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APRESENTAÇÃO 

 Conforme apresentado no plano de imunização contra o covid-19 publicado pelo 

governo federal no dia 10/12/2021, estabelece como atribuições dos municípios: 

 A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a 

vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de 

bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos 

temporalmente associados à vacinação;   

 A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas 

vigentes;   

 O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as 

normas técnicas vigentes;   

 A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades 

notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos 

e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das 

informações às unidades notificadoras.   

Este plano visa a organização e desenvolvimento de estratégias para a 

operacionalização da vacinação, alcançando as atribuições estabelecidas pelo plano nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA DE GUARAPUAVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

4 
 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

No Brasil, até 09 de dezembro de 2020 foram confirmados mais de 6,7 milhões de casos 

da covid-19, 178 mil óbitos e 5,9 milhões de recuperados. Até o final do mês de outubro de 

2020, foram notificados cerca de 860 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

hospitalizados, com mais de 50% dos casos confirmados para covid-19 (n=465.092). A nível 

municipal, foram confirmados em Guarapuava até o dia 10 de janeiro de 2021, 5407 casos, 

sendo estes 4645 recuperados e 68 óbitos. 

 

CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO 

A caracterização dos grupos de risco já está definida pelo ministério, e consta no plano 

nacional de operacionalização. A saber: 

“Estudos identificaram que determinadas condições e/ou comorbidades elevam o risco 

para o desenvolvimento de formas graves da doença como: idade superior a 60 anos; diabetes 

mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; hipertensão; indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia 

falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40); e populações indígenas.” 

Plano nacional de operacionalização da vacinação contra o covid-19. 

 

Uma vez que o programa de imunização já contempla os grupos de risco e já propõe 

uma estratégia de vacinação prioritária para as fases, fica impossibilitada a esfera municipal da 

mudança nos grupos propostos.  
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GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVA DE 

VACINAS NECESSÁRIAS. 

Fases  População-alvo  
Pop. 

Estimada1  

1ª   

Trabalhadores de Saúde  3395 * 

Pessoas de 80 anos e mais  2625 

Pessoas de 75 a 79 anos  2685 

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas  29 

Indígenas2  0 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda  18342 

 

2ª  
Pessoas de 70 a 74 anos  3539 

Pessoas de 65 a 69 anos  5066 

Pessoas de 60 a 64 anos  

                             Forças de Segurança e Salvamento** 

 

5884 

563 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda  30990 

Subtotal doses fase 1 e 2 (considerando doses e 5% 

de perda  
48769 

 

3ª   
Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença 

renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; transplantados de órgão 

sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40) 

8046 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda  16867 

Subtotal doses fase 1, 2 e 3 (considerando doses e 

5% de perda  
65666 

 

4ª   
Professores, nível básico ao superior   

Funcionários do sistema prisional   
2730 

212 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda  6798 

Total de doses grupos prioritários (considerando  

doses e 5% de perda) 73027 

“Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração a 

depender das indicações da vacina após aprovação da Anvisa, assim como as possíveis 

contraindicações. Destaca-se ainda que há outros grupos populacionais considerados 

prioritários, a serem incluídos dentre as fases apresentadas, discutidos no âmbito da câmara 

técnica, a exemplo das populações Ribeirinhas e Quilombolas, cuja estimativa populacional 

está em atualização pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para avaliação 

de qual fase esses grupos estarão inseridos, de acordo com o cenário de disponibilidade de 

vacinas e estratégia de vacinação” 

Plano nacional de operacionalização da vacinação contra o covid-19 
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*Anexo I após atualização Plano Estadual de Vacinação em 26/01/2021. 

** Anexo II após comunicado da SESA-PR no dia 02/04/2021. 

 

MECANISMO DE GESTÃO 

Em apoio as ações da secretaria municipal de saúde no que tange a vacinação, foi 

convocado um grupo de debate sobre vacinação, contendo as mais diversas entidades, a fim 

de se compreender e unificar as ações com a colaboração dos mais diversos setores da 

sociedade.  

