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PASSO A PASSO 
DA VACINAÇÃO 
EM GUARAPUAVA

O início da vacinação é um marco na luta contra a Covid-19. E 
a Prefeitura de Guarapuava está preparada para vencer mais 
este desafio ao lado de todos os guarapuavanos.

Ao longo dos últimos meses, reforçamos os estoques de 
seringas, agulhas, máscaras e outros materiais de proteção, 
treinamos os profissionais e desenvolvemos o Plano 
Municipal de Vacinação, de acordo com os protocolos do 
Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Paraná, para 
garantir total segurança e o  melhor atendimento à 
população de Guarapuava.
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PLANO
MUNICIPAL

Nosso Plano Municipal de Vacinação foi elaborado ainda em 
2020, com levantamentos sobre o público-alvo, sistema de 
armazenamento e transporte da vacina, além de receber 
atualizações constantes do Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Saúde do Paraná (SESA).

Guarapuava possui uma das melhores estruturas de câmaras 
para armazenamento de imunobiológicos (vacinas) do 
Paraná, o que garante a eficiência no recebimento e 
distribuição do material.



A Prefeitura de Guarapuava ergueu em tempo recorde o 
CENTRO DE VACINAÇÃO, na praça em frente à prefeitura 
para garantir que todos os protocolos de segurança, 
distanciamento e logística fossem corretamente aplicados.

O Centro já concluiu a 1ª fase de imunização que atendeu os 
profissionais da saúde.

A vacinação dos demais grupos irá avançar gradativamente 
conforme o recebimento das vacinas, que depende 
exclusivamente da logística de fornecimento e distribuição 
estabelecidas pelo Estado e, principalmente, pelo Governo 
Federal.
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INÍCIO DA
CAMPANHA



Localizado na Praça Cândido Xavier, em frente à Prefeitura 
Municipal, o Centro de Vacinação atenderá das 8h às 18h, de 
segunda à sexta, seguindo a ordem de grupos prioritários e 
agendamento (veja a seguir).

O Centro conta com 18 salas de vacinação e capacidade de 
imunizar até 700 pessoas por dia. O local ainda oferece salas 
de espera para 200 pessoas, espaço para triagem e cadastro, 
além de acesso controlado com aferição de temperatura. 
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CENTRO DE 
VACINAÇÃO 
DA COVID-19



Somente por meio desse cadastro as pessoas serão 
chamadas para realizar a vacinação em um dia agendado, de 
acordo com o seu grupo prioritário e a disponibilidade das 
vacinas.

O controle será rigoroso, pois o paciente deve tomar 2 (duas) 
doses da vacina, em intervalo de tempo específico, e tudo 
será monitorado após a aplicação.

Para tomar a vacina é necessário fazer um cadastro online no 
aplicativo FALA SAÚDE. Aponte seu celular para o QR Code 
abaixo ou acesse o site da Prefeitura para instalar.
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CADASTRO

Disponível na

Disponível no

www.guarapuava.pr.gov.br



Como ainda não há vacinas suficientes para imunizar toda a 
população, foi estabelecida uma ordem de prioridade, que 
separa em grupos os profissionais e as pessoas que estão 
mais sujeitos à contaminação ou aos efeitos mais graves dela.

Cada pessoa terá que tomar duas doses da vacina. Como 
qualquer outra vacina, algumas pessoas podem ter reações 
que, segundo o Instituto Butantã, são leves e acontecem em 
uma pequena parcela dos pacientes imunizados.
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FASES DE
VACINAÇÃO

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Fase

1ª

2ª
3ª

4ª

População

Trabalhadores de Saúde
Pessoas de 80 anos e mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas
Indígenas

Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos

Diabetes Mellitus; Hipertensão; Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; Doença Renal; Doenças Cardiovasculares 
e Cerebrovasculares; Transplantados de Órgão Sólido; 
Anemia falciforme; Câncer; Obesidade Grave (IMC ≥ 40)

Professores, nível básico ao superior
Forças de Segurança e Salvamento
Funcionários do sistema prisional

DOSES



O Call Center faz a triagem de pacientes com sintomas ou 
que tiveram contato com casos positivos, além do 
monitoramento dos contaminados pela COVID-19 em 
Guarapuava. 

Além do acompanhamento diário, os médicos realizam 
consultas via telefone que permitem a prescrição de 
medicamentos e a emissão de atestado para pacientes com 
suspeita, em isolamento ou contaminados.

Mesmo com o início da vacinação, o Call Center segue 
monitorando todos os pacientes positivos (casos 
considerados de riscos moderados e graves), com o apoio 
dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 
acompanham os casos leves.
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CALL
CENTER

Atendimento Eletrônico 
Escolha uma das 3 opções do menu de atendimento: 

Triagem: para pessoas que têm sintomas ou
tiveram contato com caso positivo;

Resultado de Exames;

Para outras dúvidas relacionadas à Covid (pessoas
que não tiveram sintomas e orientações em geral).

0800-642-0019
Atendimento todos os dias, das 8h às 23h.

1

2

3



O Call Center também agenda os testes rápidos e de PCR, 
que são realizados no Ginásio Joaquim Prestes. O resultado 
do teste rápido sai em 15 minutos, já o de PCR leva, em média, 
de 4 a 7 dias para ficar pronto. 

Caso necessário, os profissionais também encaminham o 
paciente para uma avaliação clínica numa Unidade Básica de 
Saúde (UBS).
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TESTES



Desde o início da pandemia, a prefeitura tem fiscalizado o 
cumprimento das medidas de enfrentamento à COVID-19 
em Guarapuava. 

Somente em 2020, foram mais de 100 estabelecimentos 
notificados, 70 autuações e 20 interdições. Em janeiro, as 
equipes fiscalizaram 70 estabelecimentos, sendo 20 
notificados, 3 multados e 1 interditado. 
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FISCALIZAÇÃO

Uma das medidas de restrição
vigentes é o toque de
recolher das 23h às 5h.



A aplicação das vacinas ainda pode se estender durante todo 
este ano. Por isso, as medidas de prevenção e controle da 
pandemia seguem com a mesma determinação de evitar 
maior contágio e aumento das vítimas fatais em Guarapuava. 

Entre elas estão o uso obrigatório de máscaras, de álcool em 
gel e o distanciamento social, evitando aglomerações.
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MESMO COM O INÍCIO 
DA VACINAÇÃO, 
CONTINUE SE 
PREVENINDO!



www.guarapuava.pr.gov.br
guarapuava_pref
Prefeitura de Guarapuava

guarapuava_covid
Guarapuava Covid


