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A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que 

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com Covid-19 

podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas) e aproximadamente 20% dos 

casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos 

quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.  

A busca por medidas farmacológicas para a prevenção e/ou tratamento deste novo agravo 

mobilizou a comunidade científica, as agências reguladoras, os gestores e profissionais de saúde, 

assim diversas pesquisas para a busca de medicamentos para tratamento ou vacinas para a 

prevenção encontram-se em andamento em todo o mundo.  

No campo da imunização, diversas vacinas vêm se mostrando seguras e eficazes no 

combate à doença, vacinas estas produzidas a partir de novas tecnologias ou por técnicas de 

produção já conhecidas. A partir da disponibilização das mesmas, para uso na população, faz-se 

necessário que os serviços de saúde estejam preparados para atender às questões logísticas 

(aquisição, armazenamento e distribuição das vacinas e demais insumos). 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) elaborou e publicou um planejamento para 

vacinação nacional, o qual é orientado em conformidade com o registro e licenciamento de vacinas. 

No Brasil, esta atribuição pertence à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei 

nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como RDC nº 55/2010, RDC nº 348/2020 e RDC nº 415/2020.  
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DESENVOLVIMENTO DAS VACINAS 

 

Diversas plataformas de tecnologia vêm sendo utilizadas no desenvolvimento das vacinas, 

muitas são tecnologias tradicionais e outras são inovações científicas globais, sendo as principais as 

abaixo listadas:  

- Vacinas de vírus inativados: 

As vacinas de vírus inativados utilizam tecnologia clássica de produção, através da qual é 

produzida uma grande quantidade de vírus em cultura de células, sendo estes, posteriormente, 

inativados por procedimentos físicos ou químicos. Geralmente são vacinas seguras e imunogênicas, 

pois os vírus inativados não possuem a capacidade de replicação e assim o organismo não fica 

exposto as grandes quantidades de antígenos. As vacinas COVID-19 de vírus inativados em fase III 

são desenvolvidas por empresas associadas aos institutos de pesquisa Sinovac, Sinopharm/Wuhan 

Institute of Biological Products, Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products e Bharat Biotech.  

- Vacinas de vetores virais: 

Estas vacinas utilizam vírus humanos ou de outros animais, replicantes ou não, como 

vetores de genes que codificam a produção da proteína antigênica (no caso a proteína Spike ou 

proteína S do SARS-CoV-2). Essa tecnologia emprega vetores vivos replicantes ou não replicantes. Os 

replicantes, podem se replicar dentro das células, enquanto os não-replicantes, não conseguem 

realizar o processo de replicação, porque seus genes principais foram desativados ou excluídos. Uma 

vez inoculadas, estas vacinas, com os vírus geneticamente modificados, estimulam as células 

humanas a produzir a proteína Spike, que vão, por sua vez, estimular a resposta imune especifica. O 

vírus recombinante funciona como um transportador do material genético do vírus alvo, ou seja, e 

um vetor inócuo, incapaz de causar doenças. As vacinas em fase III que utilizam essa plataforma 

são: (i) Oxford/AstraZeneca - adenovírus de chimpanzé (ii) CanSino - adenovírus humano 5 - Ad5 (iii) 

Janssen/J&J - adenovírus humano 26 – Ad26 (iv) Gamaleya - adenovírus humano 26 – Ad26 na 

primeira dose, seguindo de adenovírus humano 5 - Ad5 na segunda dose.  

- Vacinas de RNA mensageiro: 

O segmento do RNA mensageiro do vírus, capaz de codificar a produção da proteína 

antigênica (proteína Spike), é encapsulado em nanopartículas lipídicas. Da mesma forma que as 
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vacinas de vetores virais, uma vez inoculadas, estas vacinas estimulam as células humanas a 

produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a resposta imune especifica. Esta 

tecnologia permite a produção de volumes importantes de vacinas, mas utiliza uma tecnologia 

totalmente nova e nunca antes utilizada ou licenciada em vacinas para uso em larga escala.  

Atualmente as vacinas produzidas pela Moderna/NIH e Pfizer/BioNTec são as duas vacinas 

de mRNA em fase III. Do ponto de vista de transporte e armazenamento, estas vacinas requerem 

temperaturas muito baixas para conservação (-70°C no caso da vacina candidata da Pfizer e -20° C 

no caso da vacina candidata da Moderna), o que pode ser um obstáculo operacional para a 

vacinação em massa, especialmente em países de renda baixa e média.  

- Unidades proteicas: 

Através de recombinação genética do vírus SARSCoV-2, se utilizam nanopartículas da 

proteína Spike (S) do vírus recombinante SARSCoV-2 rS ou uma parte dessa proteína denominada de 

domínio de ligação ao receptor (RDB). Os fragmentos do vírus desencadeiam uma resposta imune 

sem expor o corpo ao vírus inteiro. Tecnologia já licenciada e utilizada em outras vacinas em uso em 

larga escala. Requer adjuvantes para indução da resposta imune. 
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Tabela 1: Principais vacinas existentes, Ministério da Saúde – 2021. 

 

 

Tabela 2: Principal vacina utilizada na 1ª Fase, Ministério da Saúde – 2021. 

 

 

Observação: Na 1ª fase foram utilizados frascos monodose da Coronavac. 

 

FARMACOVIGILÂNCIA 
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O monitoramento dos eventos pós vacinação seguirá o disposto no Protocolo de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV), elaborado pelo Ministério 

da Saúde, em parceria com a Anvisa, específico para vigilância dos eventos adversos decorrentes da 

vacinação contra a COVID-19.  

Para o manejo apropriado deste Protocolo é essencial um sistema de vigilância sensível, 

capaz de avaliar a segurança do produto; diagnosticar a ocorrência de possíveis eventos adversos e 

emitir respostas rápidas à população.  

O Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação é composto pelas 

seguintes instituições:  

1. Ministério da Saúde: Coordenação-Geral do Programa Nacional de 

Imunizações/DEVIT/SVS/MS;  

2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Gerência de Farmacovigilância (GFARM), 

Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS) e Gerência de Laboratórios de Saúde 

Pública (GELAS/DIRE4/ANVISA);  

3. Secretarias Estaduais/Distrital de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária e 

Coordenações de Imunização;  

4. Secretarial Municipal de Saúde: Central Municipal de Imunização (43 3902-1044), 

Vigilância Epidemiológica (43 3902-1081; 43 3902-1217; 43 3902-1266) e Vigilância Sanitária (43 

3902-1069);  

5. Serviços de referência e contra referência: CRIE, Atenção Primária e Especializada 

(Serviços de Urgência/Emergência, Núcleos de Vigilância Hospitalares), os quais promovem a 

integração e a vigilância ativa dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV).  

As atividades de vigilância requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido e 

são compostas por três eixos principais:  

- Detecção, notificação e busca ativa de eventos adversos;  

- Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, entre outros);  

- Classificação final do EAPV.  

 

Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV)  
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Todos os eventos adversos, graves ou não, devem ser compatíveis com as definições de 

casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação e 

devem ser notificados segundo fluxo estabelecido no PNI.  

VACINADOS/PACIENTES que tiverem conhecimento de suspeita de EAPV devem notificá-la 

imediatamente às autoridades locais de saúde, através dos serviços municipais de saúde, 

preferencialmente, por meio da Unidade Básica de Saúde de referência para a residência do 

paciente. Qualquer dúvida pode ser esclarecida por meio da Central Municipal de Imunização (43 

3902-1044). 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE devem notificar todos os Eventos Adversos Pós-Vacinação. Para 

isso, os profissionais devem preencher no E-SUS notifica, através do link: notifica.saude.gov.br 

(Obs.: O SI-PNI EAPV está desabilitado*, notificações antigas que já estejam inseridas serão 

avaliadas no SIPNI). 

Ainda, considerando a oferta de diferentes vacinas contra a COVID-19, é imprescindível o 

cuidado na identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, sendo obrigatório o 

preenchimento do número do lote e dados do fabricante e demais requisitos estabelecidos em 

normativas vigentes.  

Todas as ocorrências de Eventos Adversos Pós Vacinação durante a Campanha contra COVID-

19 e até 30 dias após a aplicação da vacina, deverão ser notificadas no novo sistema de notificação 

ʺe-SUS Notifica-24 horasʺ. 

Atenção especial e busca ativa deve ser dada à notificação de eventos adversos graves, raros 

e inusitados, óbitos súbitos inesperados e erros de imunização (programáticos), além dos Eventos 

Adversos de Interesse Especial (EAIE), descritos no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos 

Adversos Pós-Vacinação.  

Para os eventos adversos graves a notificação deve ocorrer em até 24 horas, conforme 

Portaria MS n°204, de 17 de fevereiro de 2016. A Central Municipal de Imunização será o serviço 

de referência para o atendimento dos casos decorrentes de eventos graves pós-vacinação contra 

a COVID-19, as quais serão contra referenciados a SESA/PR. 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 

DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO PARA VACINAÇÃO  
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As estratégias da campanha de vacinação contra a COVID-19 e o estabelecimento de grupos 

populacionais prioritários a serem vacinados são de definição do MS e as decisões tomadas 

baseiam-se em argumentos técnicos, científicos e logísticos, evidência epidemiológica, eficácia e 

segurança do produto, somados à garantia da sustentabilidade da vacinação para toda população 

definida.  

Tabela 3 descreve a estimativa populacional em cada grupo prioritário a ser vacinado em 

Arapongas, durante o ano de 2021. A população será vacinada de forma escalonada conforme a 

logística de distribuição adotada pelo PNI, com ajustes de acordo com a realidade do Estado do 

Paraná e do município de Arapongas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO  

Para caracterização dos grupos alvos, determinando assim a população a ser vacinada, 

levou-se em conta alguns critérios como:  

- Risco de exposição à doença;  

- Risco de desenvolver formas graves da doença;  

- Risco de transmissibilidade da doença;  

- Dificuldade de acesso aos serviços de saúde.  

 

Tendo como base esses critérios, elencaram-se dois grandes grupos, detalhados abaixo: 

1. Comorbidades, idosos e pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas  

Determinadas condições e/ou comorbidades elevam o risco para o desenvolvimento de 

formas graves da doença, como: idade superior a 60 anos; diabetes mellitus; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão; 

indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40) e 

populações indígenas. 

2. Demais grupos  

Com base no risco de exposição e transmissão do vírus da COVID-19, outros grupos foram 

elencados como prioritários pelo MS:  

- Trabalhadores de Saúde;  

- Trabalhadores Educacionais;  

- Forças de Segurança e Salvamento;  
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- População Privada de Liberdade;  

- Funcionários do Sistema Prisional;  

- Indígenas;  

- Quilombolas;  

- População Ribeirinha.  

