PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO TURVO
IDENTIFICAÇÃO
Município: TURVO
Endereço da SMS: AV 12 DE MAIO, 795, CENTRO
Função

Nome

Secretário/a Municipal de
Saúde
Responsável Vigilância
Epidemiológica
Responsável Vigilância
Sanitária
Responsável Atenção Primária
Coordenador/a Imunização

Regional de Saúde: 05 RS
Contato
Telefone

E-mail

Maria Cristina
Viana Leite

42
998561591

saude@turvo.pr.gov.br

Pricila
Sikora

Regina

42
98405-4862

pricilasikora@hotmail.com

Elton de Matos
Leao

42
99803-1452

csvisatur@yahoo.com

Yacana
Machado dos
Reis
Pricila Regina
Sikora

42
99928-8860

apsturvo@gmail.com

42
98405-4862

pricilasikora@hotmail.com

FARMACOVIGILÂNCIA

Ações

Atividades

Notificação de EAPV

Realizadas através do SIPNI por todos os
técnicos das salas de vacinas.

Investigação de EAPV

Orientado no momento da vacinação
sobre os riscos e reações adversas
possíveis, retorno a unidade de saúde
para avaliação na presença de qualquer
reação. Na unidade a criança é avaliada
por equipe técnica, sendo tomado
conduta imediata e notificação para
orientação
na
sequência.
Como
referência em casos graves, o primeiro
atendimento é feito na unidade de saúde
e encaminhado para o Hospital Bom
Pastor.

Identificação de Eventos Graves PósVacinação, conforme Portaria n.° 204, de
17 de fevereiro de 2016

Na identificação de eventos graves é
realizado o primeiro atendimento na
Unidade de Saúde mais próxima ao
domicílio,
realizado
notificação
compulsória do agravo, o paciente é
encaminhado ao Hospital Bom Pastor
para
continuidade
dos
cuidados
considerando a orientação de conduta
dada pelo SIPNI.

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

Ações

Organização da Rede de Frio

Atividades
Rede de Frio na Unidade de Saúde SEDE
contém Câmara Fria para conservação
exclusiva de imunobiológicos com
capacidade de 972 litros, marca Biotecno,
adquirida em Maio/2020; Ar-condicionado
realizado manutenção em Marco/2020;
Freezer para armazenamento de gelox e
15 caixas térmicas de 34 litros para
vacinação extra muros;
Última capacitação: XXI Jornada Nacional
de Imunizacoes, SBIM, setembro/2019.

Capacitação/atualização dos profissionais de saúde

Participacao de Enfermeira e Técnica de
Enfermagem da Sala de Vacinas.
Elaborado material para capacitação dos
demais vacinadores do município.
O município conta com 6 salas de
vacinas, sendo 5 em ESF e 1 no Hospital
Bom Pastor. Destas 3 possuem câmara
fria
para
armazenamento
de
imunobiológicos, e 2 que possuem menos
demanda utilizam refrigerador doméstico.
Todas as salas possuem técnicos
habilitados para vacinação e registro no
sistema de informação, todas as salas
possuem computador e acesso a internet.
Em comunidades mais distantes é
adotada a estratégia de vacinação extra
muros casa a casa, na qual o ACS faz o
roteiro com a lista das pessoas que
precisam ser vacinadas;

Vacinação

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Operacionalização do Sistema de Informação

Vacinação Extra Muro

Atividades
Todas as salas de vacina possuem
computador e acesso a internet para
alimentação do sistema de informação;
Esta
estratégia
é
utilizada
para
comunidades mais distantes, o roteiro de
vacinação é feito pelo ACS de cada área,
e a vacinacao ocorre casa a casa.
Na sede do município, utilizamos o
espaço externo do posto de saúde, no

qual é colocado tendas e organizado a
vacinação em espaço aberto;

Registro na Caderneta de Vacinação

Todas as vacinas aplicadas são
registradas na carteirinha de vacinas de
cada cidadão. Utiliza-se carimbo ou
adesivo,
conforme
disponibilidade.
Contendo
as
informações
de
imunobiológico,
local,
data,
lote,
laboratório e vacinador.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
GruposPrioritários
Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas

Quantitativo

0
450
(Todas as idades)

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde

240

Pessoas de 80 anos ou mais

248

Pessoas de 75 a 79 anos

245

Pessoas de 70 a 74 anos

326

Pessoas de 65 a 69 anos

485

Pessoas de 60 a 64 anos

483

Pessoas em Situação de Rua

0

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

30

Comorbidades

886

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

300

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

0

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

10

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas

50

Caminhoneiros

100

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de
Passageiros

100

Trabalhadores de Transporte Aéreo

0

Trabalhadores Portuários

0

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

0

Trabalhadores do Sistema Prisional

0
TOTAL

3.953

COMUNICAÇÃO
Ações

Comunicação

Atividades

Para
divulgação
de
campanhas
utilizamos folders entregues no domicilio
pelos ACS, arte gráfica divulgada por
whatsapp e outras mídias sociais, site
da prefeitura municipal, anúncio em
rádio local, faixas nas rotatórias da
principal avenida da cidade, som
veicular com vinculação de vinheta;
A elaboração da arte e gravação de
anúncios é realizada em conjunto com a
Vigilância Epidemiológica e Setor de
Comunicacao da Prefeitura Municipal;

Turvo, 19 de janeiro de 2021
Nome do Responsável pela Elaboração do Plano de Ação
Pricila Regina Sikora
Enfermeira
Vigilância Epidemiológica

