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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de
animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os Coronavírus que infectam
animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em
dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo Coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi
identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida
pessoa a pessoa.
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, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
De forma a operacionalizar e definir as diretrizes de vacinação contra Covid-19 no
município, a prefeitura de Igarapé-Miri/PA, através da Secretaria de Municipal de Saúde, apresenta o
Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Ressalte-se ainda que, este plano orienta-se pelo
Plano Estadual e Nacional de Vacinação para a COVID 19, sujeito a alterações direcionadas
pela SESPA, e 6ºCRS, seja por novas estratégias de prioridades ou quantitativos de
imunobiológicos repassados.
Desse modo, a vacinação deve ocorrer em 4 (quatro) etapas, em conformidade com os
critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde, Secretaria
Estadual Saúda e 6º Centro Regional de Saúde –do Baixo Tocanti ns.
Cada fase esta de acordo com as diretrizes já estabelecidas pela equipe técnica do Ministério
da Saúde, priorizando grupos e considerando informações sobre nuances epidemiológicas,
comorbidades e dados populacionais.
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2. OBJETIVOS DO PLANO/ METAS
2. 1 - OBJETIVO GERAL
Instituir as ações e estrategias para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no
município de Igarapé-Miri/Pa.
2. 2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS
Estabelecer as diretrizes, ações, estrategias para reduzir a morbimortalidade causada pelo
novo Coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de
saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.
Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos pela
Covid-19, é fundamental alcançar altas coberturas vacinais.
Portanto, o PNI estabeleceu como meta, vacinar pelo menos 90% da população alvo de cada
grupo.

3. RESULTADOS ESPERADOS
Alcançar a cobertura vacinal e Contribuir para a interrupção da circulação do SARS-CoV-2.

4. AS FASES DE VACINAÇÃO
No município de Igarapé-Miri, a vacinação deve acontecer em quatro etapas, obedecendo a
critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde, Secretaria
Estadual e 6º Centro Regional.
Quadro 01: População prioritária para vacinação contra a covid-19, estimativa de número de
doses necessárias em cada fase.
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FASES

1°
Fase
vacinação

População-alvo
• Trabalhadores de Saúde da Rede
Pública
Neste grupos, incluem-se:
- Servidores de Hospitais,
de
-Unidades de Saúde,
-Centros de Especialidade,
-CAPS,
-Central de Abastecimento Farmacêutico,
-Conselho de Saúde,
-Vigilância em Saúde,
-Profissionais de segurança pública a
serviço da secretaria municipal de saúde e
atuantes na barreiras sanitárias.
-Todos os departamentos de Saúde da
Rede Municipal.
- Rede Complementar de Saúde:
-Hospitais Privados,
-Ambulatorios,
-Consultórios
-Laboratorios,
-Clinicas de Fisioterapia,
-Farmacias,

Modalidade de Vacinação
Nos locais de trabalho.

Sala de Imunização da
Vigilância Epidemiológica.

Sala de Imunização da
Vigilância Epidemiológica.

-Trabalhadores de cemitérios
-Coveiros
-Zeladores
-Coleta de lixo Hospitalar

Sala de Imunização da
Vigilância Epidemiológica.

• Pessoas com mais de 90 anos

Domiciliarmente.
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2° Fase
vacinação

de



IDOSOS ACAMADOS



IDOSOS: com idade a partir de 80 02 e 03 de março
anos.






Domiciliarmente

IDOSOS: com idade acima de 70 23, 24 e 25 de março
anos.
IDOSOS: com idade de 60 anos.

29, 30 e 31 de março

Posto de referência localizado
no Centro Paroquial com
datas
definidas
após
informativo da SESPA sobre
repasses das doses.

3° Fase
vacinação

• Indivíduos
que
possuam
COMORBIDADES, tais como:
*Diabetes mellitus; hipertensão; doença
de
pulmonar obstrutiva crônica; doença renal;
doenças cardiovasculares e cerebrovasculares;
indivíduos transplantados de órgão sólido;
anemia falciforme; câncer; obesidade grave
IMC
 Todos os Professores e
Funcionários das Escolas
Públicas e Privadas

4° Fase
vacinação

5.

de

Posto de referência localizado
no Centro Paroquial com
datas
definidas
após
informativo da SESPA sobre
repasses das doses.
Indivíduos pertencentes a
esses grupos serão précadastrados no SIPNI, aqueles
que não tiverem sido pré
cadastrados devem apresentar
atestado médico especificando
o motivo da indicação da
vacina, que deverá ser
apresentada
no
ato
da
vacinação.

