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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento trata do plano de vacinação contra a infecção humana pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2) em União da Vitória tendo como finalidade instrumentalizar gestores 

públicos e equipes de saúde sobre as medidas a serem implantadas para a operacionalizar a 

vacinação no município, bem como explicitar à população de União da Vitória os procedimentos 

que serão adotados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no processo de vacinação. 

O vírus foi detectado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei, 

China (LANA et al., 2020). Nos primeiros dias de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) confirmou a sua circulação, sendo que em 16 de janeiro de 2020, o primeiro caso 

importado de território japonês foi notificado. Em 21 de janeiro de 2020 os Estados Unidos 

reportou o primeiro caso importado (LANA et al., 2020), com a OMS declarando a epidemia uma 

emergência internacional em 30 de janeiro de 2020. 

No Brasil, em 7 de fevereiro de 2020 nove casos suspeitos estavam sendo investigados 

(LANA et al., 2020; SAPS, 2020; SILVA et al., 2020), sendo que o Paraná apresentou seu primeiro 

caso confirmado em 12 de março de 2020, com o primeiro óbito por COVID-19 registrado no dia 

25 do mesmo mês (SESA-PR, 2020). Em 15 de julho de 2020 o Brasil já apresentava 1.884.967 

casos confirmados e o Paraná chegava em 46.601 infectados (SESA-PR, 2020). 

União da Vitória teve o primeiro caso confirmado por Covid-19 no dia 27/03/2020. Até 

17/01/2021 foram confirmados 1472 casos. Deste total, 16 foram a óbito, 1376 se recuperaram 

e 80 casos com doença ativa (UNIÃO DA VITÓRIA, 2020). 

A imunização generalizada apresenta a melhor opção para proteger as pessoas da Covid-

19 e, com o tempo, para suspender as restrições impostas à nossa sociedade para manter as 

pessoas seguras e saudáveis (Canada, 2020). Até que uma ampla imunização seja alcançada, as 

medidas de saúde pública continuarão a ser essenciais para minimizar a disseminação da Covid-

19 no Município e, assim, preservar vidas. 

A estratégia de vacinação adotada pelo Município de União da Vitória segue as normas 

do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e tem como base o Plano Estadual de Vacinação 

com prioridade para grupos pré-definidos. Também acontecerá por etapas e fases, conforme 

bases técnicas, científicas, logísticas e epidemiológicas estabelecidas nacionalmente. A 

disponibilização e o uso das vacinas contra a COVID-19 devem cumprir os requisitos mínimos de 

segurança, qualidade e eficácia, bem como possuir registro junto à Anvisa. 

 

 

2. OBJETIVOS DO PLANO 

 

Objetivo Geral 
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Estabelecer as estratégias e ações para vacinação contra a COVID-19 no Município de 

União da Vitória e atingir a melhor cobertura vacinal possível, garantindo a priorização das 

populações de risco. 

 

Objetivos Específicos 

- Apresentar o planejamento das ações para o processo de vacinação contra a COVID-19 

no município de União da Vitória; 

- Estabelecer plano de vacinação para os grupos prioritários em conformidade com as 

orientações do Ministério da Saúde (MS), Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e estratégias 

definidas pela Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória; 

- Orientar a operacionalização da vacinação contra a COVID-19; 

- Estabelecer medidas para vacinação segura; 

- Orientar quanto ao registro da vacinação, notificação e monitoramento dos eventos 

adversos pós-vacinação; 

- Definir os procedimentos logísticos, de aplicação e monitoramento das vacinas 

aplicadas. 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE UNIÃO DA VITÓRIA 
- PR 

6ª Regional de Saúde 

End.: Rua Castro Alves S/N, Centro 

Função Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário 
Municipal de 
Saúde 

Fernando 
Ferencz 

42-99103-
3262 

secretariasaude@uniaodavitoria.pr.gov.br  

Responsável 
Vigilância 
Epidemiológica 

Ederson 
Vogel/ 
Marly 
Terezinha 
Della Latta 

42-99929-
2546 
42-98832-
5370 

vigilanciaepidemiologicauva@gmail.com 

Responsável 
Vigilância 
Sanitária 

   

Responsável 
Atenção 
Primária 

Ester Ruby 42-99161-
2121 

esterruby@gmail.com 

mailto:secretariasaude@uniaodavitoria.pr.gov.br
mailto:vigilanciaepidemiologicauva@gmail.com
mailto:esterruby@gmail.com
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Coordenador/a 
Imunização 

Marly 
Terezinha 
Della Latta 

42-98832-
5370 

vigilanciaepidemiologicauva@gmail.com  

 

 

4. 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, em 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. 