Convida-se para compor o comitê: 

 Ministério Público; 

 26 GAC; 

 Polícia Militar; 

 Polícia Civil; 

 Representante da Câmara de Vereadores; 

 Secretaria de Comunicação; 

 SMS (Diretores); 

 Conselho Municipal de Saúde. 

LOGÍSTICA E REDE DE FRIO 

A Rede de Frio municipal é composta por câmaras de conservação de imunobiológicos 

dentro dos padrões estipulados pelo Ministério da Saúde. 

Possuímos 01 Centro Municipal de Vacinação e 33 unidades de saúde com salas 

equipadas e passando por manutenção preventiva constante evitando assim perdas vacinais. 

Está prevista para logística a centralização das doses na rede de frio pertencente a 

vigilância epidemiológica. Nos dias definidos para campanha, a equipe de logística 

acompanhará o transporte para o local de coleta, acompanhados da segurança pública, e a 

mesma equipe será a responsável pelo retorno dessas doses para as câmaras de 

armazenamento. 

Em relação a vacinação dos acamados, espera-se contar com 15 carros, para que 

possam atender as 33 unidades de saúde, de forma a vacinação dos acamados ocorrer de forma 

simultânea a estratégia de vacinação Praça Candido Xavier. Cada responsável pela equipe 
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volante será responsável pelas doses de vacina a ele direcionadas, e pelo seu retorno para a 

unidade de armazenamento. 

 

APLICAÇÃO DA VACINA 

A aplicação das vacinas está em sua totalidade baseada no programa nacional de 

imunização, bem como nas recomendações gerais do ministério da saúde no tangente a 

vacinações e as boas práticas de aplicação de vacinas já utilizadas corriqueiramente nas 

aplicações de outras vacinas no município de Guarapuava. 

Antes da vacinação, devem ser realizados procedimentos de conferencia para garantir 

a aplicação de vacina apenas nos pacientes passiveis de vacinação naquela fase. Também 

deverão ser observados aspectos contra indicadores da vacina, como alergia ou reação 

anafilática previa a algum componente da vacina, gestação, uso de medicamentos e a 

existência de sintomas que possam prorrogar a aplicação da vacina. 

As vacinas serão armazenadas de caixas térmicas próprias para o transporte de vacinas, 

e transportadas até o local de vacinação toda a manhã, e seu excedente de volta ao local de 

armazenamento definitivo, onde está localizada a rede de frio. 

ESTRATÉGIA PRAÇA CÂNDIDO XAVIER 

Planeja-se a realização de campanha de vacinação na praça Candido Xavier. Localizada 

em frente ao paço municipal, serão distribuídas tendas na região que abrigarão os vacinadores 

e os registradores da vacina, distribuídos em pares por cada tenda. 

Serão realizados turnos de trabalho de 8 horas, com a presença de 10 a 12 vacinadores 

distribuídos em suas respectivas tendas. Os pacientes serão abordados na entrada da 

estrutura, e avaliados quando a sua elegibilidade para a vacinação, na tenda de triagem. Após 

Figura 1 – Modelo de distribuição da estratégia Praça Cândido Xavier 
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encaminhados para as tendas de espera, de onde serão encaminhados para a tendas de 

vacinação.  

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

O sistema de informação será fornecido pelo ministério e é chamado de SI-PNI, a ser 

acessado pelo link http://www.si-pni-tr.saude.gov.br. 

 

 

O sistema foi apresentado durante videoconferência pela 5 regional de saúde no dia 

08/01/2021. Contém ponto para cadastramento para novos pacientes e para habilitação de 

http://www.si-pni-tr.saude.gov.br/
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vacina. O sistema é capaz de distinguir se o paciente está apto para a aplicação da vacina e em 

qual fase. Pode ser usado in loco, e deve haver o cadastramento do vacinado anteriormente a 

vacinação do paciente.  

