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11 Municípios:

- Cianorte

- Cidade Gaúc

- Guaporema

- Indianópolis

- Japurá

- Jussara

- Rondon

- São Manoel d

- São Tomé

- Tapejara

- Tuneiras do O

Pop.: 162.273h
(datasus est. 2
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O QUÊ NOS MOVEU (15/06/2021)?

• Entre final de maio e meados de junho, o Hospital São Paulo, nossa maternid
de referência, no ficou 08 gestantes e puérperas com COVID-19, no NEAR M
“Quase Morte” (que no fica casos graves de gestantes e puérperas). Nenh
delas havia sido vacinada, porque apenas as gestantes e puérperas 
comorbidades estavam sendo vacinadas e, a única que se enquadrava
recusou.

• Dessas: 04 sobreviveram e 04 foram a óbito. Deixando um total de 11 orfãos.
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SITUAÇÕES ENCONTRADAS - ÓBITOS

IDADE/VACINAÇÃO COVID-
19

SOBREVIDA DO 
RN

NÚMERO DE FILHOS VIVOS

40 anos/Não Sim 04 (sem parceiro)

31 anos/Não Sim 02

25 anos/ Não, recusou
(obesidade mórbida)

Não 03 (sem parceiro)

25 anos/Não Não 02

Total na 13 RS 11 orfãos, 07 irmãos foram separado
perderam mãe, o lar e os irmãos.



ALERTA EMERGÊNCIA 
Prioridade Máxima em 15/06/2021

 Necessidade de envolver a APS, Atenção Secundária (Consórcio) e terciária-re
de urgência. Com reuniões PRESENCIAIS, mantendo as precauções .

 Envolvimento de vários setores da 13 RS: direção, DVAGS, DVVGS, Seções 
Atenção Primária, Epidemio, Redes de atenção, auditoria e regulação.

     O cios e telefonemas para os gestores, Consórcio 
     e rede de urgência, conseguimos agendar a 
     1ª reunião para o dia 17/06/2021.



Sensibilização de gestores e equipes      
(APS, CISCENOP, Rede de urgência)

 Reuniões rápidas (1 hora e meia com cada grupo). Começamos mostran
situação atual, fazíamos esclarecimentos, divulgávamos insistentemente o es
de informações (anexo);

 Em seguida, pedíamos sugestões para agilizarmos as vacinações;
 No total fizemos 10 reuniões, sendo 3 fora do horário de trabalho da Regional;
 Com o apoio do município de Cianorte, conseguimos que 3 obste

par cipassem das reuniões. Um deles ficou responsável por divulga
informações para outros colegas;

    Todos concordaram que era uma situação absolutamente emergencial e
cada minuto perdido poderia significar mais uma morte.
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META (em comum acordo)
Até 02/07/2021 vacinar 100% das 

gestantes

NECESSIDADE DE ENVOLVER A REDE PRIVADA
Entramos em contato com a UNIMED por telefone, expusemos a situa

pedimos apoio. Enviamos então um o cio, que foi repassado para tod
médicos cooperados, especialmente para obstetras e pediatras;

Alguns médicos encaminharam lista de gestantes não vacinadas para busc
pelas UBS;
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Dificuldades encontradas nos municípios - 
APS Falta de informação e sensibilização da equipe;

 Resistência por parte dos médicos, especialmente obstetras;
 Recusa inicial das pacientes (mais de 50%):

 Medo e insegurança das gestantes, especialmente após a   veiculação na mídia de um óbito
pós vacinação;

 Medo de prejudicar o bebê, de deformidades;
 Escolha da vacina Pfizer, algumas vezes por ordem médica;
 Indicação do médico para só fazer a vacina após a 20ª semana;

 Logís ca:centralização da vacina evitar desperdício de doses, especialmente em 
 Juntar 10 gestantes no mesmo dia para abrir 1 frasco;
 Falta de veículo;
 Falta de pessoal: campanha vacina Influenza e COVID-19 na pop geral e comorbi
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Estratégias dos municípios: FORÇA-TAREFA
 Conscien zar, Esclarecer , Sensibilizar e envolver todos os profissionais;

 Vídeo dos 4 obstetras mais atuantes no SUS, incen vando a vacinação realiz
pelo município de Cianorte;

 Conscien zação cole va e individual das gestantes e puérperas (até 45 dias
seus familiares a respeito da importância da vacinação e da con nuidade 
medidas de precaução após a mesma;

Quando, mesmo após os esclarecimentos, a equipe não conseguia convence
gestante, esta passava por orientação médica, sempre respeitando porém
decisão da gestante; (Na época não solicitava prescrição médica)
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Estratégias dos municípios: FORÇA-TAREFA
 A equipe se reuniu e fizeram:

 listas de gestantes e puérperas que já poderiam ser vacinadas;
 lista daquelas que estavam temporariamente inaptas para receber a vacina (isolamento C

intervalo vacina de influenza menor  14 dias), constando a data que poderiam ser vacinadas
 busca a va das que poderiam ser vacinadas;

 Mudança de Logís ca (Cianorte): 
 cronograma das consultas de gestantes em cada UBS;
 conseguiram que a gestão disponibilizasse 1 veículo;
 a equipe (coordenação), levava as vacinas até as UBSs para vacinar as gestantes;

 Comunicação à 13ª RS o nome do médico que colocasse empecilhos pa
vacinação: a regional entrava em contato, por telefone, com os médico
abrangência da 13ª RS.