Vale ressaltar que a seleção destes grupos é passível de alterações, a depender da análise 

da vacina pela Anvisa e das possíveis contraindicações que surgirem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Tabela 3: Grupos Prioritários e estimativa quantitativa no município de Arapongas. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

Grupos Prioritários Quantitativo 

Pessoas de 60 anos ou mais, 

institucionalizadas 

108 institucionalizados e trabalhadores (Fonte: 

Trabalhadores de Saúde - estimativa da Campanha de 

COVID19 de 2021 - dados preliminares)  

 

Trabalhadores de Saúde que atuam em 

Serviços de Saúde 

 

3.085 (Fonte: Trabalhadores de Saúde - estimativa da 

Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares)  

 

Pessoas de 80 anos ou mais 1.556 (Fonte: IPARDES e IBGE - Censo Demográfico 2010) 

Pessoas de 75 a 79 anos 1.568 (Fonte: IPARDES e IBGE - Censo Demográfico 2010) 

Pessoas de 70 a 74 anos 2.294 (Fonte: IPARDES e IBGE - Censo Demográfico 2010) 

Pessoas de 65 a 69 anos 3.012 (Fonte: IPARDES e IBGE - Censo Demográfico 2010) 

Pessoas de 60 a 64 anos 3.864 (Fonte: IPARDES e IBGE - Censo Demográfico 2010) 

Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e 

Gestantes e Puérperas de 18 a 59 anos 

(A estratégia de vacinação destes grupos está 

disponível na Nota Técnica MS nº 467/2021) 

8.398 (Fonte: Trabalhadores de Saúde - estimativa da 

Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares)  

 

Pessoas com Deficiência Permanente Severa/ 

Grave 
450 (fonte APAE Arapongas) 

Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) 85 

População Privada de Liberdade e  

Funcionários do Sistema de Privação de 

Liberdade 

250 DETENTOS (Fonte: Cadeia Pública de Arapongas)  

12 TRABALHADORES (Fonte: Cadeia Pública de Arapongas)  

 

Trabalhadores Educacionais do Ensino Básico e 

da Assistência Social (CRAS, CREAS, 

Casas/Unidades de Acolhimento) 

Educação Municipal: Total 1.370  

 902 professores + 468 outros (Fonte: Secretaria 

Municipal de Educação) 
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Educação Estadual: Total 740  

 336 professores efetivos + 198 professores PSS + 

206 outros (Fonte: Secretaria Estadual de 

Educação) 

SUAS município: 140 (Fonte: Secretaria Estadual de 

Assistência Social) 

 

  

Trabalhadores da Educação do Ensino Superior 150 trabalhadores 

Trabalhadores de Força de Segurança e 

Salvamento 

(Iniciada vacinação de forma escalonada 

conforme Nota Técnica MS nº 297/2021) 

30 TRABALHADORES do Corpo de Bombeiros, sendo 08 do 

SIAT (Fonte: Corpo de Bombeiros Arapongas) 

122 TRABALHADORES da Polícia Militar (Fonte: Polícia 

Militar Arapongas) 

35 TRABALHADORES da Policia Civil  

(Fonte: Policia Civil Arapongas) 

157 TRABALHADORES da Guarda Municipal (Fonte: Guarda 

Municipal Arapongas) 

 

Trabalhadores de Transporte Coletivo 

Rodoviário e Ferroviário de Passageiros 

40 (Fonte: TUA Transporte Urbano Arapongas) 

Trabalhadores de Transporte Aéreo 40 

Caminhoneiros 
763 (Fonte: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 

- dados preliminares, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos) 

Trabalhadores Industriais Em levantamento 

TOTAL 27.214 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA DE VACINAÇÃO COVID-19 

 

MECANISMO DE GESTÃO  

As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, entre as 

quais se incluem as de vacinação, estão definidas na Lei Federal n.º 6.259/1975, a qual esclarece 
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que a gestão destas ações deve ser compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, devendo ser pactuadas em Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), tendo por base a regionalização, a rede de serviços e as tecnologias 

disponíveis em cada localidade.  

As ações de monitoramento e orientação para o uso de diferentes vacinas são de 

responsabilidade do Estado e Municípios que receberem o produto. Destaca-se ainda que, em 

consonância com a RDC n° 197/2017, todo serviço de vacinação possui a obrigatoriedade de 

informar seus dados ao ente federal, por meio do sistema de informação definido pela Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Imunizações. 

 

PLANEJAMENTO  

A vacinação, no município de Arapongas, ocorrerá em etapas, seguindo a estratégia já 

estabelecida pelo Ministério da Saúde, com seleção de grupos prioritários. Estas etapas poderão 

sofrer alterações conforme necessidade da inclusão de outras vacinas ou mudanças no cronograma 

de entrega das vacinas previsto pelo Ministério da Saúde/PNI. 

Neste contexto, em 19 de janeiro de 2021, o município recebeu 1.332 doses da vacina 

adsorvida COVID-19 (inativada), do Instituto Butantan, fabricada pela SINOVAC LIFE SCIENCES CO., 

LTD, para execução da 1ª dose do esquema vacinal, com previsão de recebimento, em 

aproximadamente 15 dias, de mais 1.332 doses para execução da 2ª dose do esquema vacinal da 

referida vacina) (Anexo 2).  

Incialmente, foi divulgado, inclusive por meio de Anexo I do Plano Estadual de Vacinação 

Contra a COVID-19, a distribuição de 1.352 doses ao município de Arapongas, porém, conforme 

Anexo 03 deste Plano Municipal de Vacinação Contra a COVID-19, devido a ação autorizada pela 

Secretaria Estadual de Saúde, por meio da 16ª Regional de Saúde, foram remanejadas 20 doses para 

o município de Marumbi/PR, considerando a escassez de doses recebidas por este município. 

Considerando o quantitativo de vacinas recebido por este município, e conforme Anexo I do 

Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19, iniciou-se, em 20/01/2021, a vacinação dos 

residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), cuja idade seja maior ou igual a 

60 anos, bem como de seus trabalhadores. No que tange aos Trabalhadores de Saúde, e 

considerando a escassez das vacinas, iniciou-se a vacinação dos Trabalhadores de Saúde que atuam 

na assistência direta aos pacientes COVID-19, bem como dos Trabalhadores de apoio/suporte ao 
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paciente e à equipe que atende COVID-19, tais como: 

 1. Vigilância Epidemiológica, Central de Imunização e equipes remotas de vacinação contra 

a COVID-19 (vacinadores e profissionais de apoio); 

2. Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência de referência para COVID-

19, sendo eles: 

- Municipais: SAMU, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Atendimento Municipal 

24 horas/PAI, Pronto Atendimento Municipal 18 horas Flamingos, Pronto Atendimento Municipal 18 

horas Petrópolis e Pronto Atendimento Municipal 18 horas São Bento; 

- Hospitais: HONPAR e SANTA CASA; 

- SIATE; 

- Clínica de Diálise (Da Vita); 

- Serviços de Oncologia do HONPAR: 

Posteriormente, já com a informação, oriunda da 16ª Regional de Saúde, em 23/01/2021, de 

que o município seria contemplado, na data de 24/01/2021, com mais 900 doses da vacina COVID-19 

recombinante, do Instituto Bio-manguinhos/Fiocruz, fabricada pelo Serum Institute of India, do 

laboratório AstraZeneca, a vacinação de trabalhadores da saúde foi ampliada de forma a contemplar 

os Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS), todos envolvidos com assistência direta aos 

paciente COVID-19, uma vez que o município de Arapongas, em nenhum momento, restringiu o 

acesso da população, com suspeita/confirmação de COVID-19, apenas para o serviços de urgência e 

emergência. Nesse sentido, ainda considerando a baixa oferta das vacinas, e conforme 

Comunicação Interna (CI) n° 073/2021, 23/01/2021, desta Secretaria Municipal de Saúde (Anexo 04), 

foram priorizados apenas os trabalhadores com 55 anos completos, ou a completar, no ano de 2021. 

Em 24/01/2021, Arapongas efetivamente recebeu as 900 doses da vacina COVID-19 

recombinante, do Instituto Bio-manguinhos/Fiocruz/AstraZeneca (Anexo 05). 

Na data de 26/01/2021, com emissão do Anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a 

COVID-19, concomitantemente a vacinação dos trabalhadores supracitados, que acontecia por meio 

das equipes remotas de vacinação, iniciou-se a vacinação dos Trabalhadores da Atenção Primária à 

Saúde (sem distinção de idade) e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) II e AD, conforme 

descrito na CI nº 077/2021, de 26/01/2021 (Anexo 06). 

A operacionalização do Plano Nacional/Estadual de Vacinação Contra a COVID – 19, no 

primeiro quadrimestre de 2021, se deu por meio do recebimento e aplicação das vacinas Coronavac 
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e AstraZeneca, conforme disposto no Portal COVID -19, do site oficial do Município de Arapongas 

(ícones: vacinas recebidas e agenda de vacinação). A partir de maio de 2021, também será 

empregada a vacina do laboratório Pfizer.  

Demais informações, quanto ao planejamento da vacinação contra a COVID-19, serão 

atualizadas por meio de anexos a este Plano Municipal de Vacinação Contra a COVID-19. 

 

REDE DE FRIO 

As operações logísticas para a vacinação contra a COVID-19, no município de Arapongas, 

compreenderão o recebimento, o armazenamento e a distribuição das doses de vacinas, adquiridas 

de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), com base nas diretrizes estabelecidas pelo 

Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e pela Divisão de Vigilância do 

Programa de Imunizações (DVVPI) da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde (DAV) da 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 

A Rede de Frio do município de Arapongas já se encontra organizada de forma a viabilizar a 

adequada logística para recebimento, armazenamento e distribuição de doses de, 

aproximadamente, 46 imunobiológicos (29 vacinas, 13 soros e 04 imunoglobulinas) regularmente 

disponibilizados pelo PNI/MS. 

A referida Rede de Frio, do município de Arapongas, conta com a seguinte infraestrutura:  

▪ 01 Central Imunização;  

▪ 13 Salas de Vacinas;  

Para primeira etapa, foram instituídas 04 equipes remotas de vacinação, as quais estão se 

deslocando até os locais em que se encontram os grupos prioritários desta etapa, sendo eles: 

HONPAR, Irmandade Santa Casa de Arapongas, Dialise (Da Vita), Pronto Atendimentos Municipais; 

bem como dos idosos acolhidos nas ILPIs e seus trabalhadores. Posteriormente, com ampliação dos 

subgrupos, do grupo prioritário Trabalhadores de Saúde, foram ampliados também os locais de 

vacinação, em serviços municipais de saúde distribuídos pelo território do município, tais como: 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – prédio anexo, Pronto Atendimento Municipal 18 horas 

Flamingos, Pronto Atendimento Municipal 18 horas Petrópolis e Pronto Atendimento Municipal 18 

horas São Bento. 

Atualmente, existem dois pontos fixos extramuros de vacinação (Espaço Cultural Milene e 

Ginásio de Esportes Mateus Romera), bem como existe equipe remota de vacinação para acamados 
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(impossibilitados de locomoção) e em serviços específicos tais como orientações provenientes do 

Ministério da Saúde.   

 

CONSERVAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19  

Para garantir a efetividade da vacina contra COVID-19, é necessário mantê-la em condições 

adequadas de conservação, ou seja, devidamente armazenadas sob refrigeração, conforme as 

recomendações do fabricante (bula). 

Considerando que a vacina a ser recebida é um produto termolábil, será transportada e 

armazenada na temperatura indicada pelo fabricante, em equipamentos apropriados. Serão 

realizadas sistematicamente leituras de temperatura, assim como seus registros. Foi estabelecido 

reforço na segurança patrimonial da Central Municipal de Imunização 

 

OPERAÇÃO LOGÍSTICA  

As vacinas serão retiradas na 16ª Regional de Saúde, respeitando todas as recomendações 

das áreas técnicas envolvidas, bem como o registro da movimentação de estoque no sistema de 

informação do Ministério da Saúde. O recebimento da vacina contra a COVID-19, pela Central 

Municipal de Imunização, está sendo realizado de acordo com o cronograma de entregas do 

PNI/MS. O armazenamento e a distribuição, para os demais locais de vacinação extramuro deverão 

seguir as recomendações técnicas de cada fabricante, bem como a rotina dos procedimentos 

operacionais já adotados pela Central Municipal de Imunização.  

A distribuição considerará a disponibilidade de entrega do produto pelo Ministério da Saúde 

e a população a ser vacinada em cada etapa. Toda a movimentação de estoque (entrada e saída) 

será registrada tempestivamente nos sistemas de informação do Ministério da Saúde e do 

CEMEPAR. 

Qualquer não conformidade em relação ao produto (queixa técnica, divergência de 

quantidade, excursão de temperatura, avarias de embalagens) será comunicada ao CEMEPAR. 

 

LOGÍSTICA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS  

Conforme Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19, os insumos estratégicos -

seringas com agulhas acopladas, para início da vacinação, serão provenientes da SESA/PR.  

Para garantir uma vacinação segura, seguindo os protocolos de segurança e 
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transmissibilidade da COVID-19, os insumos do tipo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

serão provenientes, em sua grande maioria, desta Secretaria Municipal de Saúde. 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA VACINAÇÃO  

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no âmbito do PNI deve estar em 

conformidade com as definições estabelecidas na Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018, 

que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento destes resíduos, ou outra que vier a 

substituí-la. 