O sistema não contempla ainda, por estar em fase de testes, um método de exportação 

dos dados que serão necessários para a comunicações das ações da secretaria em relação a 

campanha de vacinação. Dessa forma, planeja-se a construção de uma tabela de dados de 

Guarapuava, com criação de formulário  único, a ser preenchido pelo vacinador. 

Também fora confeccionado um sistema de informação próprio através do google 

drive para maior controle e possibilidade de acompanhamento dos dados dos vacinados. 

DOSES SOBRESSALENTES 

Uma vez que o inicio de recebimento de doses inclui frascos de 10 doses, em alguns 

dias podem ser detectados residuais de doses nos frascos ao final do expediente da tenda. 

Nestes casos, serão chamados para vacinação profissionais contemplados na fase vigente do 

plano, a fim de evitar o descarte de doses.  
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FARMACOVIGILÂNCIA 

O monitoramento dos eventos pós vacinação seguiram as recomendações dispostas no 

Protocolo De Vigilância Epidemiológica E Sanitária De Eventos Adversos Pós-Vacinação. Serão 

capacitados todos os níveis de atendimento a fim de identificar um evento pós-vacinação e 

preenchimento de ficha de monitoramento de evento adverso (fornecida em anexo). Estes 

deverão ser notificados ao DVS, onde serão tomadas as devidas medidas como notificação da 

regional de saúde e notificação no e-SUS. 
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COMUNICAÇÃO 

 Desde os primeiros avanços nos estudos das vacinas contra a Covid-19, 

Guarapuava se prepara para esse momento tão importante e esperado que é a 

vacinação. Por isso, a prefeitura agiu estrategicamente para adquirir insumos para a 

vacinação, como seringas, agulhas, algodão, luvas, todos os equipamentos 

necessários. Além disso, também foram estruturadas estratégias para proteger a 

população guarapuavana de forma organizada.  

Essa campanha de vacinação será extensa e diferente de todas as outras que a 

história já viu, e a comunicação será fundamental para informar de forma transparente 

a população sobre o andamento da imunização contra o coronavírus na cidade e o 

retorno normalizado das atividades. 

A comunicação seguirá tendo como norte as ações já desenvolvidas durante a 

pandemia, como os boletins diários da situação da pandemia na cidade; criação de 

canais de comunicação exclusivos para a covid-19, como os perfis no Instagram e 

Facebook (Guarapuava_covid); gráficos sobre a atual situação no site; entrevistas 

frequentes para os veículos de comunicação da cidade; matérias e releases constantes 

sobre dados da pandemia, atendimentos, sanitização de espaços públicos, medidas de 

controle e prevenção; etc. 

Para dar início as informações sobre a Campanha de Vacinação contra a Covid-

19 em Guarapuava faremos um material jornalístico completo para disparo aos veículos 

de comunicação da cidade, com release explicativo de cada ponto do plano e um vídeo 

com a chefe da Vigilância Sanitária apresentando o plano, destrinchando detalhes sobre 

a estrutura, logística, armazenamento, insumos, profissionais, segurança, etc.  

Nesse primeiro momento, focaremos a comunicação em mostrar que a cidade 

está preparada para receber e aplicar as vacinas. Para questão de organização, 

agilidade e também para tranquilizar a população faremos um cadastro prévio para 

todas as pessoas que vão se vacinar. Ou seja, nossa segunda estratégia de 

comunicação é fazer com que todos acessem a nossa plataforma e realizem o cadastro, 

para que elas possam futuramente ser chamadas para a vacinação. Reforçaremos a  
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comunicação das fases da vacina, para que a população acompanhe em tempo real em 

qual fase está a vacinação.  

Nosso objetivo é ser o mais transparente possível. Por isso, criaremos boletins 

de vacinados que serão atualizados conforme as aplicações forem acontecendo. 

Também ao longo de toda a campanha reforçaremos todas as medidas de prevenção 

de contaminação que devem ser mantidas inclusive pelos vacinados.  

