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PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

MUNICÍPIO CORONEL DOMINGOS SOARES – PR 

 

Introdução 
 

 

O município de Coronel Domingos Soares está situado no Terceiro Planalto 

Paranaense, na região Sudoeste do Paraná, possuindo uma área total de 1.557,942 

km². O município faz parte da 7ª Regional de Saúde juntamente com outros 14 

municípios, está localizada no município de Pato Branco. 

O Sistema de saúde municipal é composto por uma Unidade Básica de 

Saúde Central, sendo de referência para as demais unidades. No interior do 

município estão distribuídos mais cinco Unidades Básicas de Saúde, uma na 

localidade do Iratim, uma na localidade do Marcon, uma na localidade Zugman, uma 

na localidade do Chopim e a outra na localidade do Pedregulho. 

No Centro de Saúde é realizado todo o atendimento da rede básica de 

saúde. A unidade central conta com Rede de frio e a Sala de vacina Municipal, onde 

contamos com duas câmeras cientificas para armazenamento de vacinas. 

O município vem apresentar a elaboração do Plano de Ações Municipais 

para a vacinação contra a COVID-19, sendo norteados pelo Plano Estadual e Plano 

Nacional d Vacinação contra a COVID – 19. Descreveremos as ações que deverão 

ser realizadas pelo município, com intuito de vacinar os grupos prioritários, 

seguindo todas as medidas de segurança para à pratica da imunização de forma 

segura. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Município: Coronel Domingos Soares Regional de Saúde: 7ª Regional de saúde 

Endereço da SMS: Avenida Araucária, nº2784 – Centro 

Função 
Con
tato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário/a 
Municipal de Saúde 

Marli Bevilaqua 
Maito 

(46) 9.8406 -5542 Sms_coroneldomingos 
soares@sesa.pr.gov.br 

Responsável 
Vigilância 
Epidemiológica 

Ameriane 
Marquezoti 
 

(46) 9.8406-8226 ameriane_marquezoti@hot
mail.com 

Responsável 
Vigilância Sanitária 

Antonio Augusto 
de França 

(46) 9.9942-9301 Augustofranca82@gmail.c
om 

Responsável Atenção 
Primária e Coordenadora 
Imunização 

Makiele de 
Moraes Costa 

(46) 9.84035383 makymoraes@hotmail.com 

 

Farmacovigilância 
 

O monitoramento dos eventos pós vacinação seguirá conforme 

Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós 

Vacinação. Sendo que todos os eventos adversos sendo leves, moderados ou graves 

serão notificados no sistema especifico, disponibilizado para digitação de 

notificações. 

Link do sistema: (https://notifica.saude.gov.br/notificacoes) 
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FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

 
 

 
Notificação de EAPV 

 Capacitação de todos os profissionais de 
saúde para realização de ficha de notificação 
manual. 

 Realização de fluxo para o preenchimento 
das fichas de notificações de EAPV. 

 Responsável pela digitação das notificações, 
no sistema E-SUS notifica, será a enfermeira 
Makiéli. 

 
 
 
 
 
Investigação de EAPV 

 As investigações contaram com a ajuda da 
atenção primaria, para avaliação. 

 Paciente chega ate a unidade de saúde 
referindo algum EAPV, o mesmo será 
atendido pela equipe de enfermagem, onde 
será preenchido ficha de notificação. E 
encaminhado para avaliação medica. 

 Se houver necessidade e encaminhamento 
para especialidades, o município possui 
consultas com o CONIMS em Pato Branco. 

 
 
 

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

 Responsável em comunicar a Regional de 
saúde em 24 hrs será a Enfª Ameriane. 

 As notificações serão repassadas através de 
telefone, e por email. 

 Serviço de referencia do município será a 
unidade de pronto atendimento municipal, se 
houver necessidade de encaminhamento para 
outras complexidades será, a referencia 
hospitalar de Palmas – PR. E consulta com 
outras especialidades será o CONIMS. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização da Rede de Frio 

 O município conta com rede de frios 
integrada na sala de vacinação. Onde 
possui duas câmeras científicas para 
armazenamento de vacinas. Uma delas será 
destinada exclusivamente para a vacina do 
COVID-19. 

  Os imunobiologicos ficaram armazenados 
na rede de frios, com cuidados de 
armazenamento. (leitura diária de 
temperatura em todos os períodos da 
jornada de trabalho, cuidados com a 
abertura das câmeras cientificas sem 
necessidade, uso de tomada exclusivas para 
cada câmera, não permitir armazenamento 
de nenhum outro material), o transporte será 
realizado através de caixas térmicas, 
devidamente ambientadas, sendo 
organizada para manter a temperatura de 
conservação dos imunobiológicos entre 
+2°C e +8°C por um determinado período de 
tempo. 

 
 

 
Capacitação/atualização dos 
profissionais de saúde 

 Realizado treinamento com os 
profissionais das sala de vacina quanto a 
campanha nacional de vacinação e o uso 
dos EPIS durante a aplicação na data de 
19/01/2021 as 11:00 hrs, da manhã. O 
treinamento para uso do sistema será no 
mesmo dia as 17:00 hrs. 

 Realizado reunião dia 18/05/2021 com 
equipe multiprofissional (médicos e 
Enfermeiros) de atualização do Plano 
Estadual e Municipal de Vacinação. 