A vigilância passiva feita pelos sistemas de notificação espontânea tem provado ser de 

grande valor na detecção precoce de problemas de segurança relacionados a medicamentos, 

pois fornece o maior volume de informações com o menor custo de manutenção. A notificação 

é um mecanismo que ajuda a manter ativo o sistema de monitoramento e o estado de atenção 

permanente do trabalhador de saúde para a detecção dos EAPV. 

 

Notificações de EAPV 

Será realizada reunião técnica para capacitação dos vacinadores e demais profissionais 

envolvidos na vacinação antes do início do processo de vacinação, com pauta sobre o Plano 

Municipal de Vacinação, uso de Equipamentos de Proteção Individual e Notificação de Eventos 

Adversos Pós Vacinação.  

A Notificação do EAPV deverá ser realizada pela Unidade de Saúde que atender e 

identificar o caso, sendo o vacinador o responsável pela inclusão no sistema de informação do 

E-SUS Notifica e comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica Municipal. Quando a 

detecção de caso suspeito de EAPV for em Serviços de Saúde Privados, estes deverão realizar a 

Notificação e encaminhar imediatamente a Vigilância Epidemiológica Municipal para o registro 

da informação no E-SUS notifica. 

 

Investigação de EAPV 

A responsabilidade pelo acompanhamento de vacinados supostamente acometidos por 

eventos adversos associados à(s) vacina(s) devem ser dos serviços de atenção básica de saúde. 

A investigação de EAPV deverá ser realizada pelo Médico e/ou Enfermeiro e/ou Vacinador da 

Unidade Básica de Saúde onde ocorreu a detecção do caso conforme estabelecido no Protocolo 

de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós Vacinação contra a COVID19. 

Os casos de EAPV identificados como Graves deverão ser atendidos prioritariamente e 

encaminhados para Internamento Hospitalar no Hospital APMI ou Hospital São Camilo de União 

mailto:vigilanciaepidemiologicauva@gmail.com
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategia_vacinacao_covid19.pdf
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da Vitória, conforme escala de atendimento semanal já estabelecida pela Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 

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

de 2016 

Os Eventos Graves quando identificados devem ser comunicados de forma imediata a 

Vigilância Epidemiológica municipal, a qual deverá comunicar em até 24 horas a 6ª Regional de 

Saúde através de ligação telefônica ou contato via Whatts app. 

  

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

Organização da Rede de Frio 

O recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas e outros insumos para a 

imunização será de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica Municipal, que deverá seguir 

as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de acordo com o Manual de Rede de Frio do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) e demais legislações sanitárias vigentes. O transporte 

das vacinas deve seguir as Boas Práticas de Distribuição e durante todo o trajeto até as salas de 

vacinação, deverá ocorrer o monitoramento constante da temperatura de acordo 

procedimentos operacionais padrão (POP) e orientações do fabricante da vacina. 

 

Capacitação/atualização dos profissionais de saúde 

Será realizada reunião técnica para capacitação dos vacinadores e demais profissionais 

envolvidos na vacinação antes do início do processo de vacinação, com pauta sobre o Plano 

Municipal de Vacinação e uso de Equipamentos de Proteção Individual conforme 

RECOMENDAÇÕES QUANTO OS SEGUINTES CUIDADOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) QUE DEVEM SER FORNECIDOS E UTILIZADOS PELOS 

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID – 19 da 6ª Regional 

de Saúde. 

 

Vacinação 
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A aplicação das vacinas estará baseada e em conformidade com o Plano Nacional de 

Imunização PNI e o Manual de Boas Práticas de Vacinação. As salas de vacinação devem dispor 

de refrigerador adequado e/ou caixas térmicas, seringas, termômetros, bobinas de gelo, entre 

outros insumos em quantidades suficientes para atendimento da demanda e armazenamento 

adequado. Os procedimentos operacionais padrão de armazenamento, validade e conservação 

das vacinas e demais insumos, da limpeza e higienização da sala, do monitoramento 

equipamentos e do registro das informações devem estar acessíveis à equipe e com 

conhecimento disseminado entre todos os profissionais responsáveis pela aplicação da vacina.  

