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1. INTRODUÇÃO  

O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, 

apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 

graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a maioria 

(cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 são assintomáticos ou 

oligossintomáticos (poucos sintomas), enquanto outros 20% são sintomáticos e 

requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. 

Destes, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. O vírus 

foi detectado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei, 

China (LANA et al., 2020). Nos primeiros dias de janeiro de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) confirmou a sua circulação, sendo que em 16 de 

janeiro de 2020, o primeiro caso importado de território japonês foi notificado. 

Em 21 de janeiro de 2020 os Estados Unidos reportou o primeiro caso importado 

(LANA et al., 2020), com a OMS declarando a epidemia uma emergência 

internacional em 30 de janeiro de 2020. No Brasil, em 7 de fevereiro de 2020 

nove casos suspeitos estavam sendo investigados (LANA et al., 2020; SAPS, 

2020; SILVA et al., 2020), sendo que o Paraná apresentou seu primeiro caso 

confirmado em 12 de março de 2020, com o primeiro óbito por COVID-19 

registrado no dia 25 do mesmo mês (SESA-PR, 2020). Em 15 de julho de 2020 

o Brasil já apresentava 1.884.967 casos confirmados e o Paraná chegava em 

46.601 infectados (SESA-PR, 2020). Os primeiros dados disponíveis sobre o 

novo coronavírus evidenciam elevada capacidade de infecção, porém com 

letalidade relativamente baixa (TUÑAS et al., 2020). No continente europeu, a 

taxa de mortalidade oscilava em torno de 2% em março e abril de 2020, com 

aumento de 8% em pacientes acima de 70 anos. Também indivíduos portadores 

de doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias 

estavam sendo avaliados como um grupo de maior risco (PENG et al., 2020; 

ZHANG et al., 2020). O Programa Nacional de Imunizações (PNI) elaborou e 

publicou um planejamento para vacinação nacional, o qual é orientado em 

conformidade com o registro e licenciamento de vacinas. No Brasil, esta 

atribuição pertence à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, 

RDC nº 348/2020 e RDC nº 415/2020. 3 A estratégia de vacinação adotada pelo 

Estado do Paraná segue as normas do Programa Nacional de Imunizações 

(PNI), com prioridade para grupos pré-definidos. Também acontecerá por etapas 

e fases, conforme bases técnicas, científicas, logísticas e epidemiológicas 

estabelecidas nacionalmente. A disponibilização e o uso das vacinas contra a 

COVID-19 devem cumprir os requisitos mínimos de segurança, qualidade e 

eficácia, bem como possuir registro junto à Anvisa. 

 

 

 

 

 



2. IDENTIFICAÇÃO  

Município: Mariópolis  Regional de Saúde: 7ª 

Endereço da SMS: Alameda oito  

Função  Contato 

Nome  Telefone  E-mail 

Secretário/a Municipal 

de  Saúde 

Cristiane Guerino 

Berleze Petri. 

3226-1583  

Responsável 

Vigilância  

Epidemiológica 

Juliana Carvalho 

González. 

3226-1583  

Responsável 

Vigilância  Sanitária 

Marcia Regina de 

Almeida Rodrigues. 

3226-1583  

Responsável Atenção  

Primária  

Katiane de Matos 3226-1583  

 

3. FARMACOVIGILÂNCIA. 

 

 Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas 

tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, 

pode haver um aumento no número de notificações de eventos adversos pós-

vacinação (EAPV). Assim, torna-se premente o fortalecimento dos sistemas de 

vigilância epidemiológica e sanitária no Município, em especial no manejo, 

identificação, notificação e investigação de EAPV por profissionais da saúde. 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar 

com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar 

resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às vacinas. 

Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido. 

 Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: 

 ▪ Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos;  

▪ Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e;  

▪ Classificação final dos EAPV. 

  



 

Todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições de 

casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos 

Adversos Pós Vacinação, deverão ser notificados, seguindo o fluxo estabelecido 

pelo PNI.  

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita de 

EAPV, incluindo os erros de imunização (programáticos), como problemas na 

cadeia de frio, erros de preparação da dose ou erros na via de administração, 

entre outros, deverão notificar os mesmos à vigilância epidemiológica.  

É importante destacar que as notificações deverão primar pela qualidade no 

preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de 

notificação/investigação de EAPV do PNI. 

 Destaca-se ainda que, na possibilidade de oferta de diferentes vacinas, 

desenvolvidas por diferentes plataformas, é imprescindível o cuidado na 

identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, como número de 

lote e fabricante. 

