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INTRODUÇÃO

• O Plano Municipal de Vacinação contra a COVD-19 será executado na

lógica do Plano Nacional e Estadual de Vacinação contra a COVID-19,

com financiamento tripartite, ou seja, investimentos da União, do

Estado e do Município, na perspectiva de fortalecimento do Sistema

Único de Saúde.



• Lei n. 6.360/1976;

• RDC n. 55/2010;

• RDC n. 197/2017;

• RDC n. 348/2020;

• RDC n. 415/2020;

• Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19;

• Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19;

• Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 do Ministério da

Saúde;

LEGISLAÇÃO



• Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a

manutenção do funcionamento dos serviços essenciais;

• Objetivos Específicos:

• Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos;

• Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade de

atendimento à população;

• Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;

• Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais;

OBJETIVOS



• Pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas;

• Pessoas com deficiência institucionalizadas;

• Trabalhadores de Saúde que atuam em serviços de saúde;

• Pessoas com 60 anos ou mais;

• Pessoas em situação de rua;

• Pessoas com comorbidades;

• Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (Professores, CRAS, CREAS, Casas de Acolhimento);

• Trabalhadores das forças de segurança e salvamento;

• Trabalhadores de transportes (rodoviário, aéreo, caminhoneiros);

• Trabalhadores do sistema prisional e população privada de liberdade;

• Pessoas com deficiência permanente severa;

PÚBLICO-ALVO

99.051 mil pessoas
198.102 

MIL DOSES
ESTIMATIVA



• Pessoas com 60 anos ou mais em Instituições de Longa Permanência – ILPI´s

(idosos e trabalhadores):

• 304 pessoas

• Pessoas com deficiência institucionalizadas (pacientes e trabalhadores):

• 93 pessoas;

• Trabalhadores da Saúde:

• 14 mil profissionais.

• Idosos acima de 80 anos:

• 2.877 pessoas.

1ª FASE DA VACINAÇÃO

NÚMERO DE PESSOAS ESTIMADO: 17.274 MIL PESSOAS
NÚMERO DE DOSES ESTIMADAS: 34.548 MIL DOSES



• 1º Vacinadores/ aplicadores de vacinas contra a COVID-19;

• 2º Hospitais e serviços de Urgência e Emergência de referência para COVID-19, público e privados (HUOP, Hospital de Retaguarda, 

Hospital São Lucas, Hospital do Coração, Hospital Policlínica, Hospital Dr. Lima, UOPECCAN, CEONC, UPA´s, SAMU);

• 3º Trabalhadores de centros de atendimento a COVID-19 (Ambulatório do Hospital de Retaguarda, UBS Santa Cruz, UBS Nova 

Cidade, UBS Floresta);

• 4º Trabalhadores da atenção primária e CAPS (demais UBS/ESF, CAPS, ACS);

• 5º Trabalhadores de laboratórios públicos e privados que realizam exames/testes para COVID-19;

• 6º Demais serviços de urgência e emergência (CONSAMU);

• 7º Demais trabalhadores da Vigilância em Saúde (VISA, ACE, entre outros;

• 8º Demais serviços públicos hospitalares e ambulatoriais (CISOP, CAE, Regional de Saúde, entre outros);

• 9º Demais serviços privados hospitalares e ambulatoriais (Hospital Gênesis, Clínicas, Farmácias, entre outros);

PRIORIZAÇÃO – TRABALHADORES DA SAÚDE

Obs: A priorização é necessária para a distribuição de vacinas conforme o número de doses recebidas.



• Idosos entre 60 e 80 anos:

• Aproximadamente 37.156 idosos;

• Priorização:

• 1º De 75 a 79 anos: 4.124 idosos;

• 2º De 70 a 74 anos: 7.469 idosos;

• 3º De 65 a 69 anos: 11.088 idosos;

• 4º De 60 a 64 anos: 14.475 idosos;

2ª FASE DA VACINAÇÃO

NÚMERO DE PESSOAS ESTIMADO: 37.156 MIL PESSOAS
NÚMERO DE DOSES ESTIMADAS: 74.312 MIL DOSES



• Com o encerramento da 1ª e 2ª Fases, estarão imunizadas todas as

pessoas acima de 60 anos;

• Os óbitos por COVID-19 em residentes de Cascavel, em pessoas acima

de 60 anos, correspondem a 75,3% do total de óbitos.