• Funcionários do sistema prisional;
• População privada de liberdade;

ESTRATÉGIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A

COVID-19
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A população-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19 foi priorizada segundo os
critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O
escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade das
doses de vacina.
O Ministério da Saúde iniciará a campanha de vacinação contra a covid-19 com um total de
6 milhões de doses da vacina Sinovac (Butantan). Ressalta-se que esta vacina tem indicação de duas
doses para completar o esquema vacinal.
Neste cenário, estima-se vacinar nesta primeira etapa cerca de 2,8 milhões de pessoas do
Brasil todo, priorizando os grupos que seguem:
Diante das doses disponíveis para distribuição inicial e a dimensão da categoria dos
trabalhadores de saúde, será necessária uma ordem de priorização desse grupo prioritário. Assim,
recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos trabalhadores da saúde conforme disponibilidade
de doses, sendo facultado à equipe técnica municipal adequar a priorização conforme a realidade
local:
❖ Equipe volante de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos
grupos elencados;
❖ Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da
atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados
de covid-19;
❖ Demais trabalhadores de saúde
Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a
vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme
disponibilidade de vacinas.

6. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO PLANO
Esfera Federal: Aquisição de vacinas, seringas e agulhas e definição de publico prioritário
(passíveis de modificações).
Esfera Estadual: Distribuição das vacinas para os Municípios e Apoio para alcance do grupo
alvo.
Esfera Municipal: Elaborar plano operacional local para vacinação contra a COVID-19.
Operacionalização da Vacina no Município.
Além disso, o município deve organizar o fluxo de armazenamento das vacinas e insumos
recebidos do governo estadual e distribuição em todo território do município de Igarapé-Miri;
Providenciar capacitação de todos os profissionais de saúde envolvidos na vacinação da
COVID 19;
Manter a complementação de seringas e agulhas;
Coordenar e executar as ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a vacinação de
rotina;
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As estratégias especiais, notificação e investigação de eventos adversos e óbitos
temporalmente associados à vacinação;
Realizar os registros de movimentação dos estoques das vacinas para a COVID 19, em
tempo real, através de Boletins diários e Vacinômetros;
Alimentar os sistemas de monitoramento e controle dos dados relativos às vacinas e aos
usuários no Sistema Nacional de Imunização.
Avaliar a eficácia, segurança e impactos da campanha de vacinação no municipio;
Realizar o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as
normas técnicas vigentes.

7. SALAS DE VACINAÇÃO MUNICIPAL
A Secretaria Municipal de Saúde possui (1) Setor de Imunização Central e 11 (onze) salas
de vacinação que ficam em postos na Zona Urbana e Rural, e destas somente 2 (duas) estão
desativadas por falta de energia elétrica (Zona Rural)
As salas de vacina das unidades de saúde recebem as vacinas da central de imunização
municipal, para distribuição em todo território do município.
Assim, a estrutura municipal já existente está sendo preparada para receber as vacinas e os
insumos da campanha de vacinação contra COVID 19 para as próximas fases de vacinação.

8. DIVULGAÇÃO
A divulgação será realizada pela equipe de Comunicação Municipal e o IEC através de
veiculação de mensagens nas rádios locais das zonas urbana e rural, boletim diário de vacinação,
redes sociais, cartazes, divulgação volante através dos agentes comunitários de saúde. Além de
informativos diários informando as doses aplicadas, recebimento de doses e estoque disponível, a fim
de levar ao usuário total transparência e responsabilidade.

9. ESQUEMA DE VACINAÇÃO
A vacina proveniente do Laboratório Sinovac/Butantan, deverá ser administrada
exclusivamente por via intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo determinado
conforme segue:
Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04 semanas.
Vacina Aztrazeca/Fio Cruz: intervalo entre as doses, de 04 a 12 semanas.
Destaca-se que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo
determinado, posteriormente será ainda possível tomar a 2ª dose para completar o esquema.
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Atente-se ainda, para a utilização de estratégias que permitam chegar o mais próximo
possível das pessoas a serem vacinadas evitando a aglomeração, poderão ser necessárias. Tais como:
 Agendamento de grupos de profissionais de saúde, em dias específicos;


Vacinação domiciliar de idosos acamados (cadastrados), e com limitação de locomoção;
A vacinação dos demais idosos, não acamados, dependerá exclusivamente do repasse
desta doses em quantitativo suficiente para a execução das seguintes estratégias.