 

VACINAÇÃO 

Inicialmente, a vacinação foi realizada por meio de equipes remotas de vacinação, que se 

deslocou até os locais/instituições, onde se encontravam os grupos prioritários supracitados, bem 

como em serviços municipais de saúde distribuídos pelo território do município, tais como: Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) – prédio anexo, Pronto Atendimento Municipal 18 horas Flamingos, 

Pronto Atendimento Municipal 18 horas Petrópolis e Pronto Atendimento Municipal 18 horas São 

Bento, observando as medidas de prevenção e controle da transmissão da COVID 19 abaixo 

descritas.  

Atualmente, existem dois pontos fixos extramuros de vacinação (Espaço Cultural Milene e 

Ginásio de Esportes Mateus Romera), bem como existe equipe remota de vacinação para acamados 

(impossibilitados de locomoção) e em serviços específicos tais como orientações provenientes do 

Ministério da Saúde. Todos vacinados deverão portar CPF e Cartão Nacional do SUS no momento 

da vacinação. 

 

CONTROLE 

Para fins de controle, para o grupo prioritário - residentes de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs) cuja idade fosse maior ou igual a 60 anos, equipe remota de 

vacinação se deslocou até as ILPS, efetuando a vacinação de residentes e trabalhadores. 

Quanto aos trabalhadores da saúde, em geral também vinculados as instituições, foi 

elaborado formulário eletrônico (GoogleForms), os quais foram encaminhados aos responsáveis 

pelas instituições, para que os mesmos, detentores do conhecimento do quadro de funcionários e 

atribuições, registrassem os trabalhadores de saúde priorizados conforme Plano Estadual de 
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Vacinação Contra a COVID-19.  

Dessa forma, o referido formulário eletrônico originou uma lista, com nome, idade, data de 

nascimento, endereço, CPF, CARTAO SUS e profissão do trabalhador de saúde a ser vacinado. 

De posse destas listas, as equipes remotas se deslocaram até as referidas intuições e 

efetuaram a vacinação.  

Posteriormente, e com a ampliação dos subgrupos (escalonamento), do grupo trabalhadores 

de saúde, os mesmos foram direcionados aos locais estratégicos de vacinação, tal como já 

mencionado (Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – prédio anexo, Pronto Atendimento Municipal 

18 horas Flamingos, Pronto Atendimento Municipal 18 horas Petrópolis e Pronto Atendimento 

Municipal 18 horas São Bento), e também por meio de lista originada através de formulário 

preenchido pelo empregador, foram vacinados. 

Atualmente, os trabalhadores de saúde estão direcionados ao local específico para vacinação 

no Espaço Cultural Milene.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DA COVID 19  

Considerando o atual cenário da COVID-19, a vacinação ocorrerá de forma a evitar qualquer 

tipo de aglomeração no local. Neste momento, é preciso garantir que a vacinação ocorra com plena 

segurança, tanto para os profissionais de saúde, como para a população. Portanto, todas as 

medidas sanitárias previstas na Resolução SESA n.° 632/2020, ou outra que vier a substituí-la, e 

Notas Orientativas elaboradas pela Secretaria de Estado da Saúde devem ser adotadas em todos os 

pontos de vacinação, em especial:  

- Adotar estratégias que assegurem condições para o permanente distanciamento físico de 

1,5 metro entre as pessoas no local;  

- Manter os ambientes constantemente arejados e ventilados;  

- Prover insumos para higienização frequente das mãos no local (pias abastecidas com água 

corrente e sabonete líquido; presença de dispensadores com álcool gel 70% distribuídos em 

diferentes pontos e de fácil acesso; lixeiras com acionamento automático por pedal);  

- Reforçar que todos utilizem máscaras faciais no local;  

- Orientar que somente a pessoa que será vacinada adentre o espaço destinado à vacinação, 

exceto quando necessitar do auxílio de algum familiar ou acompanhante;  
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- Desinfetar sistematicamente as superfícies dos locais de vacinação, sobretudo nos pontos 

mais tocados pelas pessoas no dia a dia, tais como: encostos de cadeiras; bancadas de pias; 

maçanetas; interruptores de energia; entre outros.  

No âmbito da vacinação nos locais extramuros: 

1. Possibilidade de estabelecer horário estendido, garantindo a oferta de vacinação na 

hora do almoço, bem como nos horários noturnos e finais de semana, conforme disponibilidade de 

vacina;  

2. Evitar a formação de filas e aglomerações em qualquer local de vacinação; 

3. Vacinação ocorrerá em local aberto e ventilado, de forma a obedecer aos requisitos 

da Resolução Estadual n° 956/2018. 

 

PRECAUÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19  

Como as vacinas contra a COVID-19 não foram testadas em todos os grupos de pessoas, 

portanto algumas precauções ou contraindicações devem ser adotadas temporariamente, até que 

maiores evidências sejam divulgadas. Após os resultados dos estudos clínicos da fase III, essas 

orientações podem ser revistas.  

Em geral, como já recomendado para outras vacinas, pessoas acometidas por doenças 

agudas febris moderadas ou graves não devem ser imunizadas. Caso contrário, os sintomas 

decorrentes deste quadro clínico podem ser facilmente confundidos como possíveis efeitos 

colaterais da vacina.  

Importante ressaltar que não há evidências, até o momento, de qualquer risco com a 

vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável para SARS-

COV-2. É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou 

assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento 

da vacinação nas pessoas com infecção confirmada para se evitar confusão com outros diagnósticos 

diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a 

vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o 

início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas 

assintomáticas. 

 

CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19  
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Considerando os ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão utilizados em 

seus estudos, as seguintes contraindicações devem ser consideradas:  

- Pessoas menores de 18 anos de idade (Atençãoː este limite de faixa etária pode variar 

entre as vacinas, portanto sempre será recomendada a confirmação desta informação diretamente 

na bula);  

- Pessoas com histórico de reação anafilática confirmada associada à dose anterior da vacina 

contra a COVID-19 ou a qualquer um de seus componentes.  

Importante que antes de qualquer vacinação, as bulas e as informações relativas ao(s) 

respectivo(s) fabricante(s) sejam cuidadosamente lidas, assim como demais orientações contidas no 

Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação. 

Considerando a falta de estudos relacionados a administração simultânea de vacinas, não se 

recomenda à administração concomitante da vacina contra a COVID-19 juntamente com outras 

vacinas. Deve-se respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre a aplicação das vacinas, conforme 

orientação do PNI. 

Em síntese, atualmente, a vacina encontra-se contraindicada para: 

- MENORES DE 18 ANOS (CI); 

- FEBRE OU SINTOMAS GRIPAIS (CI); 

- DOENÇA AGUDA OU INÍCIO AGUDO DE DOENÇAS CRÔNICAS (CI); 

- POSITIVADOS PARA COVID-19, NOS ULTIMOS 30 DIAS, E SE ASSINTOMATICO, A PARTIR DO 

PRIMEIRO EXAME POSITIVO (CI); 

- VACINADOS (QUALQUER), NOS ULTIMOS 14 DIAS (CI); 

- REAÇÃO ANAFILÁTICA CONFIRMADA A 1ª DOSE (CI); 

 

ADVERTÊNCIAS À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19  

Atualmente, a vacinação deve ser devidamente advertida, por profissional médico, para o 

grupo de pessoas abaixo descrito, com posterior emissão de prescrição médica, que deve ser 

apresentada no ato da vacinação: 

- TRANSPLANTADOS, ONCOLOGICOS, IMUNOSSUPRIMIDOS E PORTADORES DE DOENÇAS 

REUMATICAS IMUNOMEDIADAS PREVIAMENTE ADVERDITOS E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA (A); 

- GESTANTES, PUERPERAS E LACTANTES PREVIAMENTE ADVERDITAS E COM PRESCRIÇÃO 

MÉDICA (A); 



 

22 

 

 

Observações:   

O ESQUEMA VACINAL DE DUAS DOSES DEVE SER INICIADO E COMPLETADO COM VACINAS 

DO MESMO LABORATÓRIO (A). 

- EM USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS, ANTICOAGULANTE ORAIS, NECESSIDADE DE 

ADMINSITRAÇÃO DA VACINA O MAIS LONGE POSSÍVEL DA ULTIMA DOSE DO(S) MEDICAMENTO(S) 

(A); 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E REGISTRO DAS DOSES APLICADAS  

A informação oportuna e de qualidade permitirá traçar ajustes e correções durante a 

estratégia de vacinação de cada grupo prioritário e na conclusão de cada etapa.  

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, o 

registro das doses aplicadas será obrigatoriamente nominal, com os 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. 

O usuário vacinado poderá acessar sua carteira digital de vacinação via App ʺConecte SUSʺ 

ou por meio de QR Code, disponível na biblioteca de aplicativos da Apple Store (IOS®) e ou Play 

Store (Google®).  

Todas as ocorrências de Eventos Adversos Pós Vacinação durante a Campanha contra 

COVID-19 e até 30 dias após a aplicação da vacina, deverão ser notificadas no novo sistema de 

notificação ʺe-SUS Notifica-24 horas”, por profissionais de saúde de Rede de Atendimento de Saúde 

SUS ou privada. Logo recomenda-se que todos os serviços de saúde tenham profissionais 

habilitados (treinados, com login e senha), para efetivação da notificação de evento adverso no 

momento que se toma conhecimento da ocorrência.  

 

VARIÁVEIS PARA REGISTRO  

Na ausência de Sistemas de Informação para o registro das informações em tempo 

oportuno, tal como ocorre na vacinação extra-muro no Ginásio Mateus Romera e equipes remotas, 

os dados abaixo descritos devem ser anotados em planilha específica – Vacinados COVID 19 (Anexo 

07), para que o registro se efetive em outra ocasião:  

- Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde (CNES);  

- CPF/CNSː Necessita estar validado no Sistema de Cadastro de Usuários SUS (CADSUS);  

- Data de Nascimento;  

- Sexo;  

- Grupo Alvo (idoso, trabalhadores da saúde, indígenas, entre outros);  
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- Data de Aplicação;  

- Vacina – parametrizada;  

- Dose – parametrizada;  

- Lote – validado no SIES.  

 

REGISTRO DE INFORMAÇÃO NA CADERNETA DE VACINAÇÃO  

A caderneta de vacinação é um documento de comprovação de imunidade que possibilita o 

monitoramento das vacinas recebidas pelo cidadão em todo o ciclo de vida. Também é um 

documento indispensável aos viajantes em trânsito nacional e internacional, devendo ser mantida 

guardada junto aos demais documentos pessoais. É proibido o uso de corretivo ou rasuras em 

informações contidas na carteira de vacinação, sendo de responsabilidade das Unidades de Saúde 

emití-las e ou atualizá-las sempre que houver a administração de qualquer vacina. Para tanto, faz-

se necessário o registro de informações de forma clara e concisa, contendo: 

 

NA IDENTIFICAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAS:  

a) Nome do portador;  

b) Data de nascimento;  

c) Endereço completo (Rua/ Av./ nº/ Município);  

d) Nome da unidade vacinadora.  

 

DO REGISTRO DA APLICAÇÃO DAS VACINAS:  

a) Nome da vacina;  

b) Data da aplicação;  

c) Lote da vacina aplicada;  

d) Nome do vacinador. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  
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Levar informação à população sobre a organização no enfrentamento da pandemia tem sido 

diretriz permanente da gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, que inclusive criou 

página específica no site institucional oficial do município de Arapongas, o PORTAL CORONAVÍRUS 

DE ARAPONGAS, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-boletim.  

Neste sentido, bem como em atendimento ao solicitado pelo Tribunal de Contas do Paraná 

na ocasião da avaliação do índice de transparência da administração pública – vacinação COVID -19, 

todas as informações relacionadas à vacinação contra COVID -19: Plano Municipal de Vacinação, 

Informações técnicas quando à segurança, risco e benefício, Vacinas recebidas, Ampliação dos 

grupos prioritários, Agenda/Cronograma/Locais de vacinação, Vacinômetro, Vacinas 

remanescentes, ouvidoria/denuncia fura fila, serão frequentemente atualizadas e disponibilizadas 

no portal COVID – 19, no site institucional oficial do município de Arapongas, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-boletim. 