IMPORTANTE



• Pessoas com Comorbidades:

• Diabetes Mellitus;

• Hipertensão;

• Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC;

• Doença Renal;

• Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares;

• Indivíduos transplantados de órgão sólido;

• Anemia falciforme, Câncer, Obesidade Grave (IMC > 40);

3ª FASE DA VACINAÇÃO

NÚMERO DE PESSOAS ESTIMADO: 23.247 MIL PESSOAS
NÚMERO DE DOSES ESTIMADAS: 46.494 MIL DOSES



• Profissionais da Educação e Assistência Social (12.000 pessoas);

• Forças de Segurança e Salvamento (1.997 pessoas);

• Funcionários do Sistema Prisional (277 pessoas);

• Pessoas privadas de liberdade (1.200 pessoas);

• Pessoas em situação de rua (120 pessoas);

• Pessoas com deficiência permanente severa (2.000 pessoas);

• Trabalhadores de transporte (3.780 pessoas);

4ª FASE DA VACINAÇÃO

NÚMERO DE PESSOAS ESTIMADO: 21.374 MIL PESSOAS
NÚMERO DE DOSES ESTIMADAS: 42.748 MIL DOSES



• Capacidade de armazenamento de 148 mil doses no PMI – Programa Municipal

de Imunização e Centro de Eventos;

• 30 mil seringas e 100 mil agulhas em estoque na CAFI adquiridos pelo Município,

entre outros materiais como máscaras e aventais;

• 36 mil seringas, 695 aventais, 1.700 máscaras, 35 face shilds e 44.000 cartões de

vacinação enviados pela SESA;

• 01 veículo do PMI, 03 vans e 01 caminhão da CAFI para logística e distribuição;

LOGÍSTICA



• 280 vacinadores já capacitados;

• 44 salas de vacinação (UBS, ESF, PMI);

• Até 10 cabines de vacinação no Centro de Eventos;

• Comboio e Sistema Drive-Thru no Centro de Eventos;

• Capacidade de aplicação de até 2 mil doses diariamente no Centro

de Eventos;

RECURSOS HUMANOS

Obs: O número de profissionais envolvidos será de acordo com a quantidade de doses e público-alvo a serem vacinados.



• Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra

a COVID-19, o registro de doses aplicadas será obrigatoriamente

nominal, com dados lançados diretamente no Sistema de Informação

do Programa Nacional de Imunizações/ COVID-19 (SI-PNI/COVID-19)

por todos os pontos de vacinação da rede pública.

REGISTRO DE DOSES



• Centro de Eventos;

• Cabines de Vacinação;

• Sistema Drive-thru;

• Salas de Vacinas das UBS/ESF/PMI;

• 44 salas;

• Hospitais e UPAS´s;

• Equipes Volantes, PAID e PAR (à domicílio);

• ILPI´s;

• Pacientes acamados;

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Obs: Os locais de vacinação serão ativados/ ampliados conforme a quantidade de doses e público-alvo a serem vacinados.



• 1. Coronavac

• Desenvolvida pelo Laboratório SINOVAC, deve ser aplicado 02 doses com intervalo

de 21 dias, de forma intra-muscular, com conservação entre 2 e 8 graus C. Cada

frasco contém 01 dose.

• 2. ChAdOx 1 noV-19

• Desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de

Oxford, deve ser aplicado 01 ou 02 doses com intervalo de 4 a 12 semanas, de forma

intra-muscular, com conservação entre 2 a 8 graus C. Cada frasco contém 10 doses.

VACINAS PREVISTAS



VACINAS PREVISTAS – 1ª Remessa

• Paraná – 265.600 doses da Vacina CORONAVAC.

EXPECTATIVA
10ª Regional (554.233 habitantes)

8.160 doses 

Cascavel (332.333 habitantes)
59,9% = 4.887 doses

EXPECTATIVA

2.443 PESSOAS IMUNIZADASEXPECTATIVA

Obs: Como a 1ª Fase prevê um total de 17.274 pessoas a serem imunizadas, e o município terá inicialmente a capacidade de imunizar 2.443 pessoas, 
será iniciado pelos idosos e trabalhadores das ILPIS, pessoas com deficiência institucionalizada, vacinadores, trabalhadores das alas de UTI COVID e 
profissionais do SAMU que prestam atendimento.



INÍCIO DA VACINAÇÃO

• As primeiras 04 (quatro) pessoas as serem vacinadas em Cascavel, serão:

• 01 Técnica de Enfermagem da UTI COVID-19 do Hospital Universitário;

• 01 Técnica de Enfermagem da UTI COVID-19 do Hospital de Retaguarda;

• 01 Enfermeira da Atenção Primária que atuará como Vacinadora;

• 01 Médico da Unidade de Pronto Atendimento do Município;

• A data e o horário para o ato de início da vacinação COVID-19 será divulgado quando o município estiver de posse 

dos imunizantes.




