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1. INTRODUÇÃO
A doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV 2, com surgimento na
cidade de Wuan, na China, é o causador de uma pandemia de magnitude impactante para todo o
mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com
COVID-19 (80%) são assintomáticos ou desenvolvem poucos sintomas, e os demais (20%) são
sintomáticos que requerem um atendimento especial, por apresentarem dificuldade respiratória,
sendo que cerca de 5% dos mesmos poderão necessitar de suporte ventilatório.
O Estado do Paraná apresentou o primeiro caso de COVID-19 no dia 12 de março de 2020,
tendo o primeiro óbito no dia 25 do mesmo mês. Já o primeiro caso confirmado no município de
Flórida, ocorreu no dia 23 de junho de 2020, e até o presente momento, 19/01/21 não temos
apresentado nenhum óbito.
O início da Campanha de Imunização contra a COVID-19 se dará no Estado do Paraná
ainda neste mês de janeiro, seguindo as instruções do Plano Nacional de Imunização contra a
COVID-19, que é a base norteadora de toda a estratégia a ser seguida para garantir a qualidade e
eficácia no processo de logística, armazenamento, distribuição, administração e monitoramento de
reações adversas, caso ocorram.
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3. 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.

Ações

Atividades
A unidade de saúde USF de Flórida, contará com
uma equipe de saúde atenta para o surgimento de
Eventos adversos à vacina, sendo portanto
responsáveis os vacinadores, em notificar
imediatamente o caso e encaminhar para a
vigilância epidemiológica/imunização.

Notificação de EAPV

Na identificação de um caso de EAPV, o vacinador
imediatamente preencherá a ficha própria, de
eventos adversos, disponível pelo SIPNI e
imediatamente encaminhará para a digitação.
A enfermeira Angélica, responsável pela vigilância
epidemiológica, será a responsável pela inclusão
da notificação no sistema de informação E –SUS
notifica.

Investigação de EAPV

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

A investigação do caso será realizada pela equipe
da vigilância epidemiológica e o profissional
enfermeiro da atenção primária, sistematicamente
até o encerramento do caso em tempo oportuno. O
paciente deverá ser reavaliado a cada dois dias,
vindo até a unidade, ou diariamente se necessário.
Também será necessário avaliação médica para
tomada de medidas que se fizer necessárias.
O responsável em informar a Regional de Saúde no
prazo máximo de 24 horas, será a Enfermeira
Angélica ou Simone, na ausência da primeira.
Sendo que a notificação será enviada via
whatsapp, contato telefônico e email.
O serviço de referência para atendimento de casos
graves fica definido a unidade NIS Santa Alice,
porta de entrada para urgência/emergência, que
tomará as medidas necessárias ao atendimento e
se necessário encaminhamentos de para níveis de
maior complexidade.

4. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
A operacionalização da vacinação contempla a organização e programação detalhada
de todo o processo de vacinação.
Ações

Organização da Rede de Frio

Atividades

A vacina será recebida de acordo com o cronograma
estadual, sendo que o transporte da regional de saúde
até o município se fará por meio de automóvel do
transporte sanitário municipal, equipado com as caixas
térmicas apropriadas (com termômetro acoplado) para
o acondicionamento dos imunobiológicos em questão,
com o devido controle de temperatura.
O armazenamento se dará na própria sala de vacina
da unidade (única), onde ficarão até a utilização das
mesmas para o início da campanha.
A sala de vacina está devidamente equipada com
câmara de conservação de imunobiológicos, freezer,
caixas térmicas com termômetros acoplados, e demais
itens necessários para o devido armazenamento e
administração de vacinas com segurança.

A capacitação dos profissionais se dará no dia 20/01/21, , por
meio presencial antes do início da campanha às 9 hs da
Capacitação/atualização dos profissionais
manhã.
de saúde
Os procedimentos de administração da vacina deverão seguir
o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação.

Sendo necessário a utilização de EPI’s como máscara de
proteção e jaleco.

A administração da vacina deverá seguir
recomendações
do
Manual
de
Normas
Procedimentos para vacinação.

as
e

As mesmas serão administradas, conforme o
cronograma de recebimento.
O acolhimento dos pacientes será feito tomando as
medidas de prevenção e controle da COVID-19, de
acordo com a Resolução SESA 632/2020, mantendo
distanciamento entre as pessoas, em ambiente arejado
e com uso obrigatório de máscara.
Será realizado esquema de drive thru nos casos
possíveis, para evitar aglomerações.