A página oficial da prefeitura de Arapongas no Facebook e Instagram também está sendo 

utilizada para divulgação diária das informações referentes à vacinação. Diariamente é realizada 

postagem com dados atualizados sobre a vacinação. 

 

GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DE RISCO  

Ressalta-se que todas as ocorrências de Eventos Adversos Pós Vacinação durante a 

Campanha contra COVID-19 e até 30 dias após a aplicação da vacina, deverão ser notificadas no 

novo sistema de notificação ʺe-SUS Notifica-24 horasʺ.  

A comunicação de possíveis alertas de risco, associados às vacinas contra a COVID-19, 

também será coordenada pelas equipes de Vigilância em Saúde Municipal e Estadual, responsáveis 

pela articulação com a assessoria de Comunicação Social e Ministério da Saúde. A divulgação destas 

informações deve acontecer em tempo oportuno e de forma clara, tanto aos profissionais da saúde 

como para a população. 

 



 

Eventos Adversos Covid 19 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Tem CPF? 

(   )Sim             (   )Não 

 

É profissional de saúde? 

(   )Sim             (   )Não 

 

Profissional de Segurança 

(   )Sim             (   )Não 

 

CBO CPF 

Nome Completo Data de Nascimento 

 

Sexo 

(   )Masculino         (   )Feminino 

 

Raça/Cor 

(   )Branca     (   )Preta     (   )Parda     (   )Amarela     (   )Indigena     (   )Ignorado 

 

CEP Logradouro Número 

Bairro  Mun. de Residência Est. de Residência 

Telefone Celular Telefone de Contato E-mail 

 

DADOS NOTIFICAÇÃO  

Data da Notificação 

 

Você está notificando um evento adverso ou erro de imunização ocorrido em uma criança que foi exposta à 

vacina através da vacinação da mãe durante a gestação ou pelo aleitamento materno? 

(   )Sim            (   )Não 

 

IMUNOBIOLÓGICOS  

Imunobiológico (vacina) Nome do Fabricante 

Lote Dose 

Via de administração Local de aplicação 

Data da aplicação Hora da aplicação 

CNES Resp. pela admin. do imunobiológico Estratégia: CAMPANHA SELETIVA 

 



 

 

 

Relação imunobiológico ao evento adverso 

 

(   )Suspeito 

(   )Concomitante 

(   )Interação 

(   )Não foi administrado 

 

EVENTO ADVERSO PÓS VACINAÇÃO  

Tipo de Evento 

(   )Evento Adverso                (   )Erro de Imunização 

 

Reação / evento adverso Data de início Hora Início Data de término Hora Término 

     

     

     

     

     

     

 

Classificação de gravidade 

(   )Grave     (   )Não Grave 

 

NARRATIVA DO CASO E OUTRAS INFORMAÇÕES  

Descrição do caso 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PREENCHIMENTO  

 

CNES Estabelecimento: Telefone Responsável 

CPF Responsável Nome do profissional 

Ocupação do Profissional  

 

 







 
 
 

CI n° 0073-2021 Data: 23/01/2021 
De: Secretaria Municipal de Saúde Recebido em: 
Para: Unidades de Saúde Municipais  
Assunto: Vacinação COVID-19 Ass: 

A/C: Gestores dos Estabelecimentos  

 
Prezados servidores lotados em estabelecimentos da Secretaria de 

Saúde, 
Estamos finalizando a PRIMEIRA ETAPA de vacinação nos 

PRIMEIRO GRUPO PRIORITÁRIO (profissionais da linha de frente ao 
Covid-19) conforme o Plano Estadual de Vacinação do Paraná. 

 Nos dias 25 e 26 de janeiro, daremos início ao SEGUNDO GRUPO 
PRIORITÁRIO dos profissionais da Secretaria da Saúde. 

Os contemplados serão os profissionais da Secretaria da Saúde maiores 
de 55 anos, sendo incluídos os que completarão 55 anos em 2021. 

Este grupo deverá comparecer nos 03 Pronto Atendimentos 18h 
(Flamingos, Palmares e Petrópolis), o horário será das 13h às 17h, dos dias 25 
e 26 de janeiro, apresentando documentos de identidade, CPF, cartão SUS e 
carteira de vacinação. Não será necessário agendar. 

Nesta etapa, mais de 100 servidores serão vacinados e, conforme o 
Plano Estadual de Vacinação, a próxima etapa será focada na Atenção Básica 
bem como no CAPS II e CAPS AD com início a partir de quarta-feira, 27/01 e 
a estratégia será divulgada em breve. 

Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste 
momento não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-
19 com outras vacinas. Desta forma, preconiza-se um intervalo mínimo de 14 
dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas do Calendário 
Nacional de Vacinação.  

O preenchimento pelos servidores da planilha online disponibilizada, 
será fundamental para a realização das vacinas. 
 

Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  





 
 
 

CI n° 0077-2021 Data: 26/01/2021 
De: Secretaria Municipal de Saúde Recebido em: 
Para: Unidades de Saúde Municipais  
Assunto: Vacinação COVID-19 Ass: 

A/C: Gestores dos Estabelecimentos  

 
Prezados servidores lotados em estabelecimentos da Secretaria de Saúde, 
Condizente ao Plano Estadual de Vacinação do Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de 

janeiro daremos continuidade à etapa de vacinação do SEGUNDO GRUPO 
PRIORITÁRIO dos profissionais da Secretaria da Saúde. 

Nesta fase, serão contemplados os profissionais da Secretaria de Saúde lotados 
nas Unidades Básicas de Saúde, CAPS II, CAPS AD bem como os condutores do 
transporte sanitário do município. 

Serão disponibilizados 04 Estabelecimentos de Saúde e os respectivos 
servidores deverão comparecer nos locais indicados: 

Pronto Atendimento 18h Flamingos: 
UBS Águias, UBS Del Condor, UBS San Raphael, UBS Araponguinha, UBS 

Sampaio, UBS Santo Antônio e UBS Ulisses Guimarães  
Pronto Atendimento 18h Palmares 
UBS Palmares, UBS São Bento, UBS Aricanduva, UBS Colônia Esperança, UBS 

Baroneza, UBS CAIC, UBS Columbia e UBS Padre Chico. 
Pronto Atendimento 18h Petrópolis 
UBS Petrópolis, UBS Araucária, UBS Centauro, UBS Triângulo, UBS Panorama, 

UBS São João e UBS Lori 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – prédio anexo 
UBS São Vicente, UBS Pombas, UBS Guadalupe, UBS Bandeirantes/Cascata, 

UBS Primavera, UBS Tropical e UBS Campinho, CAPS II e CAPS AD. 
Os condutores de transporte sanitário poderão comparecer em qualquer um 

destes pontos de referência. 
Este grupo deverá comparecer no horário das 13h às 17h, apresentando 

documentos de identidade, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação. Não será 
necessário agendar. 

Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento não se 
recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta 
forma, preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as 
diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.  

O preenchimento pelos servidores da planilha online disponibilizada, será 
fundamental para a realização das vacinas. 
 

Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  



 

VACINADOS COVID 19 

LOCAL:                                                                            DATA:____ /01/2021 
  01  - GRUPO PRIORITÁRIO:      CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NOME: M/F: MÃE: 

D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 

 02  - GRUPO PRIORITÁRIO:   CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NOME: M/F: MÃE: 

D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 

 03  - GRUPO PRIORITÁRIO:      CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NOME: M/F: MÃE: 

D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 

   04  - GRUPO PRIORITÁRIO:      CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NOME: M/F: MÃE: 

D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 

 05  - GRUPO PRIORITÁRIO:      CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NOME: M/F: MÃE: 

D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 

 06  - GRUPO PRIORITÁRIO:      CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NOME: M/F: MÃE: 

D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 

 07HJHKK  - GRUPO PRIORITÁRIO:      CATEG. DO GRUPO:        

CPF: SUS: D. NASC: 

NO,3. 

60,5,66,20402ME: 

M/F: MÃE: 



 
D. VACINAÇÃO: CÓDIGO VACINA: NOME VACINA:         SARS – COV - 2 

PRODUTOR:              BUTANTAN LOTE:               202010018 DOSE:   1ª DOSE 

CNES VACINADOR: VACINADOR: 

 



 
 
 

CI n° 0086-2021 Data: 28/01/2021 
De: Secretaria Municipal de Saúde Recebido em: 
Para: Unidades de Saúde Municipais  
Assunto: Vacinação COVID-19 Ass: 

A/C: Gestores dos Estabelecimentos  

 
Prezados servidores lotados em estabelecimentos da Secretaria de Saúde, 
Condizente ao Plano Estadual de Vacinação do Paraná e em consonância com o 

Plano Municipal de vacinação, no dia 29 de janeiro daremos continuidade à etapa de 

vacinação dos profissionais da Secretaria da Saúde. 

Nesta fase, serão contemplados os profissionais da Secretaria de Saúde lotados 

na Vigilância Sanitária, Ambiental e Controle de Endemias. 

Serão disponibilizados 04 Estabelecimentos de Saúde e os respectivos 

servidores deverão comparecer em um dos locais indicados: 

Pronto Atendimento 18h Flamingos: 

Pronto Atendimento 18h Palmares 

Pronto Atendimento 18h Petrópolis 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – prédio anexo 

Este grupo deverá comparecer no horário das 13h às 17h, apresentando 

documentos de identidade, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação. Não será 

necessário agendar. 

Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta 

forma, preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as 

diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.  

O preenchimento pelos servidores da planilha online disponibilizada, será 

fundamental para a realização das vacinas. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Ofício SMS nº 022/2021 – redigido por PACC F 
 

Arapongas/PR, 29 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO COVID-19, TRABALHADORES DE SAÚDE, ESCALONAMENTO, 
SUBGRUPOS, RESPONSABILIDADE NA INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. 
 
 

Prezados responsáveis técnicos pelos serviços de farmácia e laboratório, que 

realizam testes/exames laboratoriais para a COVID-19,  

 

Considerando a atual escassez da vacina contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde estabelecido 

pelo governo estadual, através do anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 do 

Paraná (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (1 a 10),  a ser executada sob 

ordem operacional e cronológica; 

Considerando o avanço da vacinação para o subgrupo 6, que abrange apenas 

“Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames 

laboratoriais para a COVID-19”; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas estadual e federal de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

Temos a informar que: 

1. A vacinação encontra-se estendida aos Trabalhadores de Laboratórios/Farmácias 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

envolvidos diretamente envolvidos na coleta ambulatorial e processamento de testes/exames 

laboratoriais para a COVID-19 (neste momento, exclui-se administrativos, caixa, atendentes, 

balconistas, recepcionas, segurança, entre outros). 

 

2. A vacinação ocorrerá em prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), rua 

lateral - Rua Atingau, Jardim Caravelle, entre os dias 01/02/2021 e 03/02/2021, das 13h às 

16:30h (encerramento 30 minutos antes do fechamento do serviço, devido a necessidade de 

remanejamento de frasco multidoses). 

 

3. Devido a necessidade de cumprimento rigoroso dos critérios de escalamento 

supracitados, torna-se necessário que trabalhadores de saúde compareçam, ao local de vacinação, 

de posse de declaração emitida por responsável técnico pelo laboratório/farmácia, constando 

identificação do serviço, assinatura e carimbo, de forma a indicar o nome do trabalhador, função e 

atribuição, e se responsabilizar pela indicação do funcionário a ser contemplado com a vacina 

contra o COVID-19. Além da declaração, é necessário apresentar documentos de identidade, CPF, 

cartão SUS e carteira de vacinação. Não será necessário agendar. 

