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Plano de imunização contra a Covid-19 no Município
de Cachoeira do Piriá

1. Apresentação
O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 18 de setembro de 1973, é
responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a
morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de
vigilância em saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira. É
um dos maiores programas de vacinação do mundo, sendo reconhecido nacional e
internacionalmente. Atualmente, atende 212 milhões de pessoas, é um patrimônio do estado
brasileiro, mantido pelo comprometimento e dedicação de profissionais de saúde, gestores e
de toda população. São 47 anos de ampla expertise em vacinação em massa e está preparado
para promover a vacinação contra a covid-19
A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. Tratase de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre
principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e
superfícies contaminadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das
pessoas têm a forma leve ou moderada da doença, porém aproximadamente 15% delas
desenvolvem a doença severa necessitando de suporte de oxigênio. Tem-se ainda que 5% da
população que é afetada com a forma grave da doença e pode vir a desenvolver além das
complicações respiratórias, complicações sistêmicas como trombose, complicações cardíacas e
renais, sepse e choque séptico.
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2. Objetivo
O plano de vacinação tem como prioridade no primeiro momento, atingir o público-alvo
determinado pelo ministério da saúde juntamente com o governo do estado (SESPA) e levará
em consideração as necessidades do município.
Considerando a transmissibilidade da covid-19 (R0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 70% da
população precisaria estar imune (assumindo uma população com interação homogênea) para
interromper a circulação do vírus. Desta forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da
população (a depender da efetividade da vacina em prevenir a transmissibilidade) para
eliminação da doença. Portanto, em um momento inicial, onde não existe ampla
disponibilidade da vacina no mercado mundial, o objetivo principal da vacinação passa a ser
focado na redução da morbidade e mortalidade pela covid-19, de forma que existe a
necessidade de se estabelecer grupos prioritários para a vacinação.

3. Perfil Epidemiológico do Município e Região
A situação epidemiológica do município de cachoeira do Piriá ainda é muito incerta,
visto que as informações apuradas até o momento são poucas, boletins epidemiológicos
defasados, sistema de monitoramento da SESPA (https://www.covid-19.pa.gov.br/) e
(https://notifica.saude.gov.br/) com informações não atualizadas. Diante desse cenário
necessitou-se criar uma nova metodologia para acompanhamento dos casos de COVID no
município. A contagem reiniciou a partir do dia 01.01.2021, período em que foi criado o centro
de COVID-19, na antiga UBS da Piçarreira.
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Em relação a nivel de regional, podemos evidenciar os seguintes dados:
_________________________________________________________________________
Região de saude
População
Casos
Indidencia
Obitos
Letalidade
________________________________________________________________________
Rio Caetés
541.251
12.963
23,95
350
2,70

4. Metas
A meta é vacinar, pelo menos 90% da população alvo de cada grupo, um vez que é de
se esperar que uma pequena parcela da população apresente contraindicações à vacinação.

5. A Vacina
Os testes para estudos clínicos com a vacina do Butantan começaram em julho do ano
passado em 7 estados, incluindo o DF. O estudo foi realizado com 13.060 voluntários, todos
profissionais da saúde e expostos diariamente à Covid-19. Metade do grupo recebeu placebo e
a outra metade tomou a vacina. Desde o início dos estudos, 252 pessoas foram infectadas: 167
do grupo placebo e 87 que tomaram a vacina. É importante destacar que entre os vacinados,
não houve nenhum caso grave e nem moderado.
Os resultados do estudo da fase 3 mostraram que nos casos graves e moderados a
eficácia é de 100%. Para os casos leves, 78% e, nos muito leves, 50,38%. Isso significa que
temos 50,38% menos chances de contrair a doença. Se contrairmos, há 78% de chance de não
precisarmos de qualquer atendimento médico e 100% de certeza de que a enfermidade não vai
se agravar.
Já muito utilizada entre as produções do Butantan, a tecnologia do vírus inativado
funciona da seguinte forma: o vírus é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois
inativado por meio de calor ou produto químico. Ou seja, o corpo que recebe a vacina com o
vírus – já inativado – começa a gerar os anticorpos necessários no combate da doença.
Após tomar a vacina, quem contrair o vírus não desenvolverá a doença, mas poderá
transmiti-la. As vacinas atuam na prevenção e evitam o contágio, induzindo a criação de
anticorpos por parte do sistema imunológico.
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Fonte: www.butantan.gov.br