Vacinação

5. 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.
Ações

Atividades
A sala de vacina da unidade de saúde USF de Flórida está
equipada com computador e internet, que facilita o registro
das doses aplicadas.

Operacionalização do Sistema de
Informação

Num primeiro momento, até a operacionalização correta do
sistema SIPNI Covid, será feito registro de forma manual,
sendo posteriormente lançado no sistema referido.
Foi cadastrado 4 profissionais que poderão registrar as
doses aplicadas, sendo que o treinamento dos mesmos será
realizado no dia 22/01/20.

Vacinação Extra Muro

Será realizado VD pela equipe ESF para administração das
vacinas nos pacientes idosos impossibilitados de
comparecer, e nos acamados. Para isso se fará o registro
manual para posterior digitação no sistema de informação.

Registro na Caderneta de Vacinação

Será entregue a Caderneta de Vacinação contendo os dados
de identificação pessoal e dados do registro de aplicação da
vacina

6. GRUPOS PRIORITÁRIOS

Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas
Trabalhadores de Saúde
Pessoas de 80 anos ou mais
Pessoas de 75 a 79 anos
Pessoas de 70 a 74 anos
Pessoas de 65 a 69 anos
Pessoas de 60 a 64 anos
Pessoas em Situação de Rua
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

00
00
108
90
83
103
133
188
00

Comorbidades
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS,
Casas/Unidades de Acolhimento)
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas
Pessoas com Deficiência Permanente Severa
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas
Caminhoneiros
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros
Trabalhadores de Transporte Aéreo
Trabalhadores Portuários
População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança)
Trabalhadores do Sistema Prisional

380

10
67
00
19
00
18
10
00
00
00

02

TOTAL

1211

7. COMUNICAÇÃO
A estratégia da comunicação será informar à população sobre o Plano da Ação
Municipal e o Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19.
Ações

Comunicação

Atividades
Toda a informação referente à Campanha de Vacina contra
o COVID será publicada nas redes sociais da prefeitura,
sendo descrito toda a operacionalização para a vacinação, de
acordo com os grupos prioritários estabelecidos pelo MS e
SESA.
Também será realizado anúncios através de carros de som,
sobre a operacionalização da campanha.

Flórida,20/01/21.
Angélica Marques Timiro – Enfermeira da Vigilância Epidemiológica Municipal e
Imunização
Marlene B. Moreno Lopes – Secretária Municipal de Saúde

ANEXOS
VACINAS CONTRA A COVID – 19

No atual cenário da pandemia por COVID-19, no qual medidas sanitárias buscam
ostensivamente reduzir o risco da transmissão do vírus SARS-CoV-2, sem eliminá-lo por completo,
uma vacina eficaz e segura é reconhecida como solução para o controle da doença, o que gera grande
expectativa por parte da população mundial. Inúmeros países, empresas, instituições de pesquisa e
cientistas estão envolvidos no desenvolvimento destas vacinas em uma velocidade sem precedentes.
A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida recebe as doses de vacina enviadas pelo Estado do
Paraná, que por sua vez recebe aquelas enviadas pelo Ministério da Saúde.
Então, até o presente momento as vacinas recebidas foram - BUTANTAN/CORONAVAC e
FIOCRUZ/ASTRAZENICA.

Vacina

Coronavac/
Butantan

Oxford/
Astrazenica/
Fiocruz

Platafor
ma

Inativada

Vetor
Viral não
Replicante

País e
número
de
Participa
ntes

Faixa
Etária

Brasil
(13.060)

> 18
anos

Indonésia
(1.620)

18-59
anos

Turquia
(13.000)

18-59
anos

Brasil
(2.000)

18-59
anos

1 dose

http://www.isrct
n.com/ISRCTN
89951424

Brasil
(5.000)

> 18
anos

1 ou 2
doses,
Intervalo
4-12
Semana s

https://clinicaltri
als.gov/ct2/sho
w/NCT0453605
1

EUA
(40.051)