 

4. Também é imprescindível o preenchimento do questionário do Google Forms online, 

previamente disponibilizado; 

 

5. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 

 

6. Contraindicações (CI): 

MENORES DE 18 ANOS (CI); 

FEBRE OU SINTOMAS GRIPAIS (CI); 

DOENÇA AGUDA OU INÍCIO AGUDO DE DOENÇAS CRÔNICAS (CI); 
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POSITIVADOS PARA COVID-19, NOS ULTIMOS 30 DIAS, E SE ASSINTOMATICO, A 

PARTIR DO PRIMEIRO EXAME POSITIVO (CI); 

VACINADOS (QUALQUER), NOS ULTIMOS 14 DIAS (CI); 

REAÇÃO ANAFILÁTICA CONFIRMADA A 1ª DOSE (CI); 

 

7. Advertências (A): 

- EM USO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS, ANTICOAGULANTE ORAIS, 

NECESSIDADE DE ADMINSITRAÇÃO DA VACINA O MAIS LONGE POSSÍVEL DA ULTIMA DOSE 

DO(S) MEDICAMENTO(S) (A); 

- TRANSPLANTADOS, ONCOLOGICOS, IMUNOSSUPRIMIDOS E PORTADORES DE 

DOENÇAS REUMATICAS IMUNOMEDIADAS PREVIAMENTE ADVERDITOS E COM PRESCRIÇÃO 

MÉDICA (A); 

- GESTANTES, PUERPERAS E LACTANTES PREVIAMENTE ADVERDITAS E COM 

PRESCRIÇÃO MÉDICA (A); 

- O ESQUEMA VACINAL DE DUAS DOSES DEVE SER INICIADO E COMPLETADO COM 

VACINAS DO MESMO LABORATÓRIO (A).  

 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
PRISCILA A. C. DA COSTA 

FARMACÊUTICA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR  

SECRETÁRIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 025/2021 – redigido por PACC F 
 

Arapongas/PR, 03 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO COVID-19, TRABALHADORES DE SAÚDE, ESCALONAMENTO, 
SUBGRUPOS, RESPONSABILIDADE NA INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. 
 
 

Prezados responsáveis técnicos pelo Hospital Santa Rita e APAE, 

 

Considerando a atual escassez da vacina contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da Saúde, 

cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do anexo II do 

Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas sob ordem operacional, cronológica e conforme disponibilidade de vacinas; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas estadual e federal de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

Temos a informar que: 

1. A vacinação encontra-se estendida aos trabalhadores do Hospital Santa Rita, bem como 

aos trabalhadores da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 

2. A vacinação ocorrerá em prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), rua 

lateral - Rua Atingau, Jardim Caravelle, entre os dias 04/02/2021 e 05/02/2021, das 13h às 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16:30h (encerramento 30 minutos antes do fechamento do serviço, devido a necessidade de 

remanejamento de frasco multidoses); 

3. Para fins de planejamento, torna-se necessário que o gestor local de cada instituição 

supracitada preencha formulário digital (Google Forms online), previamente disponibilizado por 

esta Secretaria Municipal de Saúde, a fim de indicar seu quadro de funcionários/trabalhadores. 

Posteriormente, e devido a necessidade de cumprimento dos critérios de escalamento 

supracitados, também torna-se necessário que o gestor local registre, por meio de ofício, a ser 

remetido a esta Secretaria Municipal de Saúde, a indicação nominal dos trabalhadores que 

atendem aos critérios do anexo II do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19, bem como 

cargo/função; 

4. Os Trabalhadores de Saúde devem ser direcionados às equipes remotas de vacinação, 

que se encontrarão em prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), rua lateral - Rua 

Atingau, Jardim Caravelle, entre os dias 04/02/2021 e 05/02/2021, das 13h às 16:30h, de 

posse dos seguintes documentos: identidade, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação.  

5. Serão vacinados apenas os trabalhadores devidamente indicados, pelo gestor local, em 

formulário digital/ofício; 

6. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 

7. Contraindicações (CI): 

Menores de 18 anos (CI); 

Febre ou sintomas gripais (CI); 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas (CI); 

Positivados para covid-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo (CI); 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias (CI); 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose (CI); 

8. Advertências (A): 
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- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s) (A); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica (A); 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica (A); 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório (A).  

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
PRISCILA A. C. DA COSTA 

FARMACÊUTICA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR  

SECRETÁRIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 

 
 

 



LOGOMARCA DO SERVIÇO DE SAÚDE  

1 

 

 
 

Eu, __________________________________________________________________________________________, sócio(a) proprietário(a) do estabelecimento de saúde 
                                                                                   (nome completo)  
_____________________________________________________________________________________________________, sob CNPJ ___________________________________________, 
……………………………………………………………….(Razão Social) 
 
com sede a ________________________________________________________________________________________, telefone (43) ______________________________________,  
 
declaro para os devidos fins que os trabalhadores de saúde, abaixo descritos, são funcionários da pessoa jurídica supracitada, que prestam 

assistência direta aos pacientes e que se enquadram nos critérios estabelecidos pelos Planos Federal, Estadual e Municipal de Vacinação 

contra a COVID-19, com destaque para o Anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 e item 3 do Ofício SMS nº 025/2021, 

da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas: 

Nome Nome da Mae Data de 
Nascimento 

CPF Cartão SUS Função 
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Nome Nome da Mãe Data de 
Nascimento 

CPF Cartão SUS Função 
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Ofício SMS nº 028/2021 – P.A.C.C. F 
 

Arapongas/PR, 08 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO COVID-19, TRABALHADORES DE SAÚDE, ESCALONAMENTO, 
SUBGRUPOS, RESPONSABILIDADE NA INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. 
 
 

Prezados responsáveis pelos serviços credenciados ao CISVIR e/ou diretamente a 

esta Prefeitura Municipal, 

Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da Saúde, 

cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do anexo II do 

Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

Temos a informar que: 

1. A vacinação contra a COVID-19 encontra-se estendida aos trabalhadores de saúde, 

que prestam assistência direta aos pacientes SUS, em SERVIÇOS CREDENCIADOS AO SUS, 

por meio do CISVIR e/ou credenciamento por chamamento público desta PREFEITURA 
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MUNICIPAL, sendo eles: fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, técnicos em 

radiologia, radiologistas, ultrassonografista, técnico em ultrassonografia, bioquímicos, técnicos 

de laboratório de análises clínicas, etc; 

 

2. Os Trabalhadores de Saúde devem ser direcionados às equipes remotas de vacinação, 

que se encontrarão em prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), Rua Atingau, Jardim 

Caravelle (rua lateral), entre os dias 08/02/2021 e 10/02/2021, das 13h às 16:30h 

(encerramento 30 minutos antes do fechamento do serviço, devido a necessidade de 

remanejamento de frasco multidoses), de posse de documento de identidade, CPF, cartão SUS 

e carteira de vacinação; 

 

3. Para a efetivação da vacinação é OBRIGATÓRIO que os trabalhadores de saúde, que 

atendam ao item 1, sejam indicados por responsável pelo SERVIÇO CREDENCIADO AO SUS por 

meio do CISVIR e/ou chamamento público desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme 

documento modelo, a ser preenchido, assinado e carimbado pelo responsável pelo serviço (sócio 

proprietário), e encaminhado a equipe remota de vacinação, no prédio anexo a Unidade Pronto 

Atendimento (UPA), Rua Atingau, Jardim Caravelle (rua lateral). 

 

4. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 

 

5. Contraindicações (CI): 

Menores de 18 anos (CI); 

Febre ou sintomas gripais (CI); 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas (CI); 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo (CI); 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias (CI); 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose (CI); 

 

6. Advertências (A): 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s) (A); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica (A); 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica (A); 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório (A).  

 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
PRISCILA A. C. DA COSTA 

FARMACÊUTICA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR  

SECRETÁRIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOGOMARCA DO SERVIÇO DE SAÚDE  

1 

 

 
 

Eu, __________________________________________________________________________________________, só ció(a) próprieta rió(a) dó estabelecimentó de sau de 
                                                                                   (nóme cómpletó)  
_____________________________________________________________________________________________________, sób CNPJ ___________________________________________, 
……………………………………………………………….(Raza ó Sócial) 
 
cóm sede a ________________________________________________________________________________________, telefóne (43) ______________________________________,  
 
credenciadó aó SUS, atrave s dó (   )CISVIR óu (   )Chamamentó Pu blicó da Prefeitura Municipal de Arapóngas, declaró para ós devidós fins 

que ós trabalhadóres de sau de, abaixó descritós, sa ó funcióna riós da pessóa jurí dica supracitada, que prestam assiste ncia direta aós 

pacientes (fisióterapeutas, nutriciónistas, psicó lógós, fónóaudió lógós, te cnicós em radiólógia, radiólógistas, ultrassónógrafista, te cnicó em 

ultrassónógrafia, bióquí micós, te cnicós de labórató rió de ana lises clí nicas, etc.), e que se enquadram nós crite riós estabelecidós pelós 

Planós Federal, Estadual e Municipal de Vacinaça ó cóntra a COVID-19, cóm destaque para ó Anexó II dó Planó Estadual de Vacinaça ó Cóntra 

a COVID-19 e item 1 dó Ofí ció SMS nº 028/2021, da Secretaria Municipal de Sau de de Arapóngas: 

Nome Nome da Mae Data de 
Nascimento 

CPF Cartão SUS Função 
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Nome Nome da Mãe Data de 

Nascimento 
CPF Cartão SUS Função 
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Ofício SMS nº 029/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID-19, TRABALHADORES DE SAÚDE, 
ESCALONAMENTO, SUBGRUPOS, IDOSOS (PESSOAS DE 90 ANOS OU MAIS). 
 
 

Prezados, 

 

Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da vacinação 

integral do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas administrativas 

e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 
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COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

Informo que: 

1. Conforme solicitado pela 16ª Regional de Saúde de Apucarana, a vacinação contra a 

COVID-19 encontra-se estendida para universitários/alunos de cursos da área da saúde, de 

instituições de ensino localizadas no município de Arapongas, e que se encontram 

realizando estágios em serviços públicos hospitalares, também localizados no município de 

Arapongas, com assistência direta aos pacientes SUS. Os referidos universitários/alunos 

devem ser direcionados ao prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), Rua Atingau, 

Jardim Caravelle (rua lateral), das 13h às 16:30h (encerramento 30 minutos antes do 

fechamento do serviço, devido a necessidade de remanejamento de frasco multidoses), local onde 

se encontra equipe remota de vacinação, de posse de documentos comprobatórios (declaração da 

instituição de ensino e do local de estágio), bem como de documento de identidade, CPF, 

cartão SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação; 

 

 

2. A vacinação contra a COVID-19 também se encontra estendida para os idosos de 90 

anos ou mais, os quais devem ser direcionados ao prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento 

(UPA), Rua Atingau, Jardim Caravelle (rua lateral), das 13h às 16:30h, local onde se encontra 

equipe remota de vacinação, de posse de documento de identidade, CPF, cartão SUS, 

comprovante de residência e carteira de vacinação; 

 

3. Familiares de idosos acamados e, portanto, impossibilitados de serem direcionados ao 

prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), devem comparecer a Unidade Básica de 

Saúde de referência para a residência do idoso, de posse de documento que comprove a condição 

clínica/acamado (relatório médico), para agendamento de vacina domiciliar; 

 

4. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 
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do Calendário Nacional de Vacinação; 

 

5. Contraindicações (CI): 

Menores de 18 anos (CI); 

Febre ou sintomas gripais (CI); 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas (CI); 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo (CI); 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias (CI); 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose (CI); 

 

6. Advertências (A): 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s) (A); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica (A); 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica (A); 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório (A).  

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 030/2021 – redigido P.A.C.C./F. 
 

Arapongas/PR, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO COVID-19. CADASTRAMENTO ONLINE. 
 
