
 

 

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 MUNICÍPIO PIÊN - PR 

   

IDENTIFICAÇÃO 

Município: Piên- PR Regional de Saúde: 2º Regional  

Endereço da SMS: Rua Belo Horizonte, 92, Centro – Piên – PR, 83860-000 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário/a Municipal de 
Saúde 

Pedro Geraldo 
Cavalheiro da Silva  

(41)  
996721651 

pedro@pien.pr.gov.br 

Responsável Vigilância 
Epidemiológica 

Rubia Forteski (41) 99237-3391 epidemiologia2@pien.pr.gov.br 

Responsável Vigilância 
Sanitária 

Marialina Stoeberl (47) 98827-
3501 

vigilanciasanitaria@pien.pr.gov.br 

Responsável Atenção 
Primária  

Mayara Aparecida 
de Almeida 
Grosskopf  

(41) 99877-
1852 

coordenacao.saude@pien.pr.gov.br 

Coordenador/a 
Imunização 

Zilda Cavalheiro da 
Silva Mielke 

(41) 
987283423 

imunizacao@pien.pr.gov.br 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 
       Será realizado o preenchimento do formulário de reação 
adversa do PNI já existente, que deve ser entregue na vigilância 
epidemiológica imediatamente.  

Investigação de EAPV 

       Será realizado pela vigilância epidemiológica, a qual após 
receber as notificações da atenção básica e do hospital, realizará 
o processo de investigação. O profissional da vigilância 
epidemiológica buscará as notificações no hospital após 
comunicado, a atenção básica deixará na sede da vigilância.  

       Os casos graves serão informados imediatamente para o 
plantão de vigilância epidemiológica do estado e para CIEVS. 

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

       O responsável por informar a 2º RS será a vigilância 
epidemiológica até 24 horas, via telefone e e-mail. 

       O paciente que apresentar reações adversas grave, deverá 
procurar o hospital municipal, o qual realizará o serviço de 
referência através da central de leitos.  

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 
       A Rede de Frio do município de Piên está organizada de forma 
a viabilizar a adequada logística para    



 

 

Recebimento, Armazenamento e Distribuição de modo a contribuir 
para a vacinação em todo o território municipal. Contamos com 
uma equipe responsável pela segurança e transporte e 
armazenamento dos insumos e vacinas. 

          Localizado em Piên Pr, no centro de saúde, conta com sede 
própria, é responsável no âmbito municipal pelas operações e 
logísticas de recebimento, armazenamento e distribuição de 
vacinas para as quatros equipes de estratégia de saúde da família.  

Capacitação/atualização dos 
profissionais de saúde 

          Para qualificar as ações da vigilância epidemiológica e da 
atenção primária à saúde com foco no alcance da cobertura 
vacinal preconizada no PNI, bem como na otimização de doses foi 
definida as seguintes estratégia:  

 Capacitação das equipes para o registro de dados dos 
vacinados no sistema de informação do Ministério da 
Saúde;  

 Capacitação das equipes para notificação dos eventos 
adversos pós-vacinação em sistema de informação 
específico para esta finalidade; 

  Capacitação das equipes quanto à forma de divulgação de 
possíveis alertas de risco associados às vacinas, para os 
núcleos de comunicação locais, de forma que as 
informações sejam claras tanto aos profissionais da saúde 
como para população;  

  Capacitação para realização do acompanhamento dos 
indicadores de cobertura vacinal, distribuição, aplicação e 
registro das vacinas;  

         Estas capacitações foram realizadas por meio de 
plataforma online e disponibilizadas aos profissionais de saúde 
com materiais instrutivos (notas técnicas), com o objetivo de 
disseminar as informações a todos os envolvidos nas ações de 
vacinação. O treinamento para as equipes será realizado 
através do Comitê de Enfrentamento ao COVID.  

Vacinação  

A vacinação contra a COVID-19 será realizada em diferentes 
estratégias e diferentes grupos prioritários, entre ele serãoː 

 Trabalhadores de saúdeː Atenção Primária, Urgência e 
Emergência; (Será realizado no Centro de Saúde) 

 Idosos acima de 75 anos; (poderá ser realizado na 
residência em casos de mobilidade física prejudicada, por 
meio de sistema drive thru;)  

 Demais grupos prioritários; (Por sistema drive thru e 
tendas de vacinação). 