Antes da vacinação devem ser observados os fatores relacionados ao usuário que irá 

receber a vacina, como idade, situação de saúde (comorbidades preexistentes), gestação, 

critérios de precaução e contraindicações da vacina, uso de medicamentos e outros tratamentos 

e eventos adversos pós vacinação ocorridos em situações anteriores. O registro da dose aplicada 

deve seguir os critérios já padronizados pelo Programa Nacional de Vacinação. Nas ações de 

vacinação extramuros, as medidas de precaução e cuidado com as vacinas e demais insumos 

devem ser intensificadas de forma a minimizar perdas de Imunobiológicos e riscos à saúde da 

população. Os locais destinados à aplicação das vacinas Covid-19, no município de União da 

Vitória serão nas Unidades de Saúde que tem Sala de Vacina, nessas poderá ser adotado o 

sistema de vacinação por Drive Thru. Serão realizadas vacinação extra muro nas Instituições de 

Longa Permanência de Idosos (ILPIs), Quartel da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Delegacia 

de Polícia Civil. O horário de vacinação será das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 podendo ser 

estendido conforme a demanda, visando evitar aglomeração nas Unidades de Vacinação.  

 

6. 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 pós-marketing. 

 

Operacionalização do Sistema de Informação  

Todas as doses de vacinas aplicadas deverão ser registradas no prontuário eletrônico da 

Secretaria Municipal de União da Vitória e no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações (SI-PNI) no link https://si-pni.saude.gov.br/#/login, de forma nominal, com a 

finalidade identificar as pessoas vacinadas, garantir a rastreabilidade dos imunobiológicos 

utilizados e monitorar as coberturas vacinais.  

 

https://si-pni.saude.gov.br/#/login
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Vacinação Extra Muro 

Quando realizado vacinação Extra Muro deverão ser anotados as informações 

referentes ao paciente em formulário contendo o Nome Completo, Data de Nascimento, CPF, 

Cartão SUS, Nome da Mãe, Endereço e Comorbidades. Esses registros deverão ser transcritos o 

mais rápido possível (máximo 24 horas) para o SI-PNI e Prontuário Eletrônico. 

 

Registro na caderneta de Vacinação 

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

do registro de aplicação da vacina conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunização 

(PNI). 

 

 

7. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 115 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 0 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 2386 

Pessoas de 80 anos ou mais 759 

Pessoas de 75 a 79 anos 772 

Pessoas de 70 a 74 anos 1201 

Pessoas de 65 a 69 anos 1441 

Pessoas de 60 a 64 anos 1863 

Pessoas em Situação de Rua 14 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 105 

Comorbidades 5523 
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A lista das comorbidades e as suas respectivas definições estão apresentadas no Anexo I 

(Formulário para indicação de vacinação contra a Covid19). Para os indivíduos pertencentes a 

este grupo, poderão ser utilizados os cadastros e registros já existentes na Unidade de Saúde, 

para aqueles que não os possui, deverão apresentar o Formulário para Indicação de Vacinação 

Contra a Covid19 (ANEXO I) devidamente preenchido, datado, assinado e carimbado pelo 

Médico que o assiste.  

 

8. COMUNICAÇÃO 

A estratégia de comunicação será prestar informações confiáveis, abrangentes, 

transparentes e objetivas sobre todos os aspectos que envolvem o Plano Municipal de Vacinação 

contra a COVID19.  

A Secretaria Municipal da Saúde prestará informações para a sociedade de forma 

esclarecedora e projetadas para apoiar a confiança e fomentar a responsabilidade coletiva na 

superação da Covid19. 

Será realizada ampla divulgação sobre a campanha de vacinação contra a Covid19 focando 

principalmente nos grupos prioritários a serem vacinados, utilizando para isto diferentes meios 

de comunicação como: rádio, televisão, sites, jornais e mídias sociais. 

 

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, 

Casas/Unidades de Acolhimento) 704 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 20 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 215 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 0 

Caminhoneiros 498 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 

Passageiros 89 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 0 

Trabalhadores Portuários 0 

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e 

segurança) 88 

Total 15.257 
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União da Vitória – PR, 18 de janeiro de 2021. 

Enfermeiro Ederson Vogel 

Vigilancia Epidemiolócia. 


