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PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

MUNICÍPIO DOUTOR ULYSSES 

   

IDENTIFICAÇÃO 

Município: Doutor Ulysses Regional de Saúde: 2ª Metropolitana 

Endereço da SMS: Avenida São João Batista, s/n - Centro. 

Função 
Contato 

Nome Telefone E-mail 

Secretário/a Municipal de 
Saúde 

Anderson 
Leme Silva 

(41)3664-1176 smsdrulysses@gmail.com 

Responsável Vigilância 
Epidemiológica 

Esequiel 
Bestel Junior 

(41)3664-1208 esequieljunior1983@gma

il.com 

Responsável Vigilância 
Sanitária 

Ulian Galvão (41)3664-1218 vigilanciadrulysses@hot

mail.com 

Responsável Atenção 
Primária  

Fernanda R. 
Miranda 

(41)3664-1218 fernanda.rmr02@gmail.
com 

Coordenador/a Imunização 
Esequiel 
Bestel Junior 

(41)3664-1208 esequieljunior1983@gma

il.com 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

 Capacitar os profissionais para que 
identifiquem um efeito adverso e o 
notifiquem o mais rápido possível. 

 Disponibilizar fichas de notificação a 
todas as UBS. 

 Coordenar o envio diário das 
notificações para a unidade central. 

 Os responsáveis pela alimentação do 
sistema E-SUS notifica serão a 
vigilancia epidemiológia e 
coordenadora da atenção primária. 

 

Investigação de EAPV 

 O responsável pela investigação será a 
VE utilizando dos recursos e pessoal 
que achar necessário. 

 Ocorrerá através de observação do 
caso, com visita domiciliar e busca ativa. 
Contato telefônico diário. 

 Caso seja necessário o paciente será 
encaminhado a unidade central para 
tratamento e/ou avaliação. 
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Identificação de Eventos Graves Pós-
Vacinação, conforme Portaria n.° 204, de 
17 de fevereiro de 2016 

 A VE ficará encarregada de notificar a 
Regional dentro de 24 horas. 

 A notificação ocorrerá por meio de e-mail 
e/ou contato telefônico. 

 O usuário devera se encaminhar a 
unidade Sede para atendimento. 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

 A rede de frio conta com uma geladeira 
estoque pronta e preparada para 
armazenar as vacinas com termômetro 
interno que controla a temperatura entre 
2°C – 8°C. 

 A distribuição acontecerá de forma 
organizada, em caixas climatizadas e 
ambientalizadas. 

 O transporte será feito pelos veículos da 
saúde sempre acompanhado do 
profissional de enfermagem para 
garantir a qualidade do transporte. 

Capacitação/atualização dos profissionais de saúde 

 Será realizado treinamento com todos os 
vacinadores relembrando as orientações 
sobre armazenamento e aplicação. O 
registro no SI-PNI também será aplicado 
durante o treinamento. 

 Reforçar o uso de EPI’s, como o avental, 
máscara, face shild, álcool 70% e 
higienização das mãos. 

Vacinação  

 Ao iniciar o trabalho conferir a 
temperatura da rede de frio durante o 
tempo que ficou sem acompanhamento. 
Iniciar o sistema de registro. Verificar as 
vacinas. Observar todos os impressos 
necessários. Dispor do material 
necessário para a vacinação, e iniciar a 
imunização. 

 Por se tratar de um município pequeno a 
principio não se vê a necessidade de 
aumentar o quantitativo de pessoal. 

 Disponibilizar de um funcionário de 
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acolhimento que fará orientações, 
oferecera álcool, irá observar se há mais 
usuários vacinando e realizará a 
verificação de temperatura na entrada 
da unidade. Orientar sobre o fluxo até a 
sala de vacina para que o usuário não 
transite sem necessidade pela unidade.  

 A vacinação extramuro ocorrera da 
seguinte forma: o vacinador irá até os 
pontos mais distantes com o veiculo da 
secretaria de saúde e realizará a 
imunização. O mesmo acontecera com o 
s acamados e todos aqueles que por 
algum motivo não possam se locomover 
a unidade, ou que essa locomoção 
possa oferecer algum tipo de risco a 
saúde do usuário. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de Informação 

 O registro de dados será realizado em 
conjunto com a imunização. Sendo 
registrada a dose assim que seja 
realizada a aplicação. Em casos em que 
está situação não seja possível, será 
reservado um período duas vezes ao dia 
apenas para registro. 

 Cada sala de vacina dispõe de um 
computador e acesso a internet. Porém 
as situadas na zona Rural possui maior 
dificuldade devido a velocidade da 
internet. Nestes casos será programada 
um período para vacinação e outro para 
registro, para garantir que cada dose 
aplicada seja registrada. 

 Os funcionários serão capacitados todos 
na Sede. Havendo dificuldade será 
capacitado individualmente em sua 
unidade pela enfermeira. 

Vacinação Extra Muro 

 A vacinação extramuro conta com 
variáveis no momento do registro. O 
vacinador deverá estar munido do 
impresso para que após a vacinação 
possa registrar a dose aplicada. Neste 
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impresso irá conter todos os dados do 
paciente como nome: data de 
nascimento, SUS, CPF, sexo, a que 
grupo pertence. E os dados da vacina, 
nome, lote, data de validade. Para 
garantir este registro será determinado 
um período para que ocorra a 
vacinação, para que depois ao retornar a 
unidade possa realizar o devido registro. 

Registro na Caderneta de Vacinação 

 O vacinador capacitado terá em mãos a 
carteira de vacinação para 
preenchimento e entrega ao usuário. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas             ---------------- 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas             ---------------- 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde  90 

Pessoas de 80 anos ou mais 73 

Pessoas de 75 a 79 anos 84 

Pessoas de 70 a 74 anos 87 

Pessoas de 65 a 69 anos 135 

Pessoas de 60 a 64 anos 183 

Pessoas em Situação de Rua            ----------------- 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento            ------------------ 

Comorbidades 570 

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

20 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas           -------------------- 
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Doutor Ulysses, 18 / 01 /2021. 

Fernanda Rafaela Miranda 
Enfermeira Responsável Atenção Primária 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 8 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 80 

Caminhoneiros           ------------------ 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

2 

Trabalhadores de Transporte Aéreo          ------------------- 

Trabalhadores Portuários         -------------------- 

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

        ------------------- 

Trabalhadores do Sistema Prisional 6 

TOTAL 1.338 

COMUNICAÇÃO 

Ações Atividades 

Comunicação 

 Preparar cards para envio em massa 
via WhatsApp com orientações e 
informações sobre ações de vacinação. 

 Dispor de cartazes informando sobre a 
vacinação e grupos de vacinação, e 
deixar nos comércios e locais que 
prestam serviços a comunidade. 

 Elaborar foldes para serem entregues a 
comunidade informando a ações sobre 
a imunização. 

 Divulgar através das mídias sócias o 
andamento e as ações sobre a vacina. 