Somos um município de aproximadamente 12 mil habitantes, será 
instalado uma tenda para centralizar a vacinação próximo ao 
Centro de saúde, porém todas as equipes de ESF também 
receberão suas doses de vacinas conforme quantitativo de cada 



 

 

grupo e farão a aplicação das vacinas nas unidades de saúde de 
estratégia de saúde da família. Pacientes com mobilidade física 
prejudicada, também usaremos do sistema drive thru e de casa 
em casa.  

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de 
Informação 

       Será realizado no ato da vacinação pela equipe de saúde da 
família responsável de acordo com área de abrangência do 
paciente, no sistema disponibilizado pela secretaria do estado da 
saúde e o S-PNI. 

      As cincos salas de vacinas disponível no município estão 
devidamente equipadas com câmaras frias e informatizadas.  

      As unidades estão devidamente organizadas para que não 
haja aglomeração, distanciamento social e com EPI’s necessários 
para segurança do profissional e da população.  

     Serão realizados capacitações disponibilizando aos 
profissionais de saúde acesso aos sistema de informação e 
registros dos dados dos vacinados. 

Vacinação Extra Muro 

De início não será realizada nenhuma vacinação extra muro, 
porém já estamos nos readequando para realizar essa atividade 
como por exemplo em uma tenda externa com grande espaço, 
ventilado e que obedeça aos requisitos solicitados pelas 
autoridades sanitárias.  

Registro na Caderneta de 
Vacinação 

Será realizado o registro da aplicação das vacinas contendo: 

Nome da Vacina; data da aplicação, lote da vacina aplicada; nome 
do vacinador. 

Para o cidadão que tem sua carteira de vacina será realizado o 
registro na mesmo, quem não tem carteira de vacina será 
fornecido uma carteira nova e reforçando a importância de guardar 
consigo pois é um documento de comprovação para 
monitoramento das vacinas recebidas pelo cidadão ao longo de 
todo o ciclo da vida. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas NÃO SE APLICA 



 

 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas NÃO SE APLICA 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 171 

Pessoas de 80 anos ou mais 275 

Pessoas de 75 a 79 anos 216 

Pessoas de 70 a 74 anos 332 

Pessoas de 65 a 69 anos 501 

Pessoas de 60 a 64 anos 608 

Pessoas em Situação de Rua 05 

Trabalhadores de Força de Segurança  10 

Comorbidades 990 

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

355 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas NÃO SE APLICA 

Pessoas com Deficiência Permanente  800 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas NÃO SE APLICA 

Caminhoneiros 60 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

30 

Trabalhadores de Transporte Aéreo NÃO SE APLICA 

Trabalhadores Portuários NÃO SE APLICA 

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

NÃO SE APLICA 

Trabalhadores do Sistema Prisional NÃO SE APLICA 

TOTAL 4353 

COMUNICAÇÃO 



 

 

 
 
 
 

PIÊN - PR,19 DE JANEIRO DE 2021. 

Elaborado por: 

Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf – Coordenadora da Atenção Básica 

Zilda Cavalheiro da Silva Mielke – Coordenadora da Imunização 

Gilmar Nogueira – Coordenador da Vigilância 

Nadia Maria Malchovski – Enfermeira setor COVID-19 

Luceli Fuerst – Enfermeira setor COVID-19 

Rubia Forteski – Enfermeira Vigilância Epidemiológica 

Marialina Stoeberl – Vigilância Sanitária 

 

 

Ações Atividades 

Comunicação 
Será elaborado um folder on-line para divulgação nas 
redes sociais para conscientização da população sobre 
a estratégia de vacinação dos grupos prioritários. 

 

Será divulgado através da rádio local, jornais e demais 
meios de comunicação sobre os dias de campanha, 
locais de realização da vacina e cuidados necessários 
que deverão de ter. 

 
Também será divulgado e orientado as equipes sobre os 
eventos adversos pós vacina, para ficarem atentos e 
orientar a população vacinada. 