Ações  Atividades 

Notificação de EAPV Será impresso fichas de notificações de eventos 

adversos e deixadas nas ESF e PA Municipal, 

para que todo e qualquer indicio de reação 

vacinal seja notificado imediatamente e 

repassado a vigilância epidemiológica para 

investigação e seguimento. 

A inclusão destas notificações no sistema de 

informação E-SUS dará pelo responsável da sala 

de vacina. 

 

Investigação de EAPV  A investigação dos EAPV dará pela Vigilância 

epidemiológica. 

Será notificado pelos profissionais das portas de 

entrada SUS e repassado a vigilância 

epidemiológica ou responsável pela sala de 

vacina para investigação e seguimento. 

 

Identificação de Eventos Graves  

Pós-Vacinação, conforme Portaria  

n.° 204, de 17 de fevereiro de 2016 

Qualquer indicio de EAPV grave deverá ser 

notificado e comunicado a vigilância 

epidemiológica via contato telefônico watts zap 

ficha de notificação. 

Que imediatamente comunicará 7ª Regional de 

Saúde. 



 Atenção especial e busca ativa devem ser dadas à notificação de eventos 

adversos graves, raros e inusitados, óbitos súbitos inesperados, erros de 

imunização (programáticos), além dos Eventos Adversos de Interesse Especial 

(EAIE), que estão devidamente descritos no Manual de Vigilância 

Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação e, os que não constam no 

Manual estão descritos no Protocolo acima citado. 

 Para os eventos adversos graves, a notificação deverá ser feita em até 24 

horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. 

 

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO  

A operacionalização da vacinação contempla a organização e programação 

detalhada de todo o processo de vacinação.  

 

Ações  Atividades 

Organização da Rede de Frio O recebimento da vacina será pelo responsável 

da sala de vacina ou vigilância epidemiológica. 

Será disponibilizada caixa térmica com 

termômetro para busca na 7ª Regional e 

transporte até a rede de frios. 

Essa sala de distribuição de vacina onde ficará o 

estoque vacinal terá chave e quem terá acesso e 

responsabilidade sobre a mesma é o responsável 

técnico pela sala de vacina e vigilância 

epidemiológica. 

Se por ventura haver falta de luz a noite ou finais 

de semana e feriados o enfermeiro responsável 

pelo plantão terá que comunicar imediatamente a 

vigilância epidemiológica ou responsável pela 

sala de vacina para as medidas cabíveis serem 

tomadas.  

 Profissionais de saúde Todos os vacinadores e digitadores serão 

escalados para o trabalho conforme necessidade 

e demanda vacinal. 

O vacinador deve estar usando EPI s avental 

descartável, óculos de proteção e máscara. 

O digitador máscara. 



 

 

 

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 

Operacionalização do Sistema de   

Informação 

O apoiador que ficará com o vacinador para 

registro dos dados na planilha de vacina e 

carteirinha vacinal ficará responsável de 

preencher corretamente todos os dados 

informados na planilha e no final do dia deverá 

ser digitado no sistema SIPNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacinação  A vacinação será realizada no Centro Municipal 

de Saúde em horário das 8:00 às 11:00 e das 

13:30 às 16:30. 

Com a montagem de uma barraca do lado de fora 

da unidade com o vacinador e o apoiador que 

ficará responsável para registro na carteirinha e 

planilha vacinal. 

Será no sistema drive-tru para evitar 

aglomerações. 

Haverá demarcações no chão com 

distanciamento mínimo para evitar aglomerações. 

Será organizado horários estendidos, vacinação 

extra muro, equipes volantes conforme o aumento 

da demanda vacinal, sempre com o objetivo de 

atingir 90% dos grupos alvos e evitar 

aglomerações. 

    



6. GRUPOS PRIORITÁRIOS  

Grupos Prioritários  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 150 

Pessoas de 80 anos ou mais 163 

Pessoas de 75 a 79 anos 137 

Pessoas de 70 a 74 anos 192 

Pessoas de 65 a 69 anos 350 

Pessoas de 60 a 64 anos 416 

Pessoas em Situação de Rua 00 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento Conforme a 

demanda 

Comorbidades Conforme a 

demanda 

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, 09 

CREAS,  Casas/Unidades de Acolhimento) 

200 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 47 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 00 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 00 

Caminhoneiros Conforme a 

demanda 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 

Passageiros 

Conforme a 

demanda 

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 1.655 

 

 

 

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  Atividades 

Comunicação  Será informado na rádio local. 

Divulgação no Centro Municipal de Saúde. 

Divulgação na comunidade através dos ACS e 

carro de som. 

Divulgação nas comunidades do interior do 

município. 

 

 

 

 

 

Mariópolis, 19 de Janeiro de 2021. 

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Juliana C. González. 