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio do seu Comitê Consultivo de Vacinas
Covid-19 (Sage, na sigla em inglês), formado por especialistas em imunização de todo o
mundo, acaba de recomendar o uso da vacina Oxford-AstraZeneca, que, no Brasil, é
produzida pela Fiocruz. O documento de recomendação destaca que o imunizante é
extremamente eficaz e seguro.
Segundo o Comitê da OMS, a vacina deve ser usada em adultos acima de 18 anos,
inclusive em idosos. Além disso, os especialistas reforçam a indicação demonstrada
pelos testes da vacina de que um intervalo longo entre as duas doses, de oito a 12
semanas, aumentaria a sua eficácia.
A OMS recomenda o uso do imunizante inclusive para as novas variantes que vêm
circulando no Brasil e em outros países, como a África do Sul. O documento enfatiza que
a vacina previne os casos graves e as hospitalizações por Covid-19 e, por esta razão,
deve ser utilizada independentemente de haver diferentes variantes do vírus circulando
no local.
De acordo com os estudos publicados sobre a vacina Oxford-AstraZeneca, sua eficácia
geral é de 82%. A Fiocruz recebeu um primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo
(IFA), no último dia 6/2, e iniciou a produção das vacinas no país. A previsão é que as
doses iniciais produzidas no Brasil sejam entregues ao Ministério da Saúde no início de
março.

Rua Mario Covas, S/N, – Centro – CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa
Email: sec.saudepmcp@gmail.com

SECRETARIA DE SAÚDE

Fonte: www.astrazeneca.com.br

6. Logística
Para operacionalizar a campanha municipal de vacinação, o plano da secretaria
municipal de saúde prevê capacitação dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS) e também um esquema de recebimento, armazenamento, expedição e distribuição dos
insumos, que são o próprio imunizante, além das seringas e agulhas.
A secretaria de saúde concentrará seu estoque de vacinas em sua rede de frio, de onde
descentralizará de forma ramificada para cada localidade de acordo com o cronograma e
necessidade de cada localidade.
Destaca-se ainda que, em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 197/2017, todo serviço de vacinação possui
obrigatoriedade na informação dos dados ao ente federal, por meio do sistema de informação
definido pela CGPNI ou um sistema próprio que interopere com ele. A Notificação e
Investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-SUS Notifica. Esta será a única via de entrada
de dados, já acordado entre a Anvisa e a CGPNI. O formulário de preenchimento dentro do
sistema está em fase final de desenvolvimento pelo DATASUS e está sendo construído visando
aprimorar o fluxo de informação entre o MS, Anvisa e OMS.
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7. Armazenamento
Com o objetivo de manter a confiabilidade da temperatura de armazenamento dos
imunobiológicos nas diversas unidades de rede de frio orienta-se o registro da temperatura em
mapas de controle, no início e término do expediente. Os sensores aplicados à medição devem
ser periodicamente calibrados e certificados por Laboratórios de Calibração da Rede Brasileira
de Calibração do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, de forma
a garantir a precisão dos registros de temperatura (+2° a +8°C).

Rede de frio de cachoeira do Piriá

8. Etapas de vacinação e grupos prioritários
1ª FASE


Trabalhadores de Saúde: 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. Solicita-se aos
municípios que priorizem aqueles profissionais que atuem no atendimento de
pacientes com Síndrome Gripal, seja em urgências, enfermarias ou unidades de
tratamento intensivo, inclusive, funcionários que não atuem diretamente na
assistência, mas frequentem tais ambientes, como auxiliares de serviços gerais,
copeiros, administrativos, entre outros;
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Pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência:
Deverão receber a vacina COVID-19 em conformidade com as fases predefinidas;



Indígenas aldeados: Indígenas aldeados (ou seja, que residam em áreas indígenas)
com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;

2ª FASE




Idosos a partir de 60 anos de idade: Deverão receber a vacina COVID-19 em
conformidade com as fases predefinidas;
Povos e comunidades tradicionais quilombola: Povos habitando em comunidades
tradicionais quilombolas;
Profissionais da Segurança Pública na Ativa: Servidores das polícias federal, militar e
civil; servidores do Centro de Perícias Científicas; bombeiros militares; policiais
penais e agentes do DETRAN.

