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PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

CAMPO BONITO 

   

IDENTIFICAÇÃO 

Município: Campo Bonito Regional de Saúde: 10ª - Cascavel 

Endereço da SMS: Rua Rui Barbosa 

Função 
Contato 

Nome Telefone/E-mail 

Secretário/a Municipal 
de Saúde 

Juliana Karine Heker (45) 984164014 
Juli_heler@hotmail.com 

Responsável Vigilância 
Epidemiológica 

Edmara Janey Soares dos 
Santos  

(45) 988085759 
smscampobonito@gmail.com 

Responsável Vigilância 
Sanitária 

Rafael Maia (45) 32331345 

Responsável Atenção 
Primária  

Omar Juma Eid (45) 32331345 
smscampobonito@gmail.com 

Coordenador/a 
Imunização 

Edmara Janey Soares Santos (45) 988085759 
smscampobonito@gmail.com 

FARMACOVIGILÂNCIA 

Ações Atividades 

Notificação de EAPV 

Os profissionais da saúde que tiverem 
conhecimento de uma suspeita de EAPV devem 
notificá-la imediatamente ao responsável pela 
sala de vacina. Sendo evento adverso grave ou 
não. 

Investigação de EAPV 

 
A técnica da sala de vacina e a enfermeira da 
imunização/epidemiologia ficam responsáveis 
pelo preenchimento da ficha de notificação 
(sempre primar pela qualidade das informações) e 
bem como realizar a investigação no sistema de 
informação do ministério da saúde no link  
 e-SUS Notifica (saude.gov.br)  
 
 

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

 
Para os eventos adversos graves a notificação 
deve ocorrer em até 24 horas. Sendo que, se 
necessário atendimento hospitalar a referencia 
será o hospital Santo Antonio de Guaraniaçu 
 

https://notifica.saude.gov.br/login
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OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

Ações Atividades 

Organização da Rede de Frio 

- O transporte da vacina até o município se dara 
em caixa térmica de uso exclusivo para vacinas, 
devidamente ambientada, com termômetro para o 
controle da temperatura. 

- o município tem duas salas de vacina, 
devidamente cadastradas no CNES, sendo uma 
no centro de saúde e uma na unidade do 
sertãozinho, zona rural. A vacina ficara 
acondicionada no centro de saúde e distribuída 
conforme necessidade. 

Capacitação/atualização dos profissionais 
de saúde 

Os técnicos participaram das capacitações 
disponibilizadas Secretaria Estadual de Saúde por 
meio 10ª regional de saúde 

Vacinação  

A vacinação, neste primeiro momento, ocorrera 
nas salas de vacina, que já estão organizadas 
quanto ao fluxo de pessoas e medidas de 
prevenção para transmissão do coronavirus. 

Nas etapas seguintes, em que o numero de 
vacinados será maior, sendo necessário retirar o 
fluxo da unidade, será utilizado o espaço do clube 
do idoso. 

Para os acamados e domiciliados a vacinação 
será nas casas como já e feito na campanha da 
influenza. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ações Atividades 

Operacionalização do Sistema de 
Informação 

As doses de vacina aplicadas serão registradas 
no sistema SIPNI, nominalmente, conforme 
orientação. 

O município solicitará permissão para registro no 
sistema próprio utilizado pela secretaria, assim 
que permitido pelo ministério da saúde. 
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Vacinação Extra Muro 

A estratégia extramuro será utilizada se 
necessário para facilitar o acesso nas 
comunidades rurais mais longínquas. Para isso se 
tomara todos os cuidados para conservação dos 
imunos e para garantir as técnicas de boas 
praticas.  

Registro na Caderneta de Vacinação 

O registro na carteira de vacinação deverá 
obrigatoriamente conter: 
- Nome da vacina; 
- Data da aplicação; 
- Lote da vacina aplicada; 
- Laboratório produtor 
- Nome do vacinador. 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

GruposPrioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 00 

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 00 

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 67 

Pessoas de 80 anos ou mais 59 

Pessoas de 75 a 79 anos 71 

Pessoas de 70 a 74 anos 102 

Pessoas de 65 a 69 anos 106 

Pessoas de 60 a 64 anos 170 

Pessoas em Situação de Rua 00 

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 03 

Comorbidades 165 
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Campo Bonito, 19 / 01 /2021. 

Atualizado em 15/06/2021 

Edmara Janey Soares dos Santos 
Enfermeira  

 

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

63 

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 00 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa 34 

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 00 

Caminhoneiros 09 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de 
Passageiros 

20 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 00 

Trabalhadores Portuários 00 

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

03 

Trabalhadores do Sistema Prisional 00 

TOTAL 871 

COMUNICAÇÃO 

Ações Atividades 

Comunicação 

-Divulgação em mídias sociais (Facebook, whats 
app), rádio e carro de som nas ruas. Sobre a 
importância de vacinar, população alvo, locais e 
períodos de vacinação 