 

Prezados,  

 

Considerando a atual escassez da vacina contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde, estabelecido 

pelo governo estadual, através do anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 

(disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas sob ordem operacional e cronológica; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas estadual e federal de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

Informo que: 

1. Por eminência da vacinação, a ser executada conforme disponibilidade de vacinas, foi 

estabelecido cadastramento online de todos os cidadãos de Arapongas, independentemente da 

idade ou de se enquadrarem em algum grupo prioritário; 

2. O cadastramento online encontra-se disponível no link 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao, também facilmente acessível pelo 

site oficial do município de Arapongas; 

3. O cadastramento online trata-se de ferramenta de gestão SUS (atualização cadastral), 
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bem como para o planejamento da vacinação contra a COVID-19, que devido à escassez de 

vacinas, encontra-se sendo executado em etapas; 

4. Ressalto que o cadastramento online não se trata de agendamento para vacinação, 

mas sim de instrumento de gestão que possibilitará a vacinação nas etapas subsequentes; 

5. Cidadãos impossibilitados de acessar e/ou executar o cadastramento online deverão 

comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para efetivação do 

cadastramento pelos profissionais Unidade Básica de Saúde, de posse dos seguintes documentos: 

CPF, RG, CARTÃO SUS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 036/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID-19, TRABALHADORES DE SAÚDE, 
ESCALONAMENTO, SUBGRUPOS (TRABALHADORES DOS DEMAIS SERVIÇOS 
AMBULATORIAIS COM 60 ANOS OU MAIS). 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da vacinação 

integral do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas administrativas 

e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

Informo que: 

1. A vacinação contra a COVID-19 encontra-se estendida para Trabalhadores de Saúde do 
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subgrupo 09 com 60 anos ou mais, ou seja, Trabalhadores de Saúde dos demais serviços 

ambulatoriais, inclusive da iniciativa privada, com 60 anos ou mais, e em exercício da 

profissão, tais como: médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, 

atendente de farmácia, farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares e doulas; 

2. Esta etapa da vacinação contra a COVID-19 está condicionada a disponibilização de 

vacinas pelo ente federal e, posteriormente pelo ente estadual, e poderá sofrer interrupções caso 

o quantitativo de doses disponíveis se tornem insuficientes; 

3. Os Trabalhadores de Saúde supracitados deverão comprovar o exercício da profissão 

por meio de cópia (a ser retida) de um dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho; Carteira 

do Conselho de Classe Profissional; Contrato de Trabalho ou Holerite, onde esteja evidenciada a 

profissão e o seu exercício atual; 

4. Ressalto que a ausência de documentos comprobatórios do exercício profissional, 

impedirá a efetivação da vacinação contra o COVID-19 nesta etapa, pois, com a restrição 

quantitativa da vacina, torna-se imprescindível a necessidade de comprovação do atendimento 

aos critérios estabelecidos; 

5. Também é obrigatória a realização prévia do cadastramento online (ANEXO 13, do 

Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19), disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao3, com, no mínimo, 01 (um) dia de 

antecedência; 

6. A vacinação ocorrerá no prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA), Rua 

Atingau, Jardim Caravelle (rua lateral), das 13h às 16:30h (encerramento 30 minutos antes do 

fechamento do serviço, devido a necessidade de remanejamento de frasco multidoses), local onde 

se encontra equipe remota de vacinação, também de posse de documento de identidade, CPF, 

cartão SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação; 

7. Reitero que a inexistência de um dos documentos supracitados: RG, CPF, cartão SUS, 

comprovante de residência, carteira de vacinação ou cópia de documento 

comprobatório do exercício profissional impedirá a efetivação da vacinação; 

8. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 
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9. Contraindicações (CI): 

Menores de 18 anos (CI); 

Febre ou sintomas gripais (CI); 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas (CI); 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo (CI); 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias (CI); 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose (CI); 

 

10. Advertências (A): 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s) (A); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica (A); 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica (A); 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório (A).  

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 053/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 01 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19: TRABALHADORES DE SAÚDE 
COM 50 ANOS OU MAIS e IDOSOS COM 85 ANOS OU MAIS. 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da vacinação a 

todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas administrativas 

e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 
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Informo que: 

1. A vacinação contra a COVID-19 encontra-se estendida para todos os idosos com 85 

anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é necessário o pré 

cadastro online, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

2. A vacinação contra a COVID-19 também se encontra estendida para todos os 

Trabalhadores de Saúde do SUBGRUPO 09 com 50 anos ou mais, ou seja, Trabalhadores de 

Saúde dos demais serviços ambulatoriais, inclusive da iniciativa privada, com 50 anos ou mais, e 

em exercício da profissão, tais como: médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, 

farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares e 

doulas, etc. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e cópia de documento que 

comprove o exercício da profissão (a ser retida): CARTEIRA DE TRABALHO; CARTEIRA DO 

CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL; CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE onde 

esteja evidenciada a profissão e o seu atual exercício. Também é necessário o pré cadastro 

online, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

3. A vacinação ocorrerá no prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA) - Rua 

Atingau (rua lateral) e nos 03 (três) Prontos Atendimento 18 Horas (Jd. Petrópolis, Zona Sul e Cj. 

Flamingos), das 13h às 16:30h (encerramento 30 minutos antes do fechamento do serviço, 

devido a necessidade de remanejamento de frasco multidoses). 

Endereço dos locais de vacinação: 

- Prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA): Rua Atingau, esquina com Rua Tico 

Tico Rei; 

 - Pronto Atendimento 18 Horas Petrópolis: Rua Pato Mergulhador, nº 280, Conj. 

Petrópolis; 

- Pronto Atendimento 18 Horas Flamingos: Rua Iratauá esquina com Albatroz Real, Conj. 

Flamingos; 

- Pronto Atendimento 18 Horas Palmares: Rua Tanatau, nº 520, Jd. São Bento. 
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4. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 

 

5. Contraindicações: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

6. Advertências: 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 056/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 03 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, para IDOSOS COM 83 ANOS OU 
MAIS A PARTIR DE 04/03/2021. 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da vacinação a 

todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas administrativas 

e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 
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Informo que: 

1.  A partir de 04/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida para todos os 

idosos com 83 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, 

CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é 

necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

2. A vacinação contra a COVID-19 se mantém estendida para todos os Trabalhadores de 

Saúde do SUBGRUPO 09 com 50 anos ou mais, ou seja, Trabalhadores de Saúde (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares e doulas, etc), inclusive da iniciativa privada, com 50 anos 

ou mais, e em exercício da profissão. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e cópia de 

documento que comprove o exercício da profissão (a ser retida): CARTEIRA DE TRABALHO; 

CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL; CONTRATO DE TRABALHO OU 

HOLERITE, onde esteja evidenciada a profissão e o seu atual exercício. Também é necessário o 

pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

3. A vacinação ocorrerá no prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA) - Rua 

Atingau (rua lateral) e nos 03 (três) Prontos Atendimento 18 Horas (Jd. Petrópolis, Zona Sul e Cj. 

Flamingos), das 13:30h às 16:30h (encerramento 30 minutos antes do fechamento do serviço, 

devido a necessidade de remanejamento de frasco multidoses). 

Endereço dos locais de vacinação: 

- Prédio anexo a Unidade Pronto Atendimento (UPA): Rua Atingau, esquina com Rua Tico 

Tico Rei; 

 - Pronto Atendimento 18 Horas Petrópolis: Rua Pato Mergulhador, nº 280, Conj. 

Petrópolis; 

- Pronto Atendimento 18 Horas Flamingos: Rua Iratauá esquina com Albatroz Real, Conj. 

Flamingos; 

- Pronto Atendimento 18 Horas Palmares: Rua Tanatau, nº 520, Jd. São Bento. 
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4. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 

recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 

 

5. Contraindicações: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

6. Advertências: 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 059/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 05 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, MANUTENÇÃO DOS TRABALHADOS DE SAÚDE 
E AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS, A PARTIR DE 08/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção de 

critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da vacinação a 

todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas administrativas 

e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

INFORMO QUE: 
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1.  A partir de 08/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida para todos os 

idosos com 80 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, 

CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é 

necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

2. A vacinação contra a COVID-19 se mantém estendida para todos os Trabalhadores de 

Saúde, do SUBGRUPO 09, com 50 anos ou mais, ou seja, Trabalhadores de Saúde (médicos, 

biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, 

técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, farmacêuticos – 

bioquímicos, cuidadores domiciliares e doulas, etc), inclusive da iniciativa privada, com 50 anos 

ou mais, e em EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. Documentos necessários: DOCUMENTO COM 

FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e 

cópia (a ser retida) de documento que comprove o atual exercício da profissão: 

CARTEIRA DE TRABALHO; CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL; 

CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE, onde esteja EVIDENCIADA a PROFISSÃO E O SEU 

ATUAL EXERCÍCIO. Também é necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

3. Devido a ampliação dos grupos prioritários, com manutenção dos demais grupos já 

estabelecidos anteriormente, os locais de vacinação forma alterados, ocorrendo em: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta Zampaolo (Rua 

Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 145 - 

Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua Gavião 

Preto, 439, Jd Petrópolis). 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho 

Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

 

 

4. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, não se 
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recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta forma, 

preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas 

do Calendário Nacional de Vacinação; 

 

5. Contraindicações: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do primeiro 

exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

6. Advertências: 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças reumáticas 

imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas do 

mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 064/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 10 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DE 
SAÚDE COM 45 ANOS OU MAIS, E MANUTENÇÃO DOS IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS, A 
PARTIR DE 10/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário 

Trabalhadores da Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo 

estadual, através do anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação a todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 
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INFORMO QUE: 

1.  A partir de 10/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida 

para todos os TRABALHADORES DE SAÚDE, do SUBGRUPO 09, com 45 ANOS OU MAIS, ou 

seja, trabalhadores de saúde (médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, 

atendente de farmácia, farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares e doulas, etc), 

inclusive da iniciativa privada, com 45 anos ou mais, e em EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 

Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e CÓPIA (A SER RETIDA) DE DOCUMENTO QUE 

COMPROVE O ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO: CARTEIRA DE TRABALHO; CARTEIRA DO 

CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL; CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE. Também é 

necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

 

2.  A vacinação contra a COVID-19 se mantém estendida para todos os idosos 

com 80 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é necessário o pré 

cadastro online, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

3. Locais de vacinação: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 

145 - Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis). 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

 

4. Horário: 13:30h às 16:30h; 

 

5. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 
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não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas. Desta 

forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre as vacinas COVID-19 

ASTRAZENICA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 14 dias entre as vacinas 

COVID-19 (ASTRAZENICA E CORONAVAC) e as demais vacinas do Calendário Nacional de 

Vacinação; 

 

6. Contraindicações das vacinas COVID-19: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

7. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças 

reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 066/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 11 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO DOS IDOSOS COM 79 ANOS OU 
MAIS, E AMPLIAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
EQUIPE DE APOIO) COM 45 ANOS OU MAIS, A PARTIR DE 12/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário 

Trabalhadores da Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo 

estadual, através do anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação em todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 
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INFORMO QUE: 

1. A partir de 12/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida 

para todos os idosos com 79 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também 

é necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

2. Também a partir de 12/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será 

estendida para TODOS OS TRABALHADORES DE SAÚDE, com 45 ANOS OU MAIS, ou seja, 

PROFISSIONAIS DE SAUDE E EQUIPE DE APOIO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

(recepção, limpeza, copa, segurança, motorista, etc.), com a devida comprovação do vínculo do 

trabalhador com os estabelecimentos de saúde, por meio de cópia (a ser retida) de: CARTEIRA 

DE TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE OU CARTEIRA DO 

CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. Também é necessário DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO e o pré 

cadastro online, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos os critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

estabelecimento de saúde, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de natureza 

humana: que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou gestão da 

saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por exemplo as 

instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as academias 

de ginastica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo de atuação 

da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de saúde. Também 

exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação de serviços de 

saúde. 

