PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO DIAMANTE D´OESTE

IDENTIFICAÇÃO
Município: DIAMANTE D´OESTE
Endereço da SMS: RUA PIOVEZANA, 257
Função
Secretário/a Municipal de Saúde
Responsável Vigilância
Epidemiológica
Responsável Vigilância Sanitária
Responsável Atenção Primária
Coordenadora Imunização

Nome
Ornélio Wolschick
Angela M. S. Canalle
Angela M. S. Canalle
Angela M. S. Canalle
Angela M. S. Canalle

Regional de Saúde: 20
Contato
Telefone
45988273989
4532721142
45988128499
4532721142
45988128499
4532721142
45988128499
4532721142
45988128499
4532721142

E-mail
orneliow@hotmail.com
angelacanalle@hotmail.com
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angelacanalle@hotmail.com
angelacanalle@hotmail.com

FARMACOVIGILÂNCIA
Ações
Notificação de EAPV

Atividades
Todos os profissionais de Saúde envolvidos na Campanha de Vacinação
foram sensibilizados através de capacitação para identificação de eventos
adversos. Realizado pela Regional de Saúde via transmissão web, no dia
19/01/2021.
A identificação e a notificação dos Eventos Adverso serão realizados por
todos os profissionais de Saúde Capacitados e este será encaminhado para a
Vigilância Epidemiológica do Município.
Os responsáveis pela inclusão da notificação no sistema E-SUS notifica
serão as Enfermeiras: Angela Maria da Silva Canalle e Edineia Regina
Gadenz

A investigação dos EAPV será realizada pela Vigilância Epidemiológica do
Município.
Investigação de EAPV

Após a detecção de caso suspeito de EAPV, notificação, registro em sistema
de informação, investigação e busca ativa de novos eventos, e avaliação das
informações, encaminhamento para consulta medica se necessário,
comunicar a Regional de Saúde em 24 horas.
O responsável pela informação a Regional de saúde em 24 horas será o
enfermeiro da Vigilância Epidemiológica.

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

- Angela Maria da Silva Canalle, na ausência deste a Enfermeira Edineia
Regina Gadenz
Esta informação será repassada por telefone - 45-33796900
Os serviços de referencia no Município são: Hospital Municipal e
Maternidade Menino Jesus. 45-32721483 Centro Municipal de Saúde - 4532721142.

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Ações

Atividades
As vacinas serão recebidas pela Vigilância Epidemiológica do município e
condicionadas em temperatura de +2ºC e +8ºC em refrigerador da marca
Indrel. O preparo das caixa térmica, deverá obedecer as recomendações já
definidas no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação disponível
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinaca
o.pdf.

Organização da Rede de Frio

O controle de segurança dos imunobiológicos tanto no transporte como no
armazenamento será realizado através de termômetros digitais com controle
de temperatura de máxima, mínima e momento. E registrado em planilha
própria.
O município possui apenas uma sala de vacina, na sede, onde são recebidas
as vacinas, armazenadas e aplicadas no mesmo local. Não possui rede de
frio para distribuição.

Capacitação/atualização dos
profissionais de saúde

Capacitação dos profissionais envolvidos, foi realizado através de web
conferencia com o Setor de Epidemiologia da Regional de Saúde. No dia 13
e 19/01/2020.
O uso de EPIs, será realizado de acordo com o orientado no informe técnico
da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid 19
A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos
trabalhadores de saúde envolvidos na Campanha Nacional de Vacinação
contra a Covid-19, tem como objetivo a proteção destes trabalhadores, bem
como a segurança dos indivíduos que serão atendidos pela vacinação. Nesse
sentido, seguem abaixo as orientações:  EPI obrigatórios durante a rotina
de vacinação: - Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de
vacinação, prevendo-se a troca, sempre que estiver suja ou úmida.  EPI
recomendados durante a rotina de vacinação: - Proteção ocular: Protetor
facial (face shield) ou óculos de proteção; - Avental descartável para uso
diário ou avental de tecido higienizado diariamente;  EPI com
possibilidade de uso eventual (somente para situações específicas): - Luvas:

Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo na unidade
somente para indicações específicas: vacinadores com lesões abertas nas
mãos ou raras situações que envolvam contato com fluidos corporais do
paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, associadas à
adequada higienização das mãos.
Vacinação

