MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO RESERVA DO IGUAÇU

IDENTIFICAÇÃO
Município: Reserva do
Regional de Saúde: 5ª
Iguaçu
Endereço da SMS: Candido Ramalho s/nº
Contato
Função
Telefon
Nome
E-mail
e
Romild
42romildo.o.caldas@gmail.c
Secretário/a
o
de
98845om
Municipal de
Oliveir
0835
Saúde
a
Caldas
Kellen
42kellenvivi@hotmail.com
Responsável
V
M
987491
Vigilância
Siqueir
29
Epidemiológica
a
Responsável
Keity
42keitycortes.15@gmail.co
Vigilância
Ramos
9997m
Sanitária
Cortes
8436
Kellen
42kellenvivi@hotmail.com
Responsável
V
M
987491
Atenção
Siqueir
29
Primária
a
Kellen
42kellenvivi@hotmail.com
Coordenador/a V
M
987491
Imunização
Siqueir
29
a
Suelen
42suelenehms@hotmail.co
Coordenadora
Ehms
8827m
Enfermagem
de
0214
Farias
FARMACOVIGILÂNCIA
Ações

Atividades
Acolher e orientar corretamente o cliente
que referir reações pós-vacinação. Devem-se

Notificação de EAPV

detectar os casos suspeitos e EAPV, e então
notificar e registrar, após iniciar investigação, avaliar
e classificar cada caso.
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Em casos graves de eventos adversos e
suas complicações, o paciente deverá receber
cuidados especializados em nível hospitalar.
O profissional responsável pela inclusão da
notificação no sistema é a enfermeira responsável
pela Epidemiologia.
Todos os profissionais da saúde que tiverem
conhecimento de uma suspeita de EAPV, incluindo
os erros de imunização (programáticos) - como
problemas na cadeia de frio, erros de preparação da
dose ou erros na via de administração etc. - deverão
notificar os mesmos a enfermeira responsável pela
Epidemiologia.
É importante destacar que as notificações
deverão primar pela qualidade no preenchimento de
todas

as

variáveis

contidas

na

ficha

de

notificação/investigação.
Considerando que poderão estar sendo
administradas na população diferentes vacinas,
desenvolvidas

por

diferentes

plataformas,

é

imprescindível o cuidado na identificação do tipo de
vacina suspeita de provocar o EAPV 13.
O sistema eletrônico de notificações de
EAPV a ser utilizado pelos notificadores, tanto
referente às vacinas com registro sanitário, quanto
referente às vacinas com autorização temporária de
uso emergencial, em caráter experimental, será o eSUS Notifica.
Os eventos adversos graves (EAG) deverão
ser comunicados pelos profissionais de saúde
dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, do
nível local até o nacional.
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O profissional responsável pela investigação
é a profissional responsável pela Epidemiologia.
Acolher e acompanhar a evolução do
indivíduo que manifestou reação de forma a dar
suporte emocional e técnico, com agendamento de
consulta médica, se necessário.
Investigação com exames clínicos, exames
laboratoriais etc, além de busca ativa de novos
eventos, avaliação das informações, classificação
de causalidade, feedback ou retroalimentação
oportuna.
A responsabilidade pelo acompanhamento
de

vacinados

supostamente

acometidos

por

eventos adversos associados à(s) vacina(s) deve
Investigação de EAPV

ser dos serviços de atenção básica de saúde.

Inventário

é

o

primeiro

passo

da

investigação: realizar um levantamento detalhado e
observação rigorosa no estabelecimento de saúde
onde a vacina foi aplicada, de tudo o que está
relacionado com o programa de vacinação em
relação à oferta de serviço e logística. Compreende:
rede de frio, o refrigerador de armazenagem das
vacinas, a mesa de trabalho, a sala de vacinação, o
local de armazenamento de seringas e diluentes,
lista de entrada e saída de medicamentos no
referido serviço de saúde e utilização das normas de
biossegurança.
O paciente que for identificado com EAPV
será encaminhado para avaliação da Enfermeira
Responsável do Setor, em seguida, notificado no
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sistema e registros, e então será feito a identificação
da

EAPV,

em

casos

graves

deverão

ser

comunicados a Regional de Saúde dentre as 24
horas.
Se necessário encaminhar para o Hospital de
Referência, Instituto de Saúde Santa Clara.

O responsável em informar a Regional de
Saúde em 24 horas é a enfermeira Responsável
pela Epidemiologia do Município.
Identificação de Eventos
Graves Pós-Vacinação,
conforme Portaria n.° 204, de
17 de fevereiro de 2016

A notificação será realizada de imediato via
telefone, por whatsapp para o responsável da
Epidemiologia.
O serviço de Referência para o usuário Posto
Saúde Sede Reserva do Iguaçu.

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Ações

Atividades
Os imunobiológico são transportados da
Farmácia da Regional de Saúde para o Município,
através de carro exclusivo, com caixas térmicas
exclusivas para vacinação, com gelox e
ambientalizadas na temperatura indicada.

Organização da Rede de Frio

Serão armazenadas na sala de Rede de
Frio, cujo, é ambientalizadas com ar condicionado
de 18º, em um refrigerador de vacinas na
temperatura de 2 a 8º C. A distribuição dos
imunobiológicos serão para a Sala de Vacina
Central, cujo, é centralizada no Município.
A Sala de Vacina e Rede de Frio possuem
sistema de Gerador Manual, conforme POP 05
Reserva do Iguaçu/Sala de Vacina de Plano de
Contingencia.
Garantir que os imunobiológico
transportados na temperatura correta.

sejam
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Em janeiro de 2021, anteriormente a chegada
dos imunobiológicos os profissionais serão
capacitados, conforme Nota Técnica.

