 

epidemiologia/coordenadora da Imunização e coordenação da atenção primária, 

juntamente com o profissional responsável pela notificação do EAPV. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

As vacinas serão recebidas e armazenadas na Rede de Frio do Município, 

localizada na Secretaria Municipal de Saúde e distribuídas para a UBS de 

referência para vacinação contra o COVID-19. 

A distribuição será realizada de acordo com a quantidade recebida pela 11ª 

Regional de Saúde e pela quantidade de doses aplicadas nos respectivos públicos 

Alvos. 

 O transporte será assegurado de acordo com o preconizado pelo Manual de Rede 

de Frio. 

Capacitação/atualização dos 
profissionais de saúde 

Realização de revisão do Plano Estadual de vacinação contra o COVID-19. 

Os profissionais serão cadastrados no SCPA-usuário de acordo com sua 

funcionalidade para utilização do site da campanha no SI-PNI/COVID-19. 

O Registro deverá ser obrigatoriamente lançados diretamente no SI-PNI 

/COVID-19 e também registrados nos livros de registros das salas de vacinação. 

 

Vacinação  

Prover as salas de vacinação dos insumos adequados e necessários para 

atendimento à demanda. 

Manter a organização das salas de vacinação e monitorar as vacinas e insumos 

de acordo com boas práticas e protocolos vigentes. 

Organizar escalas de trabalho para os locais de vacinação, caso necessário.  

Realizar a aplicação das vacinas de acordo com as boas práticas de vacinação. 

Registrar adequadamente todas as doses de vacinas aplicadas. 

Notificar e acompanhar todos os eventos adversos e erros de imunização. 

Agendar a 2ª dose de vacina. 

Realizar busca ativa de faltosos na segunda dose. 

Manter medidas de prevenção e controle para COVID-19 previstas na Resolução 

SESA n.º 632/2020 no acolhimento das pessoas nos locais de vacinação. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 
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Operacionalização do Sistema 
de Informação 

As Salas de vacinas possuem câmeras específicas para imunobiológico, com 

bateria de 48 horas e dispositivo de alarme que aciona via telefone quando o 

equipamento apresentar alguma alteração na temperatura ou queda de energia. 

Possuem computadores exclusivos para as salas de vacinação, com acesso a 

internet e telefone. 

As doses aplicadas serão registradas no site da campanha SI-PNI/COVID, 

registradas nos livros de registros das salas de vacinas e preenchido o cartão de 

vacinação para o cidadão. 

Vacinação Extra Muro 

Nessa primeira fase a vacinação extramuro será realizada na ILPI . 

Conforme as demais etapas de vacinação para os públicos alvos, será realizado 

vacinação extramuros conforme necessidade de cada fase. 

Aos pacientes acamados ou domiciliados serão  realizado vacinação em 

domicilio. 

Registro na Caderneta de 
Vacinação 

Entregar a Caderneta de Vacinação contendo os dados de identificação pessoal e 

dados do registro de aplicação da vacina. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 21 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 0 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 186 

Pessoas de 80 anos ou mais 297 

Pessoas de 75 a 79 anos 273 

Pessoas de 70 a 74 anos 401 

Pessoas de 65 a 69 anos 480 

Pessoas de 60 a 64 anos 575 

Pessoas em Situação de Rua 0 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 08 
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Barbosa Ferraz-Pr 18/01/2021 

 

Carla Luciane Benelli Tavares                                            Fernando dos Santos Gomes 

Enfermeira da Epidemiologia                                                                      Enfermeiro Coordenador da Atenção Primária 

Coordenadora da Imunização                                                                                                                                                                         

Coordenadora da Vigilância em Saúde 

Comorbidades 2.401 

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

154 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 113 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 69 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais 
Ribeirinhas 

0 

Caminhoneiros 20 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e 
Ferroviário de Passageiros 

18 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 0 

Trabalhadores Portuários 0 

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

25 

Trabalhadores do Sistema Prisional 09 

TOTAL 5.050 

COMUNICAÇÃO 

Ações Atividades 

Comunicação 
Conscientizar a população e informar quanto aos grupos prioritários 
para a campanha obedecendo aos critérios por via de redes sociais 
e carro de som e rádio.   