Rotina da sala de vacina:
-Manter a ordem e a limpeza da sala
-Prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos.
-Manter as condições ideais de conservação dos imunobiológicos -Fazer a
leitura diária e anotar no mapa de temperatura do refrigerador. -Manter os
equipamentos em boas condições de funcionamento, -Encaminhar e dar
destino adequado aos imunobiológicos inutilizados e ao lixo da sala de
vacinação;
-Orientar e prestar assistência à clientela, com segurança, responsabilidade e
respeito, -Registrar a assistência prestada nos impressos adequados,
-Manter o arquivo em ordem, -Avaliar sistematicamente as atividades
desenvolvidas,
-Preencher e encaminhar as notificações de efeitos adversos dos
imunobiológicos, em impresso próprio a Vigilância Epidemiológica,
- Arrumar de forma correta os gelos recicláveis dentro da caixa térmica,
colocando-os nas laterais da caixa, colocar os imunobiológicos de forma
que os mesmos não fiquem em contato direto com o gelo e não
contaminem. Ao término da jornada de trabalho, retornar com os
imunobiológicos para o refrigerador, limpar e secar a caixa térmica.
Antes de dar início às atividades diárias, a equipe da sala de vacinação deve:
-Verificar se a sala está devidamente limpa e em ordem
-Verificar o prazo de validade dos imunobiológicos, usando com prioridade
aquele que estiver com o prazo mais próximo do vencimento.
- Certificar antes da aplicação do imunobiológico, o nome do produto no
rótulo, se é o que está indicado.
Será fixado cartazes para comunicação à população sobre as medidas de
prevenção e controle (etiqueta respiratória), sinais e sintomas de síndrome
gripal e outras informações sobre a covid19; Disponibilizar profissional na
entrada da UBS, para realizar triagem da população com sintomas gripal e
orientar as medidas de prevenção.
❖ Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispenser com
álcool em gel na concentração de 70%, para facilitar a higienização das
mãos dos profissionais e da população que buscar a vacinação em locais de
destaque,
❖ utilizar sistema de agendamento se necessário para evitar acúmulo de
pessoas na fila de espera;
❖ Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (no mínimo um
metro). marcação de distanciamento físico no chão para orientar a distância
entre as pessoas na fila se necessário;
❖ Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e
banheiros com solução de água sanitária e a desinfecção de fômites e
superfícies com álcool a 70%;
❖ Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde do
Município para organização do fluxo de rastreamento e monitoramento dos
casos suspeitos de covid -19.
* Promover a Vacinação da Comunidade Indígena em suas residências com

fornecimento dos insumos necessários.

A priorização da vacinação contra a COVID-19 no grupo prioritário de
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde será por local
de atividade, seguindo esta ordenação:
1. Todos os vacinadores/ aplicadores da vacina contra a COVID-19;
2. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI);
3. Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de referência COVID19 públicos e privados (SAMU, SIATE, UPA’s, Clínicas de Diálise e
Serviços de Oncologia);
4. Trabalhadores dos Centros de Atendimento à COVID-19;
5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e de Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS);
6. Trabalhadores de laboratórios públicos e privados que coletam e
realizam testes laboratoriais para a COVID-19;
7. Demais serviços de Urgência e Emergência;
8. Demais trabalhadores da Vigilância em Saúde;
9. Demais serviços públicos hospitalares e ambulatoriais;
10. Demais serviços privados hospitalares e ambulatoriais (farmácias e
clínicas).

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Atividades
O registro de dados será realizado simultaneamente
com a vacinação através do sistema disponibilizado
pelo Ministério da Saúde, no qual os vacinadores
do município receberam capacitações.

Operacionalização do Sistema de Informação

O município possui uma sala de vacina contendo
um computador completo e uma impressora. Com
acesso a internet.
Os profissionais foram capacitados pela Regional
de Saúde através de vídeo conferencia, realizada no
dia 19/01/2021.

Vacinação Extra Muro

Em vacinações extra muro será utilizado planilha
nominal, disponibilizado pela Regional de Saúde. E
posteriormente lançado no sistema disponibilizado
pelo Ministério da Saúde. A vacinação extra muro
será realizada de acordo com a demanda de vacinas
distribuídas pelo Ministério da Saúde e avaliadas
pela Equipe da real necessidade, priorizando
sempre evitar aglomerações.

Registro na Caderneta de Vacinação

Todas as vacinas serão registradas na Caderneta de
vacinação do cidadão contendo: data de vacinação,
lote, nome da vacina, vacinador e código do CNES
do estabelecimento.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas

06

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas

507

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde

74

Pessoas de 80 anos ou mais

108

Pessoas de 75 a 79 anos

119

Pessoas de 70 a 74 anos

163

Pessoas de 65 a 69 anos

186

Pessoas de 60 a 64 anos

230

Pessoas em Situação de Rua

0

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

06

Comorbidades

734

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

208

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

0

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

03

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas

0

Caminhoneiros

20

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros

14

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

2.381

COMUNICAÇÃO
Ações

Comunicação

Atividades
A divulgação e conscientização da população
sobre as estratégias de vacinação da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid 19 serão
realizadas através das redes sociais oficiais do
município, radio comunitária local, e avisos
entregues nos domicílios através dos Agentes
Comunitários de Saúde em parceria com a
Estratégia Saúde da Família. .

Diamante D Oeste, 20 de janeiro de 2021.

Ornélio Wolschick
Secretário Municipal de Saúde

Angela Maria da Silva Canalle
Enfermeira da Vigilancia Epidemiológica

Edinéia Regina Gadenz
Enfermeira Estratégia Saúde da Familia

