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01 INTRODUÇÃO.

O vírus foi detectado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, na província de Hubei, china.
Nos primeiros dias de janeiro de 2020, a organização mundial de saúde (OMS) confirmou a
sua circulação, sendo que em 16 de janeiro de 2020 os Estados Unidos reportaram o
primeiro caso importado. Declarando a epidemia uma emergência internacional em 30 de
janeiro de 2020.

No Brasil, em 07 de fevereiro de 2020 nove casos suspeitos estavam sendo investigados,
sendo que o Paraná apresentou seu primeiro caso confirmado em 12 de março de 2020.

O município apresentou o primeiro caso confirmado em. Os primeiros dados disponíveis
sobre o novo corona vírus evidenciam elevada capacidade de infecção, porem com letalidade
relativamente baixa.

O programa nacional de imunização (PNI) elaborou e publicou um planejamento para
vacinação nacional, o qual é orientado em conformidade com o registro e licenciamento das
vacinas. No Brasil, esta atribuição pertence a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

A estratégia de vacinação adotada pelo município segue as normas do programa nacional de
imunização (PNI), e plano estadual de vacinação.



02 IDENTIFICAÇÃO.
Município: Lindoeste            Regional: 10ª Regional de Saúde 
Endereço: rua Rio Grande do Sul          nº: 369

Função Nome Telefone Email

Secretaria de Saúde Ediandra de Borba 45-32371185 saúde@lindoeste.pr.gov.br

Responsável vigilância 
epidemiológica e 
coordenadora da imunização

Viviane Elizangela Paranhos 
de Souza

45-32371929 vivifraporti@hotmail.com

Responsável vigilância 
sanitária

Jalvir Luiz Schuck 45-32371185 visalinoe@yahoo.com.br

Responsável atenção primaria Jocilene Olavo 45-984314813 jocileneolavo@outlook.com



03 FARMACOVIGILÂNCIA.

Todos as pessoas vacinadas serão acompanhadas para uma detecção de caso suspeito de
EAPVª para que prossiga em investigação do caso e notificação e registro. Os eventos graves
serão repassados para enfermeira da epidemiologia Viviane Elizangela Paranhos de Souza
pelo telefone: (45) 984116919. Todos os eventos, não graves ou graves, compativeis com as
definições de casso, bem como os erros de imunização e problemas com a rede de frio,
deverão ser notificados no e-SUS notifica.

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp

Os eventos adversos identificados serão informados a ANVISA, por meio do sistema adotado:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-
monitoramento/notifcacoes/vigimed/

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notifcacoes/vigimed/


 04 OPERACIONALIZAÇÕES DA VACINAÇÃO.

 04.1 CRONOGRAMA ORIENTADOR MUNICIPAL DE VACINAÇÃO

A unidade ESFAO receberá e armazenará as vacinas seguindo todos os protocolos de  
segurança do imunobiológico. A unidade possui gerador de energia, e refrigerador 
adequado. Sala com ar condicionado e informatizado.

Os envolvidos foram treinados pela 10ª regional de saúde através de lives. E pela 
enfermeira da unidade de aplicação da Vacina. Tanto na aplicação quanto ao uso dos 
EPIs. A sala de vacina estará em funcionamento das 08:00hs as 12:00hs das 13:00hs 
as 17:00hs. Na entrada da unidade, disponibilizado álcool gel. E mascara. Um 
profissional ficara na entrada organizando para a não aglomeração de pessoas.



 05 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES.

A sala de vacina é informatizada e iremos usar sistema SI-PNI.
Composta por duas técnicas de enfermagem e uma enfermeira. Neste
momento a vacinação será realizada somente na unidade. Será
registrada na caderneta de vacinação do paciente.



 06 GRUPOS PRIORITÁRIOS.

Grupos prioritários Quantitativos

Pessoas de 60 anos ou mais, 
institucionalizados

0

População indígena em terras indígenas 
demarcadas

0

Trabalhadores de saúde que atuam em 
serviços de saúde

93

Pessoas de 80 anos ou mais 166

Pessoas de 75 a 79 anos 152

Pessoas de 70 anos a 74 anos 208

Pessoas de 65 a 69 anos 284

Pessoas de 60 a 64 anos 317

Pessoas em situação de rua 0



Grupos prioritários Quantitativos

Trabalhadores de força de segurança e 
salvamento

07

Comorbidades 392

Trabalhadores educacionais e da assistência 
social (CRAS, CREAS, CASAS/UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO)

10

Pessoas com deficiências institucionalizadas 0

Pessoas com deficiência permanente severa 2

Quilombolas, povos e comunidades 
tradicionais ribeirinhas

0

Caminhoneiros 33

Trabalhadores de transporte coletivos

rodoviários e ferroviários de passageiros
0

Trabalhadores de transporte aéreo 0



Grupos prioritários Quantitativos

Trabalhadores portuários 0

População privada de liberdade 

(exceto trabalhadores de saúde e 

segurança)

0

Trabalhadores do sistema prisional 1

TOTAL 1665



 07 COMUNICAÇÃO.

A população está sendo informada através de live realizada pelo 

coordenadora das unidades Jocelene Olavo, rádio comunitária, e pagina da 

prefeitura municipal.



VIVIANE ELIZANGELA PARANHOS DE SOUZA

SIMONE ROSA TAVEIRA

__________________________________________________

Responsáveis pela elaboração do plano de ação

Lindoeste, 19 de janeiro de 2021.