3ª FASE


Indivíduos que possuam comorbidades: Para indivíduos com comorbidade já
descritas, de acordo com a faixa etária indicada pela ANVISA. (Diabetes mellitus;
hipertensão arterial sistêmica grave (de difícil controle e/ou com lesão de órgãoalvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares
e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme;
imunossuprimidos; obesidade grave (IMC≥40)

4ª FASE




Funcionários do sistema de privação de liberdade: Agente de custódia e demais
funcionários;
População privada de liberdade: População acima de 18 anos em estabelecimentos
de privação de liberdade;
Trabalhadores da educação: Todos os professores e funcionários das escolas
públicas e privadas;

9. Local e data do início da campanha
Inicialmente, o local escolhido para a vacinação foi a antiga UBS da Piçarreira.
O início da campanha ocorreu desde o dia 19/01/2021 e segue firmemente até os dias
atuais, em conformidade com as doses recebidas e ordens de vacinação dos grupos prioritários.
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Atualmente estamos na 2 FASE de vacinação, correspondendo ao grupo prioritário dos
idosos.
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Destaque para a dona Raimunda Nonata, 70 anos, mulher, quilombola, agente comunitária de saúde, moradora da comunidade
Marajupema, divisa do estado do Pará com Maranhão, há 135 KM da sede do município.
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10. Monitoramento, supervisão e avaliação
O monitoramento, supervisão e avaliação são importantes para acompanhamento da
execução das ações planejadas, na identificação oportuna da necessidade de intervenções,
assim como para subsidiar a tomada de decisão gestora em tempo oportuno. Ocorre de
maneira transversal em todo o processo de vacinação.

11. Continuidade da campanha
Nessa estratégia de vacinação à diversidade de vacinas a serem utilizadas, de variados
grupos selecionados da população para a vacinação, é necessário realizar o monitoramento e
avaliação constante durante e após a campanha para verificar o alcance da meta de cobertura,
a aceitabilidade da vacina, os eventos adversos, a imunidade de curto e longo prazo, o impacto
da introdução da vacina no país e a oportuna identificação das necessidades de novas
intervenções. No decorrer da campanha o monitoramento será constante, com relatórios
situacionais periódicos por meio dos instrumentos de informações disponibilizados pelo MS. E
após a campanha será realizada a avaliação pós – introdução (estudos pósmarketing). Este
trabalho trará subsídios para avaliação dos resultados alcançados, ações assertivas e lições
aprendidas nas diferentes esferas de gestão.
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ANEXO 1
BOLETIM INFORMATIVO: divulgado nas redes sociais e sites oficiais diariamente.

Foram adquiridos um total 1.974/100% vacinas para o município, destas 1.237 foram
aplicadas na população um percentual de 62,66% dos indivíduos. Atualmente o estoque
encontra-se com um total absoluto de 737 de vacinas para ser aplicadas, ou seja 37,33% ainda
irão ser vacinados. Em relação a vacinação dos grupos prioritários com a primeira dose,
observou-se o grupo dos idosos como o grupo mais vacinado (861), mostrando a preocupação do
munício com os mais debilitados, seguido do grupo dos profissionais da saúde que atuam na
linha de frente no combate a COVID-19 (219) e por último os agentes de segurança pública (23).
No entanto, na segunda dose observou-se o grupo dos profissionais da saúde como o grupo mais
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vacinado (117), seguido dos idosos (17) e nenhum agente de segurança ainda foi vacinado com a
segunda dose.

APLICAÇÃO DE VACINAS POR GRUPO
Força de Seguramça
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