Para a campanha utilizaremos as redes sociais da prefeitura (orgânica e paga), 

as notícias do site oficial do munícipio, spots nas rádios, entrevistas e envios de 

materiais para a imprensa da cidade. A produção de conteúdo será priorizada para os 

materiais focados na vacinação.  

Além do jornalista responsável pelo contato com a imprensa, também teremos 2 

porta-vozes para entrevistas e repasse de informações, que serão o Secretário de 

Comunicação, e a Coordenadora da Campanha de Vacinação. 

A própria estrutura do Centro de Vacinação é uma estratégia de comunicação, 

pois está localizado na praça em frente à prefeitura. Além disso, o espaço conta com 

uma sala exclusiva para a secretaria de comunicação e outra sala com cadeiras e 

backdrop para atender a imprensa. Toda a estrutura do centro de vacinação será 

plotada e terá banners com a identidade visual da campanha municipal de vacinação. 

Por todo o espaço terá adesivos de distanciamento social e informativos incentivando a 

higienização das mãos, e uso obrigatório de máscaras. Os vacinados receberão um 

material com todas as recomendações pós vacina. 

Essas são algumas das ações de comunicação que desenvolveremos para esse 

momento da pandemia, seguindo sempre as orientações do Governo do Estado e 

Federal. 
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Anexo I 

Escalonamento da vacinação em Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de 

Saúde, visando execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 do 

Paraná conforme atualização do Plano Estadual em 26/01/2021. 

I- INTRODUÇÃO Considerando a população a ser vacinada e o quantitativo de 

vacinas disponíveis, os conceitos e escalonamento, abaixo apresentados, visam a 

subsidiar a execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19. Este 

conteúdo será 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. 

II- TRABALHADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE Pessoa que exerce as atividades laborais em 

serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de 

internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 

saúde). Os locais de trabalho são de natureza diversa, desde onde se realiza a 

assistência direta ao usuário acamado, até ambientes cujas atividades 

desenvolvidas são, exclusivamente, administrativas. Deste modo, ainda que se 

enquadre como trabalhador de serviço de saúde, a exposição ao risco é diversa 

nos diferentes ambientes de trabalho. A priorização da vacinação contra a COVID-

19 no grupo prioritário de Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de 

Saúde será em conformidade com o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a COVID-19 (PNI/MS, 2021, 2ª Edição), e escalonada por local de 

atividade. Todos os trabalhadores de saúde serão vacinados, porém, a ordem de 

prioridade temporal para a vacinação está escalonada em subgrupos, conforme 

apresentado abaixo. 

III- ESCALONAMENTO DA VACINAÇÃO EM TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

PÚBLICOS E PRIVADOS A execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a 

COVID-19 no Paraná se dará em etapas (1 a 10) correspondentes aos subgrupos de 

trabalhadores de saúde (ordem operacional e cronológica). Exemplificando, ao 

término da vacinação dos trabalhadores do subgrupo 1, inicia-se a vacinação para 

os trabalhadores pertencentes ao subgrupo 2 e assim, sucessivamente. 

SUBGRUPOS DE TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 1. Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19.  

2. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).  

3. Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de 

referência* COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia: 3.1 Trabalhadores que atuam 

na assistência direta a paciente COVID-19;  

3.2 Trabalhadores de apoio/suporte ao paciente e à equipe que atende COVID-19 (motorista, 

laboratório, imagem, limpeza, nutrição, entre outros);  
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3.3 Trabalhadores que atuam em Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia, devido ao risco de 

transmissão do vírus aos pacientes; 

 3.4 Trabalhadores em geral, exceto de áreas administrativas. 

 * Serviço de saúde que presta atendimento à paciente COVID-19.  

 

4. Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19.  

5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS).  

6. Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames 

laboratoriais para a COVID-19. 

 7. Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto 

Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros.  

8. Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo 

relacionadas à COVID-19.  

9. Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em 

farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente 

contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde. 

 10. Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que se 

encontram em teletrabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente.  

Atualizado em 26.01.2021. 
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Anexo II 
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