Capacitação/atualização dos
profissionais de saúde

Os profissionais que estão envolvidos na
vacinação serão capacitados pela enfermeira
Responsável pela Epidemiologia.
Aproveitando
a
oportunidade
do
treinamento para os profissionais sobre a
imunização, será abordado o assunto sobre o uso
de EPI’S, sobre a importância de cada profissional
estar protegido durante as ações de imunização.

A sala de vacina é aberta ao público de
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 as 16:30
hrs.
Os
atendimentos
são
padronizados
conforme POP 01- Rotina Diária de Sala de Vacina.
Neste período de Vacinação será
necessário ampliar a força do trabalho, desta forma,
será transferidos profissionais de outros setores
para auxiliar na vacinação, após capacitação.
Será disponibilizado um ambiente em um
local externo para os usuários aguardarem evitando
aglomerações.
Serão distribuídas senhas para atendimento.

Vacinação

Será definido 3 equipes de vacinação, duas
para auxiliar na Sala Central, e uma para vacinação
Extra Muro, na comunidade do Quilombola.
Serão seguidas as medidas de prevenção e
controle para COVID-19, garantindo distanciamento
de 2m de cada usuário, disponibilização e álcool gel
70% na entrada, obrigatoriedade do uso de
máscara, aferição de temperatura e uma triagem
realizada por um profissional, investigando se o
usuário apresentou sintomas para Covid 19, ou
contato com pacientes confirmados ou suspeitos.
A equipe realizar vacinação extra muro na
Comunidade do Quilombola, é disponibilizado um
espaço da comunidade para realização desta
atividade, garantindo temperatura correta dos
imunobiológicos, e
seguindo
as mesmas
recomendações acima para prevenção da covid 19.
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A imunização acontecerá na Sala Central,
mas neste espaço terá duas equipes realizando as
imunizações para evitar aglomerações.
O horário da sala de vacina será estendido,
não fechando para o almoço neste período.
Iniciando as 08:30 e encerrando as 16:30 hrs, de
segunda a sexta-feira.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Atividades
Serão disponibilizados dois profissionais
para registro dos dados, observando a necessidade
de mais profissionais serão disponibilizados de
outros setores.

Operacionalização do Sistema
de Informação

Na Sala de Vacina, está disponível internet
por tempo integral, e dois computadores exclusivos
para uso da sala de vacinação.
Os profissionais que serão responsáveis
pela digitação de dados, serão capacitados pela
enfermeira Epidemiologia.

Equipe volante para se deslocar até o local.
Funcionários em número suficiente para auxiliar na
marcação das carteirinhas, passagem das doses na
folha de aprazamento definitivo e administração de
vacinas. Se necessário, recrutar mais funcionários
de outros setores. Motorista para deslocar a equipe.

Vacinação Extra Muro

Não deixar vacinas preparadas nas seringas
(o contato da substancia imunológica com o
ambiente pode comprometer a eficácia das
vacinas).
A vacina deve ser administrada com calma e
concentração. Caso houver atraso em alguma
localidade, não apressar-se para o atendimento da
população. Isso evita acidentes e reações por erro
de aplicação.
Atenção redobrada para a temperatura
interna da caixa térmica.
Registrar manualmente todos os dados do
usuário, para posteriormente ao chegar a UBS
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registrar no sistema.
É necessário ter as
informações, nome completo, cartão do sus, data de
nascimento, nome da mãe, telefone, endereço, local
do nascimento e qual fator de risco.
Receber o cliente de forma acolhedora e
humanizada.
Cliente SEM carteira de vacinação: solicitar
documento de identificação fazer busca nos
arquivos permanentes e no sistema SIPNI online.
Caso o técnico encontre, fazer 2° via. Caso não
encontrar fazer uma nova carteirinha de vacinação
e aprazamento.
Registro na Caderneta de
Vacinação

Pessoas COM carteira de vacinação verificar
esquema de vacinas conforme calendário nacional
de imunização e o agendamento feito a lápis.
Carimbar o espaço destinado à vacina, com
carimbo que contém CNES da unidade. Registrar:
nome do imunobiológico, data da aplicação; lote;
validade e assinatura do profissional aplicador.
Agendar o retorno a lápis com intervalo
correto.
Encaminhar para sala de aplicação de
vacinas.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
GruposPrioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas

0

População Indígena em Terras Indígenas
Demarcadas

0

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços
de Saúde

134

Pessoas de 80 anos ou mais

68

Pessoas de 75 a 79 anos

74

Pessoas de 70 a 74 anos

146

Pessoas de 65 a 69 anos

206

Pessoas de 60 a 64 anos

258

MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

Pessoas em Situação de Rua

0

Trabalhadores de Força de Segurança e
Salvamento

08

Comorbidades

394

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

48

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

0

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

24

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais
Ribeirinhas

280

Caminhoneiros

10

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e
Ferroviário de Passageiros

0

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

COMUNICAÇÃO
Ações

Comunicação

Atividades
A divulgação será realizada em parceria
com a Rádio Comunitária do Município, internet em
redes sociais, além de grupos de whatsapp do
Município, ampla divulgação com carro de som em
todas as comunidades, sites e jornais.

Reserva do Iguaçu , 18 de janeiro de 2021.
Enfermeira Kellen V M Siqueira
Coren/Pr 50805
Responsável pela Elaboração do Plano de Ação.