O fato do prazo para vacinarmos 100% das gestantes em pouco tempo (cerca de
dias), foi visto como posi vo pelos municípios
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NÃO DESPERDIÇAR NENHUMA OPORTUNIDADE DE VACI
 ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO

 vacinar em sala de espera; 
 fazer busca a va;
 vacinar no domicílio; 
 horário estendido;
 profissionais da Saúde Bucal passavam para a ESF, as datas de atendimento de ge
 a responsável pela epidemiologia entrou em contato com empresas, para levan

de gestantes e puérperas pois, muitas empresas tem convênio com planos de sa
vezes a gestante não procura a UBS.
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Início das reuniões

 17/06/2021

RESULTADOS 
EM 02/07/2021 

(baseado no nº real de 
gestantes)

MUNICÍPIO % VACI
Cianorte 90%

Cidade Gaúcha 91%

Guaporema 100

Indianópolis 95%

Japurá 80%

Jussara 100

Rondon 70%

São Manoel do PR 100

São Tomé 96%

Tapejara 100

Tuneiras do Oeste 100

13ª RS (média) 92,89
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Gestantes e puérperas NÃO vacinadas de 
17/06 à 02/07/2021

 Menores de 18 anos;
 Inaptas temporariamente aguardando término de isolamento ou por ter tomad

vacinas a menos de 14 dias;
 Recusas não rever das: Orientação da RS – registrar em prontuário

 (2,5%) a maioria das recusas  foram devidas a orientações de obstetras do setor conveniado
que não recomendavam a vacina Coronavac, apenas Pfizer e/ou a liberação da vacina apen
20ª semana de gestação.

 Apenas 1 recusa foi por escolha da mulher.

 Recusas rever das: a maioria das recusas foram rever das após esclarecimentos
profissionais de saúde.



Informamos que compõe o escopo técnico de informação aos profissionais da Lin
de Cuidado Materno Infan l, em relação à vacinação contra a COVID-19, os 
seguintes documentos:

1) Nota Técnica no 01/2021, de 11/06/2021 - SESA/PR, que trata da Vacinação contra COVID
em Gestantes e Puérperas no Estado do Paraná; 

2) O Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19 - 6a edição, atualizado em 15 de junho 
2021, conforme link abaixo. L i n k: 
h ps://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-
06/6%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20Plano%20Estadual%20de%20Vacina
%C3%A7%C3%A3o%20Contra%20a%20COVID-19.pdf

3) Posicionamento da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado do Paraná (SOGIPA) 
08 de junho de 2021;

4) Parecer da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)
(FEBRASGO) de 10 de junho de 2021;

INFORMAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE



INFORMAÇÕES PARA GESTANTES E PUÉRPERAS ATÉ 45 DIAS,  
                                COM 18 ANOS OU MAIS E SEUS FAMILIARE

GESTANTES E PUÉRPERAS SÃO CONSIDERADAS GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19, por isso 
orientamos:

 Vacinar gestantes e puérperas de até 45 dias, a par r de 18 anos, como grupo prioritário 
independentemente da presença de fatores de risco adicional;

 A vacinação das gestantes e puérperas, a par r de 18 anos, deverá ser realizada com as vacina
NÃO contenham vetor viral, ou seja, somente coma Coronavac/Butantan ou Pfizer 
BioNTech/Comirnaty;

 A vacinação poderá ser realizada em qualquer trimestre da gestação (independentemente da 
gestacional);

 A Amamentação NÃO contraindicada a vacina;

 Recomendamos a manutenção das medidas não farmacológicas como o uso de máscaras, álco
higiene e lavagem das mãos, isolamento e distanciamento social durante a pandemia de COVI



O lugar da fala: 
equipes dos municípios

“Em determinado dia de vacinação para gestantes e puérper
muito frio em nossa região, acompanhado de chuva. Embora a
seja pequena, nem todos possuem carro e o trajeto até a Unid
Saúde pode ser prejudicado. O frio não desanimou a equipe de
Ao perceber que algumas mulheres não haviam comparecido a 
equipe montou a caixa e foi casa a casa, vacinando todas as mu

“Nós acreditamos que a vida é o mais importante e que o vínc
a comunidade, a disponibilidade e comprometimento da equ
saúde são nossas principais estratégias de trabalho. Basta um
vacina e nós estaremos sempre prontos.”                                                    
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O lugar da fala: equipes dos municípios

“Acreditamos que o que fez com que alcançassemos 100
vacinação, foi a escuta, o respeito, o tempo da aceitaç
empatia e principalmente o trabalho em equipe” 

                                    Ju

“O que mais nos motivou foi a reunião que tivemos com profiss
da 13ª RS, a  motivação deles, foi a nossa motivação também
nos impulsionou a fazer o nosso melhor, tendo como cenário 
índice de mortalidade materna e infantil devido ao COVID!!!”
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VOLTANDO AO INÍCIO
O QUÊ NOS MOVEU (15/06/2021)?

• Entre final de maio e meados de junho, o Hospital São Paulo, nossa maternid
de referência, no ficou 08 gestantes e puérperas com COVID-19, no NEAR M
“Quase Morte” (que no fica casos graves de gestantes e puérperas). Nenh
delas havia sido vacinada, porque apenas as gestantes e puérperas 
comorbidades estavam sendo vacinadas e, a única que se enquadrava
recusou.

• Dessas: 04 sobreviveram e 04 foram a óbito. Deixando um total de 11 orfãos.



Alguém no hospital achou importante 
notificar Near Miss em um sistema e 
alguém olhou para esta informação e 
moveu toda uma rede de atenção

Epidemiologia = 
INFORMAÇÃO PARA AÇÃO

VOLTANDO AO INÍCIO...
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