 

3. Locais de vacinação: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 

145 - Conj. Flamingos); 
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- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis). 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

 

4. Horário: 13:30h às 16:30h; 

 

5. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 

não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENICA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

6. Contraindicações das vacinas COVID-19: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

7. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças 

reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  
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Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 069/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 15 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 78 ANOS OU 
MAIS, E MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
EQUIPE DE APOIO) COM 45 ANOS OU MAIS, A PARTIR DE 15/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando que a vacinação ainda encontra-se no grupo prioritário 

Trabalhadores da Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo 

estadual, através do anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação em todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 
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INFORMO QUE: 

1. A partir de 15/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida 

para todos os idosos com 78 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também 

é necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

2. Encontra-se mantida a vacinação contra a COVID-19 dos demais grupos 

anteriormente contemplados, ou seja, para todos os IDOSOS DE 78 ANOS OU MAIS e 

TODOS OS TRABALHADORES DE SAÚDE, com 45 ANOS OU MAIS, ou seja, PROFISSIONAIS 

DE SAUDE E EQUIPE DE APOIO (recepção, limpeza, copa, segurança, motorista, etc.) DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, com a devida comprovação do vínculo do trabalhador com 

os ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, por meio de cópia (a ser retida) de: CARTEIRA DE 

TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE OU CARTEIRA DO CONSELHO 

DE CLASSE PROFISSIONAL. Também é necessário DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO 

SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e o pré cadastro online, 

disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos os critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de 

natureza humana: que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou 

gestão da saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por 

exemplo as instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as 

academias de ginastica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo 

de atuação da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de 

saúde. Também exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação 

de serviços de saúde. 

 

3. Locais de vacinação: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 
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145 - Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis); 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

 

4. Horário: 13:30h às 16:30h; 

 

5. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 

não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENECA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

6. Contraindicações das vacinas COVID-19: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

7. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, necessidade de 

administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) medicamento(s); 

- Transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de doenças 

reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com prescrição médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com prescrição 

médica; 
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- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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ANEXO 26 
 
 
 
Vacinas contra COVID-19, recebidas da 16ª Regional de Saúde (20/01/2021 a 15/03/2021). 
 

DATA Recebido/Remanejado VACINA DOSES 

20/01/2021 Recebido Butantan 1352 

20/01/2021 Remanejado* Butantan 20 

27/01/2021 Recebido Astrazeneca 900 

08/02/2021 Recebido Butantan 270 

08/02/2021 Recebido Butantan 620 

12/02/2021 Recebido Butantan 1352 

12/02/2021 Recebido Butantan 340 

12/02/2021 Remanejado* Butantan 20 

24/02/2021 Recebido Butantan 270 

26/02/2021 Recebido Astrazeneca 710 

01/03/2021 Recebido Butantan 380 

01/03/2021 Recebido Astrazeneca 890 

08/03/2021 Recebido Butantan 700 

08/03/2021 Recebido Butantan 210 

08/03/2021 Recebido Butantan 410 

08/03/2021 Recebido Butantan 340 

12/03/2021 Recebido Butantan 810 

  TOTAL: 9554 

*40 doses remanejadas ao município de Marumbi/PR. 
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ANEXO 26 
 
 
 
Vacinas contra COVID-19, recebidas da 16ª Regional de Saúde (20/01/2021 a 15/03/2021). 
 

DATA Recebido/Remanejado VACINA DOSES 

20/01/2021 Recebido Butantan 1352 

20/01/2021 Remanejado* Butantan 20 

27/01/2021 Recebido Astrazeneca 900 

08/02/2021 Recebido Butantan 270 

08/02/2021 Recebido Butantan 620 

12/02/2021 Recebido Butantan 1352 

12/02/2021 Recebido Butantan 340 

12/02/2021 Remanejado* Butantan 20 

24/02/2021 Recebido Butantan 270 

26/02/2021 Recebido Astrazeneca 710 

01/03/2021 Recebido Butantan 380 

01/03/2021 Recebido Astrazeneca 890 

08/03/2021 Recebido Butantan 700 

08/03/2021 Recebido Butantan 210 

08/03/2021 Recebido Butantan 410 

08/03/2021 Recebido Butantan 340 

12/03/2021 Recebido Butantan 810 

  TOTAL: 9954 

*40 doses remanejadas ao município de Marumbi/PR. 
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Ofício SMS nº 072/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 17 de março de 2021. 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 77 ANOS OU 
MAIS, E MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
EQUIPE DE APOIO) COM 45 ANOS OU MAIS, A PARTIR DE 17/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 e seus informes técnicos, com destaque para o Informe Técnico de 

18/01/2021, que dispõe que:  

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 
profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 
veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A 
vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam 
em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 
funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente 
contaminados. 

 

Considerando  o PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e seu 

anexo II, que define Trabalhador de Serviço de Saúde como: “Pessoa que exerce as atividades 

laborais em serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de 

internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde)”; 

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 
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Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação para todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

INFORMO QUE: 

1. A partir de 17/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida 

para todos os idosos com 77 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também 

é necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 

145 - Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis); 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 
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2. Encontra-se mantida a vacinação contra a COVID-19 para TODOS OS 

TRABALHADORES DE SAÚDE, com 45 ANOS OU MAIS, ou seja, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

EQUIPE DE APOIO dos ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, com a devida comprovação do 

vínculo do trabalhador com os ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, por meio de cópia (a ser 

retida) de: CARTEIRA DE TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE OU 

CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. Também é necessário DOCUMENTO 

COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE 

VACINAÇÃO e o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de 

natureza humana: que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou 

gestão da saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por 

exemplo as instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as 

academias de ginástica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo 

de atuação da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de 

saúde. Também exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação 

de serviços de saúde. 

LOCAL DE VACINAÇÃO PARA TRABALHADORES DE SAÚDE: apenas o Centro de 

Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, 

Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

3. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 

não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENECA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

4. Contraindicações das vacinas COVID-19: 
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Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

5. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Pacientes em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, 

necessidade de administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) 

medicamento(s); 

- Pacientes transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de 

doenças reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com recomendação médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com recomendação 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 074/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 18 de março de 2021. 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 76 ANOS OU 
MAIS, E MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
EQUIPE DE APOIO) COM 45 ANOS OU MAIS, A PARTIR DE 19/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 e seus informes técnicos, com destaque para o Informe Técnico de 

18/01/2021, que dispõe que:  

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 
profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 
veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A 
vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam 
em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 
funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente 
contaminados. 

 

Considerando o PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e seu 

anexo II, que define Trabalhador de Serviço de Saúde como: “Pessoa que exerce as atividades 

laborais em serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de 

internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde)”; 

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 
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Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação para todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

INFORMO QUE: 

1. A partir de 19/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida 

para todos os idosos com 76 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também 

é necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 

145 - Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis); 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 
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2. Encontra-se mantida a vacinação contra a COVID-19 para TODOS OS 

TRABALHADORES DE SAÚDE, com 45 ANOS OU MAIS, ou seja, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

EQUIPE DE APOIO dos ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, com a devida comprovação do 

vínculo do trabalhador com os ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, por meio de cópia (a ser 

retida) de: CARTEIRA DE TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE OU 

CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. Também é necessário DOCUMENTO 

COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE 

VACINAÇÃO e o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de 

natureza humana, que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou 

gestão da saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por 

exemplo as instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as 

academias de ginástica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo 

de atuação da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de 

saúde. Também exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação 

de serviços de saúde. 

LOCAL DE VACINAÇÃO PARA TRABALHADORES DE SAÚDE: apenas o Centro de 

Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas, anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, 

Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

3. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 

não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENECA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

4. Contraindicações das vacinas COVID-19: 
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Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

5. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Pacientes em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, 

necessidade de administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) 

medicamento(s); 

- Pacientes transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de 

doenças reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com recomendação médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com recomendação 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 077/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 20 de março de 2021. 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 75 ANOS OU 
MAIS, A PARTIR DE 22/03/2021; AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 74 ANOS OU MAIS, A 
PARTIR DE 24/03/2021; E AMPLIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 
(PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO) COM 40 ANOS OU MAIS, A PARTIR DE 
24/03/2021. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 e seus informes técnicos, com destaque para o Informe Técnico de 

18/01/2021, que dispõe que:  

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 
profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 
veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A 
vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam 
em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 
funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente 
contaminados. 

 

Considerando o PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e seu 

anexo II, que define Trabalhador de Serviço de Saúde como: “Pessoa que exerce as atividades 

laborais em serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de 

internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde)”; 

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 
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https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação para todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

INFORMO QUE: 

1. A partir de 22/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida 

para todos os idosos com 75 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também 

é necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

A partir de 24/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será estendida para 

todos os idosos com 74 anos ou mais. Documentos necessários: DOCUMENTO COM FOTO, CPF, 

CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é 

necessário o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 
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145 - Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis); 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

2. A partir de 24/03/2021, a vacinação contra a COVID-19 será ampliada 

para TODOS OS TRABALHADORES DE SAÚDE, com 40 ANOS OU MAIS, ou seja, 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO dos ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, com a 

devida comprovação do vínculo do trabalhador com os ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, por 

meio de cópia (a ser retida) de: CARTEIRA DE TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO 

OU CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. Também é necessário 

DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA 

DE VACINAÇÃO e o pré cadastro online, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de 

natureza humana, que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou 

gestão da saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por 

exemplo as instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as 

academias de ginástica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo 

de atuação da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de 

saúde. Também exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação 

de serviços de saúde. 

LOCAL DE VACINAÇÃO PARA TRABALHADORES DE SAÚDE: APENAS o Centro 

de Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas, anexo ao CSU (Avenida 

Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 
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3. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 

não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENECA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

4. Contraindicações das vacinas COVID-19: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

5. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Pacientes em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, 

necessidade de administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) 

medicamento(s); 

- Pacientes transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de 

doenças reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com recomendação médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com recomendação 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  
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Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 079/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 24 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 73 ANOS OU 
MAIS, A PARTIR DE 25/03/2021; AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 72 ANOS OU MAIS, A 
PARTIR DE 26/03/2021; E MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 
(PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO) COM 40 ANOS OU MAIS. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 e seus informes técnicos, com destaque para o Informe Técnico de 

18/01/2021, que dispõe que:  

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 
profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 
veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A 
vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam 
em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 
funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente 
contaminados. 

 

Considerando o PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e seu 

anexo II, que define Trabalhador de Serviço de Saúde como: “Pessoa que exerce as atividades 

laborais em serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de 

internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde)”; 

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 
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https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação para todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

INFORMO: 

1. Vacinação para IDOSOS: 

- 73 anos ou mais: a partir de 25/03/2021 (quinta-feira); 

- 72 anos ou mais: a partir de 26/03/2021 (sexta-feira); 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é necessário o pré cadastro online, 

disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 

145 - Conj. Flamingos); 
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- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis); 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

2. A vacinação contra a COVID-19 encontra-se mantida para os 

TRABALHADORES DE SAÚDE, com 40 ANOS OU MAIS, ou seja, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

EQUIPE DE APOIO dos ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, com a devida comprovação do 

vínculo do trabalhador com os ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, por meio de cópia (a ser 

retida) de: CARTEIRA DE TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO OU CARTEIRA DO 

CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. Também é necessário DOCUMENTO COM FOTO, 

CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e o pré 

cadastro online, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de 

natureza humana, que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou 

gestão da saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por 

exemplo as instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as 

academias de ginástica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo 

de atuação da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de 

saúde. Também exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação 

de serviços de saúde. 

LOCAL DE VACINAÇÃO PARA TRABALHADORES DE SAÚDE:  

APENAS o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas, anexo ao CSU 

(Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

 

 

3. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 
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não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENECA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

4. Contraindicações das vacinas COVID-19: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

5. Advertências para as vacinas COVID-19: 

- Pacientes em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, 

necessidade de administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) 

medicamento(s); 

- Pacientes transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de 

doenças reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com recomendação médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com recomendação 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  
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Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 



 

1 

 

ANEXO 32 
 
 
 
Vacinas contra COVID-19, recebidas da 16ª Regional de Saúde (20/01/2021 a 23/03/2021). 
 