 Realizado treinamento com os 
profissionais téc. de aplicação, 
enfermeiros, téc. de enfermagem e 
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farmacêunticas da vacina Pfizer/Biontec 
dia 21/06/2021 as 16h. 

 Uso obrigatório, de avental, luvas e 
visores para aplicação de vacina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacinação 

 A rotina de vacinação adotada pelo 
município estão presentes no POP da 
sala de vacina. (encaminhado em anexo). 

 O município contara com três 
vacinadores, 1 que desenvolvera o 
trabalho da vacinação de rotina. E dois 
vacinadores para a campanha do CODIV-
19. O município contará com dois 
digitadores para o sistema, na 
alimentação das doses. E com o auxilio 
dos agentes comunitário de saúde para 
ajudar na organização, com intuito de 
evitar a aglomerações dos grupos alvos 
para vacinação. 

 O município ira realizar como estratégia 
de vacinação, duas barracas em frente a 
unidade de saúde, sendo uma delas pra 
acolhimento, uma para espera e duas 
para realização de vacina. Sendo 
realizado a vacinação de modo Drive thur. 

 Será realizada vacinação conforme a 
liberação dos grupos de risco na sede do 
município de casa em casa, para 
pacientes idosos e acamados com 
dificuldade de locomoção. 

 Outra estratégia de vacina adotada será 
nas unidades de saúde da família do 
interior, contamos com 5 unidades de 
saúde no interior, que será realizado 
cronograma conforme ampliação dos 
grupos prioritários. 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operacionalização do 
Sistema de Informação 

 O município ira realizar a digitação dos 
dados da vacinação pelo sistema 
disponibilizado pelo ministério da saúde. 
Sendo o link a seguir; https://si- 
pni.saude.gov.br/#/login 

 A sala de vacina conta com internet e 
computadores para digitação, as barracas 
na frente à unidade de saúde será 
disponibilizado computadores e acesso a 
internet, os postos dos interiores possuem 
acesso a internet e computadores para 
digitação. 

 Os pontos de estratégias de casa a casa 
será realizado através de anotações em 
planilhas, estabelecido com o município o 
tempo de 24 hrs para alimentação de 
sistema, após a administração da vacina. 

 Treinamento de sistema acontecera na 
data de 19/01/2021 as 17:00 hrs na sala 
de vacina, para os vacinadores e 
digitadores. 

 
 
 

 
Vacinação Extra Muro 

 Planilha que será utilizada contem, as 
seguintes informações; ( dados do 
vacinado sendo nome completo, 
documento de identificação e data de 
nascimento, Grupo Prioritário, Código da 
Vacina, Nome da Vacina, Tipo de dose 
aplicada, Data da Vacinação, Lote da 
vacina, Fabricante/laboratório, CPF 
vacinador, CNES. 
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Registro na Caderneta de Vacinação 

 O registro da vacina, devera conter o 
Nome da Vacina, Tipo de dose aplicada, 
Data da Vacinação, Lote da vacina, 
Fabricante/laboratório, CPF vacinador, 
CNES. 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS ESTIMATIVA 

GruposPrioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas Não possui 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas Não possui 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 144 

Pessoas de 80 anos ou mais 127 

Pessoas de 75 a 79 anos 91 

Pessoas de 70 a 74 anos 158 

Pessoas de 65 a 69 anos 191 

Pessoas de 60 a 64 anos 175 

Pessoas em Situação de Rua 5 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 3 

Comorbidades 771 
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Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, 
Casas/Unidades de Acolhimento) 

170 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas Não possui 

Pessoas castradas no Programa de Benefício de Prestação 
Continuada - Deficiência  

481 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas Não possui 

Caminhoneiros 26 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

66 

Trabalhadores de Transporte Aéreo Não possui 

Trabalhadores Portuários Não possui 

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

Não possui 

Trabalhadores do Sistema Prisional Não possui 

Gestantes e Puérperas 72 

População de 40 a 59 anos 1.780 

TOTAL 4.260 

FONTE: 7ª REGIONAL DE SAÚDE 
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COMUNICAÇÃO 

Ações Atividades 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicação 

 Os meios de comunicação utilizados 
pelo município será através das paginas 
oficiais. Sendo eles; 

 Site da prefeitura: www.pmcds.pr.gov.br 

Facebook: 
https://www.facebook.com/prefeituradecdsoficial
/ 

Instagram: 
https://www.instagram.com/prefeituradecdsoficia
l/ 

Rádios Club FM e Horizonte FM 

(Palmas) Rádio Floresta FM 

(CDS) 

Rádio Araucária AM (Mangueirinha) 

 O Carro de som para divulgação esta 
sendo levantada a possibilidade de 
realização. 

 

 

Coronel Domingos Soares, 29 de junho de 2021.  

 Lauana Gottems Del’Sent – Enfermeira 

COREN/PR 453.566 - Responsável pela 

elaboração do plano 

 Makieli de Moraes Costa – Enfermeira 

COREN/PR 164.930 – Responsável pela  

Atualização do Plano 

http://www.pmcds.pr.gov.br/
http://www.facebook.com/prefeituradecdsoficial/
http://www.facebook.com/prefeituradecdsoficial/
http://www.facebook.com/prefeituradecdsoficial/
http://www.instagram.com/prefeituradecdsoficial/
http://www.instagram.com/prefeituradecdsoficial/
http://www.instagram.com/prefeituradecdsoficial/
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