> 18
anos

2 doses,
intervalo
28 dias

Esque
ma
Vacinal

Via de
Aplic
ação

2 doses,
intervalo
21 dias

IM

IM

Link de
Acesso ao
Conser
protocolo
vação
clínico
registrado
Clinical Trial of
Efficacy and
Safety of
Sinovac's
Adsorbed covid2º C a 8ºC 19 (Inactivated)
Vaccine in
Healthcare
Professionals Full Text View ClinicalTrials.go v

2º a 8º C

https://clinicaltri
als.gov/ct2/sho
w/NCT0451674
6

2 COMUNICADO SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19
A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida comunica que a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 está
sendo realizada na Unidade de Saúde da Família USF, e através de Visitas Domiciliares (nos idosos) de acordo
com a orientação do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Até o momento está sendo realizada a
estratégia de vacinação de trabalhadores de saúde, e de idosos acima de 90 anos, de acordo com os critérios
estabelecidos no Plano Estadual.
No dia 20 de janeiro iniciou-se as vacinas nos profissionais de saúde e a partir do dia 09 de fevereiro nos idoso
acima de 90 anos, sempre seguindo as recomendações repassadas pela 15 ª Regional de Saúde.
É importante informar, que o município vem recebendo as doses do Estado do Paraná de forma escalonada,
de acordo com os grupos prioritários estabelecidos no Plano Estadual, e, estaremos convocando a população
para serem vacinados conforme o recebimento das vacinas.
Tais grupos prioritários definidos pelo Estado do Paraná, seguem as orientações do Ministério da Saúde, e
estão definidos da seguinte forma-

GRUPOS PRIORITÁRIOS
1. Pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas.
2. População indígena em terras indígenas demarcadas.
3. Trabalhadores de Saúde.
4. Pessoas de 80 anos ou mais.
5. Pessoas de 75 a 79 anos.
6. Pessoas de 70 a 74 anos.
7. Pessoas de 65 a 69 anos.
8. Pessoas de 60 a 64 anos.
9. Pessoas em Situação de Rua.
10. Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento.
11. Comorbidades.
12. Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento).
13. Pessoas com Deficiência Institucionalizadas.
14. Pessoas com Deficiência Permanente Severa.
15. Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas.
16. Caminhoneiros.
17.Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de passageiros.
18. Trabalhadores de Transporte Aéreo.

19. Trabalhadores Portuários.
20. População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança) 21.Trabalhadores do
Sistema Prisional.

3 QUANTITATIVO DE IMUNOBIOLÓGICOS E INSUMOS RECEBIDOS
A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida recebeu o seguinte quantitativo de vacinas e da COVID-19 e
de insumos:
Quantitativo de doses recebidas:





53 DOSES DA VACINA BUTANTAN/CORONAVAC recebida no dia 19/01/21
40 DOSES DA VACINA FIOCRUZ/ASTRAZENICA recebida no dia 24/01/21
20 DOSES DA VACINA BUTANTAN/CORONAVAC recebida no dia 03/02/21
20 DOSES DA VACINA BUTANTAN/CORONAVAC recebida no dia 08/02/21
OBS. No dia 09 de fevereiro recebemos mais 53 DOSES DA VACINA BUTANTAN/CORONAVAC para
administração da segunda dose iniciada no dia 20 de janeiro de 2021, para os profissionais de saúde.
Portanto, até o presente momento, recebemos 186 doses de vacinas do Covid-19.
Em relação aos profissionais de saúde da linha de frente, todos já se encontram vacinados com a
primeira dose, e, a segunda dose será administrada na próxima semana.

Quantitativo de insumos (seringas/agulhas) recebidas:





30 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML C AGULHA 25X6 recebido no dia 19/01/21
30 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML C AGULHA 25X7 recebido no dia 19/01/21
20 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML C AGULHA 25X recebido no dia 26/01/21
20 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML C AGULHA 25X7 recebido no dia 26/01/21

4 PLACAR VACINÔMETRO

População (trabalhadores de saúde)
Doses aplicadas
Cobertura vacinal
População (idosos acima de 90 anos)
Doses aplicadas
Cobertura vacinal

115
109
94,78%
15
14
93.3%

OBS.:Vale ressaltar que o quantitativo de grupos prioritários de trabalhadores de saúde no dia 20 de
janeiro era 108 pessoas, no entanto, tivemos um aumento de 07 pessoas, que são trabalhadores
plantonistas e que foram vacinados no município.

Atualização em 12 de fevereiro de 2021.