DATA Recebido/Remanejado VACINA DOSES 

20/01/2021 Recebido Butantan 1352 

20/01/2021 Remanejado* Butantan 20 

27/01/2021 Recebido Astrazeneca 900 

08/02/2021 Recebido Butantan 270 

08/02/2021 Recebido Butantan 620 

12/02/2021 Recebido Butantan 1352 

12/02/2021 Recebido Butantan 340 

12/02/2021 Remanejado* Butantan 20 

24/02/2021 Recebido Butantan 270 

26/02/2021 Recebido Astrazeneca 710 

01/03/2021 Recebido Butantan 380 

01/03/2021 Recebido Astrazeneca 890 

08/03/2021 Recebido Butantan 700 

08/03/2021 Recebido Butantan 210 

08/03/2021 Recebido Butantan 410 

08/03/2021 Recebido Butantan 340 

12/03/2021 Recebido Butantan 810 

22/03/2021 Recebida Butatan 1220 

23/03/2021 Recebida Butantan 4160 

  TOTAL: 14934 

*40 doses remanejadas ao município de Marumbi/PR. 
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Ofício SMS nº 081/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 26 de março de 2021. 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AMPLIAÇÃO PARA IDOSOS COM 70, 69, 68, 67 
e 66 ANOS OU MAIS; E MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE (PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO) COM 40 ANOS OU MAIS. 
 
 

Prezados, 
 
Considerando a atual escassez de vacinas contra a COVID-19, bem como a adoção 

de critérios e grupos prioritários pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;  

Considerando o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 e seus informes técnicos, com destaque para o Informe Técnico de 

18/01/2021, que dispõe que:  

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 
profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 
veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de 
saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A 
vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam 
em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como 
funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente 
contaminados. 

 

Considerando o PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e seu 

anexo II, que define Trabalhador de Serviço de Saúde como: “Pessoa que exerce as atividades 

laborais em serviço de saúde (instituições públicas e privadas prestadoras de serviços de 

internação hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde)”; 

Considerando que a vacinação encontra-se no grupo prioritário Trabalhadores da 

Saúde, cujo escalonamento para vacinação foi estabelecido pelo governo estadual, através do 

anexo II do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf); 



 

Página 2 de 5 
 

Considerando que o escalonamento para vacinação dos Trabalhadores de Saúde 

subdividiu a vacinação dos trabalhadores de saúde em etapas (subgrupos 1 a 10), a serem 

executadas por ordem de prioridade temporal, bem como ações operacionais e disponibilidade de 

vacinas; 

Considerando que a atual disponibilidade de vacinas impede o avanço da 

vacinação para todos do subgrupo 09 - Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais 

(médicos, biomédicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, atendente de farmácia, 

farmacêuticos – bioquímicos, cuidadores domiciliares, doulas, trabalhadores atuantes em áreas 

administrativas e/ou de apoio, etc.; 

Considerando o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19 e suas 

disposições; 

Considerando os diversos mecanismos de controle e fiscalização das vacinas contra 

COVID-19, pelos sistemas federal e estadual de vacinação, bem como pelo Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Paraná; 

INFORMO: 

1. Vacinação para IDOSOS: 

- 70 anos ou mais: a partir de 27/03/2021 (sábado); 

- 69 anos ou mais: a partir de 29/03/2021 (segunda-feira); 

- 68 anos ou mais: a partir de 30/03/2021 (terça-feira); 

- 67 anos ou mais: a partir de 31/03/2021 (quarta-feira); 

- 66 anos ou mais: a partir de 01/04/2021 (quinta-feira); 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

E CARTEIRA DE VACINAÇÃO. Também é necessário o pré cadastro online, 

disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao  

 

LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS: 

a) 27/03/2021 – SÁBADO:  

ESTAÇÃO CULTURAL MILENE (Feira da Lua), entrada pela Rua Jandaia; 

HORÁRIO: 12h às 17h; 
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b) DEMAIS DIAS DE VACINAÇÃO: 

- REGIÃO DA ZONA SUL: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta 

Zampaolo (Rua Quete, ao lado do 18 Pronto Atendimento Horas Palmares); 

- REGIÃO DO FLAMINGOS: Ginásio de Esporte Mateus Romera (Rua Saí Verde, 

145 - Conj. Flamingos); 

- REGIÃO DO PETRÓPOLIS: Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua 

Gavião Preto, 439, Jardim Petrópolis); 

- REGIÃO DO JARDIM AEROPORTO: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Maurinho Cassitas), anexo ao CSU (Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

 

2. Vacinação para TRABALHADORES DE SAÚDE: 

A vacinação contra a COVID-19 encontra-se mantida para os TRABALHADORES 

DE SAÚDE, com 40 ANOS OU MAIS, ou seja, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO 

dos ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, com a devida comprovação do vínculo do trabalhador 

com os ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, por meio de cópia (a ser retida) de: CARTEIRA DE 

TRABALHO OU CONTRATO DE TRABALHO OU CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE 

PROFISSIONAL. Também é necessário DOCUMENTO COM FOTO, CPF, CARTÃO SUS, 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE VACINAÇÃO e o pré cadastro online, 

disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao 

Observação: Segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

do Ministério da Saúde, um dos critérios mínimos, para que o serviço seja considerado 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, compreende a prestação de ações e serviços de saúde de 

natureza humana, que inclui além da atenção à saúde, as ações de vigilância, regulação ou 

gestão da saúde. Isto exclui ações que não têm o foco direto na saúde humana, como por 

exemplo as instituições que visam a saúde animal, os salões de beleza, as clínicas de estética, as 

academias de ginástica, e as instituições asilares, dentre outros, que embora estejam no escopo 

de atuação da vigilância sanitária, não devem ser considerados como estabelecimentos de 

saúde. Também exclui arranjos institucionais voltados exclusivamente à compra e contratação 
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de serviços de saúde. 

Também serão vacinados os acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica 

em saúde, em ESTÁGIO HOSPITALAR, mediante declaração da instituição de ensino e 

declaração da instituição hospitalar, bem como comprovante de residência do estudante e/ou 

dos pais. 

 

LOCAL DE VACINAÇÃO PARA TRABALHADORES DE SAÚDE:  

APENAS o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas, anexo ao CSU 

(Avenida Gaturamo, Jardim Aeroporto); 

HORÁRIO: 13:30h às 16:30h; 

 

 

3. Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento, 

não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19, bem como das vacinas 

COVID-19 e outras vacinas. Desta forma, preconiza-se intervalo mínimo de 90 – 120 dias entre 

as vacinas COVID-19 ASTRAZENECA; 14 – 28 dias entre as vacinas COVID-19 CORONAVAC; e 

14 dias entre as vacinas COVID-19 (ASTRAZENECA E CORONAVAC) e as demais vacinas do 

Calendário Nacional de Vacinação; 

 

 

4. Contraindicações das vacinas COVID-19: 

Menores de 18 anos; 

Febre ou sintomas gripais; 

Doença aguda ou início agudo de doenças crônicas; 

Positivados para COVID-19, nos últimos 30 dias, e se assintomático, a partir do 

primeiro exame positivo; 

Vacinados (qualquer), nos últimos 14 dias; 

Reação anafilática confirmada a 1ª dose; 

 

 

5. Advertências para as vacinas COVID-19: 
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- Pacientes em uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulante orais, 

necessidade de administração da vacina o mais longe possível da última dose do(s) 

medicamento(s); 

- Pacientes transplantados, oncológicos, imunossuprimidos e portadores de 

doenças reumáticas imunomediadas previamente advertidos e com recomendação médica; 

- Gestantes, puérperas e lactantes previamente advertidas e com recomendação 

médica; 

- O esquema vacinal de duas doses deve ser iniciado e completado com vacinas 

do mesmo laboratório.  

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 
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Ofício SMS nº 0100/2021 – redigido P.A.C.C./F 
 

Arapongas/PR, 22 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Assunto: VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, VACINAÇÃO TRABALHADORES DE SAÚDE 
(PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO), SERVIÇOS DE SAÚDE/ 
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E CNES. 
 
 

QUEM SÃO OS TRABALHADORES DE SAÚDE? 

Conforme PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA 

A COVID-19 (Anexo I, página 24), TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE são todos 

aqueles que atuam em ESPAÇOS E ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA À 

SAÚDE, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, 

compreende tanto os PROFISSIONAIS DA SAÚDE – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 

fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 

veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os TRABALHADORES DE APOIO, 

como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de 

ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos ESPAÇOS E ESTABELECIMENTOS DE 

ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA À SAÚDE/ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, mas que não estão 

prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas.  

Segundo OFÍCIO CIRCULAR Nº 57/2021/SVS/MS, que retifica o Ofício nº 

234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS referente às orientações técnicas de vacinação do grupo 

prioritário “Trabalhadores da Saúde” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, 

cabe esclarecer que: 

TODOS os trabalhadores da saúde dos estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, 
regulação e gestão à saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação 
da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas e risco de 
adoecimento do trabalhador, em função de sua atividade, ou seja, aqueles que atuam na 
assistência direta ao paciente terão prioridade. Ressalta-se ainda que as especificidades e 
particularidades regionais serão discutidas na esfera bipartite (Estado e Município). 
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*Conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do 

Ministério da Saúde, ESTABELECIMENTO DE SAÚDE se trata de espaço físico delimitado e 

permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade 

técnica. Fatores mínimos para se considerar um serviço como um estabelecimento de saúde: 

- AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE NATUREZA HUMANA: a necessidade de que 

o estabelecimento de saúde realize “ações e serviços de saúde humana” permite que a saúde 

seja entendida em seu amplo espectro, possibilitando a identificação de estabelecimentos que 

realizam ações de vigilância, regulação ou gestão da saúde, e não somente estabelecimentos de 

caráter assistencial. Do mesmo modo, impede seu uso para outros estabelecimentos que não 

têm o foco direto na saúde humana, como por exemplo óticas, estúdios de tatuagem, salões de 

beleza, clínicas de estética, academias de ginastica/natação, espaço fitness, indústria/ 

distribuidoras/transportadoras de medicamentos, produtos hospitalares/odontológicos e 

insumos em saúde em geral, representantes de indústrias farmacêuticas/produtos em saúde, e 

estabelecimentos que visam a saúde animal, pet shops, agropecuárias, frigoríficos, dentre 

outros que, embora estejam no escopo de atuação da vigilância sanitária, não devem ser 

considerados como estabelecimentos de saúde. 

- RESPONSABILIDADE TÉCNICA: a introdução do conceito de “responsabilidade 

técnica” vem de acordo com a legislação vigente, já que não se pode desempenhar ações e 

serviços de saúde sem que exista a figura de uma pessoa física legalmente responsável por elas 

(Fonte: 

https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/P%C3%A1gina_principal#Cadastro_Nacional_de_Es

tabelecimentos_de_Sa.C3.BAde_.28CNES.29). 

Também segundo PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 a vacina será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área 

técnica em saúde em estágio HOSPITALAR e cuidadores de idosos e doulas/parteiras. 
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QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VACINAÇÃO DE 

TRABALHADORES DE SAÚDE? 

1. CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS:  

CPF E,  

CARTÃO SUS E,  

DOCUMENTO COM FOTO E, 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; 

 

2. CÓPIA DE DOCUMENTOS PROFISSIONAIS (profissionais e equipe de saúde):  

CARTEIRA DE TRABALHO OU  

CONTRATO DE TRABALHO OU  

CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL; 

Observações:  

Para estagiários acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em 

estágio HOSPITALAR, os documentos do item 2 são substituídos por declaração da instituição de 

ensino; 

Para cuidadores de idosos, doulas e parteiras, os documentos do item 2 são 

substituídos por certificado de curso na área; 

 

3. CÓPIA DE DOCUMENTOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE: 

LICENÇA SANITÁRIA, cuja ramo de atividade seja compatível com a definição de 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE supracitado OU; 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO/DE SITUAÇÃO CADASTRAL (CADASTRO 

NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA), cujos código e descrição da atividade econômica principal e 

secundária sejam compatíveis com a definição de ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. 

Observações:  

Para estagiários acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em 

estágio HOSPITALAR, os documentos do item 3 são substituídos por declaração da instituição 

hospitalar; 
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Para cuidadores de idosos, doulas e parteiras, os documentos do item 3 são 

substituídos por comprovante de pagamento por atividades relacionadas, com reconhecimento 

de firma do pagador; 

 

4. CARTEIRA DE VACINAÇÃO; 

 

5. PRÉ CADASTRO ONLINE, disponível em: 

https://www.arapongas.pr.gov.br/wba/site/saude/vacinacao; 

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
MOACIR PALUDETTO JUNIOR 

SECRETÁRIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS 


