
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO
IGUAÇU

Estado do Paraná
Rua Recife, 159 –CEP: 85.929-000 – São Pedro do Iguaçu

Fone/Fax: (45)3255-1234 – e-mail: secretariasaudespi@gmail.com
SECRETARIA DE SAÚDE

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

MUNICÍPIO SÃO PEDRO DO IGUAÇU-PR

IDENTIFICAÇÃO 

Município:    SÃO PEDRO DO IGUAÇU
Regional de Saúde: 20ª 

Endereço da SMS: RUA   FORTALEZA  315 CENTRO   

Função
Contato

Nome Telefone E-mail
Secretário/a Municipal de 
Saúde

HERMILIO
GAMBIM

45
984313853

Responsável Vigilância 
Epidemiológica

IZABEL  LUIZ
BARRETO

45
991251828

izabellbarreto@gmail.com

Responsável Vigilância 
Sanitária

Responsável Atenção 
Primária 

Coordenador/a Imunização IZABEL  LUIZ
BARRETO

45
991251828

izabellbarreto@gmail.com

FARMACOVIGILÂNCIA

Ações Atividades

Notificação de EAPV

Será  realizados orientações para as salas  de  vacina quanto
aos   EAPV  ,  para  a  notificação  imediata  de  casos,
CONFORME   a definição de caso estabelecida E o  fluxo é
encaminhar  imediatamente   para   a   sala   da  vigilância
epidemiológica. O responsável pela inclusão da notificação no
sistema  de  informação  E-SUS notifica   será   Izabel   Luiz
Barreto.

Investigação de EAPV     

A responsável pela investigação será a  enfermeira  Izabel da
vigilância   epidemiológica.  As   fichas   de
notificação/investigação  de  eventos  adversos pos  vacinação
vai ficar  em  todas  as salas  de  vacina  para  preenchimento
manual e  o  envio  imediato para  a vigilância  epidemiológica



Identificação de Eventos Graves Pós-
Vacinação, conforme Portaria n.° 204, de
17 de fevereiro de 2016

IZABEL  LUIZ  BARRETO  responsável  em  informar  a
Regional de Saúde em 24 horas.Será repassada a notificação à
Regional  de  Saúde  através  de  e-mail.  E  o   serviço  de
referência  para  atendimento  ao  usuário  será  através   das
orientações  realizadas no dia da vacina  a respeito dos eventos
e  para  que entre em contato pelo whatsappp da  vig. Ep ou
ligando  ou vindo  ate   UBS relatar   os  eventos e  assim
começar  identificação dos  mesmos 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

Ações Atividades

Organização da Rede de Frio

O  recebimento, armazenamento e a distribuição dos insumos
segue  as   estratégias  de  segurança  dos  imunobiológicos  no
transporte e no armazenamento, cintinuar seguindo  conforme
protocolos já  preconizado .  

Capacitação/atualização dos profissionais de 
saúde

Será realizado o treinamento dos profissionais envolvidos na
vacinação, através  do orientações  por  whatsapp ou telefone
assim  como as orientações do     uso de Equipamentos de
Proteção  Individual  –  EPI’s  conforme   já   vem   sendo
utilizado.

Vacinação 

A rotina  de  trabalho  e  organização  da  sala  de  vacina  será
montada 2 salas  ( para  cadastramento no sistema  das pessoas
que  vão  tomar  a  vacina  e outra  sala  para  tomar  a  vacina.
E quanto  as  medidas de prevenção e controle para COVID-
19 previstas na Resolução SESA n.º 632/2020 no acolhimento
das  pessoas  nos  locais  de  vacinação,  continua  seguido    a
resolução na     rotina .

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ações Atividades

Operacionalização do Sistema de Informação

Descrever como o município estruturou o processo de rotina
de trabalho para o registro dos dados Identificar a capacidade
tecnológica  disponível  nas  salas  de  vacina  Mapear  os
possíveis  cenários  para  otimizar  a  operacionalização  da
campanha Definir estratégias de capacitação de profissionais
para  registro  dos  dados  dos  vacinados  no  sistema  de
informação. Vai se  usada  a  sala  da  vig  ep  para   agilizar  e
o  funcionário  para  agilizar  o  registros ... 

Vacinação Extra Muro nulo

Registro na Caderneta de Vacinação
Elaborar  formulário  contendo  as  variáveis  para  registro
posterior  no  Sistema  de  Informação  preconizado  pelo  PNI
.usar  a  planilha  sugerida pela  Regional

GRUPOS PRIORITÁRIOS

GruposPrioritários Quantitativo



Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 00

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 00

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 80

Pessoas de 80 anos ou mais 80

Pessoas de 75 a 79 anos 118

Pessoas de 70 a 74 anos 159

Pessoas de 65 a 69 anos 265

Pessoas de 60 a 64 anos 310

Pessoas em Situação de Rua 00

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 05

Comorbidades 350

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, 
Casas/Unidades de Acolhimento) 10

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 00

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 30

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 00

Caminhoneiros 15

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 10

Trabalhadores de Transporte Aéreo 00

Trabalhadores Portuários 00

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e 
segurança) 00

Trabalhadores do Sistema Prisional 00

TOTAL 1.432

COMUNICAÇÃO



Ações Atividades

Comunicação
Para a  divulgação será  usado  a  radio  local
e  as igrejas,  cartazes  e   os  grupos  de
whatsapp.

São  Pedro do Iguaçu, 19 de janeiro  de 2021.

                                                                                               
                                                                                                IZABEL LUIZ  BARRETO