Vacinação de idosos: em local específico, amplo, arejado, seguro, coberto, em dois formatos:
Espera (distanciamento) e drive trhu.
Local: Posto de referência localizado no Centro Paroquial com datas definidas após
informativo da SESPA sobre repasses das doses.

10. REGISTRO E INFORMAÇÃO
Na Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, observada a necessidade de
acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da Saúde desenvolveu módulo específico
nominal, para cadastro de cada cidadão com a indicação da respectiva dose administrada
(Laboratório e lote), além da atualização do módulo de movimentação de imunobiológico para
facilitar a rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos, facilitando o planejamento e o
acompanhamento em situações de Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV).

11. RECURSOS NECESSÁRIOS
11.1 RECURSOS HUMANOS
No âmbito municipal, no primeiro momento, o quantitativo de profissionais do
Departamento de Imunização é o suficiente para imunizar os profissionais de Saúde.
Solicita-se complementação de equipe para a imunização dos acamados a ser realizada
concomitantemente à fase de complementação de doses referentes aos profissionais de saúde ainda
não vacinados e idosos.
Todos os vacinadores envolvidos na campanha deverão ser selecionados conforme
experiência na execução da atividade. Além disso, todo o processo de imunização será monitorado
pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá realizar levantamento de todos os incidentes
observados, e quando necessário solicitar capacitação ou susbstituição do vacinador.
Para chamamento dos usuários das 2ª, 3ª e 4ª fase, considera-se, extremamente necessário, a
divulgação das extretégias de vacinação, por meio das diferentes mídias tradicionais e digitais: carro
som, radio, Fecebook eWhatsApp.
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Para a etapa de vacinação em posto estratégico de vacinação CENTRO PAROQUIAL, faz-se
necessário apoio de outras secretarias e órgãos da administração pública, tais como: Secretaria
Municipal de Administração, DEMUTRAN, Guarda Municipal.
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Conforme discriminação abaixo, para compor a equipe de imunização Central volante para a
realização da vacinação nos locais e em toda a zona rural do município.
PROFISSIONAIS
Coordenador - 1
Vacinadores - 3

Digitadores

QUANTIDADE
ANA LUCIA BARBOSA MAIA
Thayane Ferreira
Prudência do Socorro
Marília Corrêa
Fernando Dias
José Rodrigues
Maria da Conceição, Silvana

Desta forma, conforme o recebimento das informações sobre a vacina definida pelo Ministério
da Saúde, a Gerencia de Vigilância em Saúde, através da Coordenação de Imunização realizará
reuniões técnicas com as equipes das salas de vacina da rede municipal de saúde, para atualização de
protocolos e demais informações, o objetivo é o acesso da informação e instruir os profissionais
envolvidos na campanha.
11.2. RECURSOS MATERIAIS
Utilizado durante a campanha e ações itinerantes. Lembrando que é só uma estimativa,
passível de mudanças conforme as disponibilidades das fases.
ESPECIFICAÇÃO
ZONA URBANA + RURAL
Algodão
Saco para lixo 100 Litros
Saco plástico de 2kg (gelo)
Copo descartável de 180ml
Envelope GRANDE
Caneta 07 (azul e preta)
Prancheta de madeira ou acrílico

10 pacotes
200 unidades
400unidades
400 unidades
40 unidades
03 caixas
6 unidades

Impressos em papel A4: ficha de
dados dos vacinados
Livro ATA para cadastro de
acamados domiciliados
Álcool 70% liquido
Corretivo
Borracha
Fita gomada
Álcool gel 70%
Descartex
Isopor de 12 litros

200 folhas
5 unidades
02 caixas
01 Caixa
01 Caixa
20 unidades
02 caixas
30 unidades
07 unidades
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Isopor de 17 litros
Máscaras
Óculos de proteção individual
ou mascara faceshiel
Luvas
Gorros
Avental
Computador

04 unidades
10 caixas
20 unidades
11 Caixas
100 unidades
100 unidades
01 unidade

12. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
Compete a SEMSA por meio da Vigilância em Saúde/Coordenação de Imunização realizar a
distribuição das vacinas e insumos para os períodos da campanha, bem como, acompanhar e avaliar o
estoque destes.
O transporte das vacinas e dos insumos é realizado por via terrestre, as vacinas devem ser
acondicionadas em caixas térmicas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde
garantindo a temperatura adequada até chegar a cadeia de frios que fica na Vigilância em Saúde.
O transporte das vacinas no perímetro urbano e rural será feito em caixas térmicas com
bobinas reutilizáveis e ambientadas em temperatura adequada.
A caixa é transportada lacrada e com as informações adequadas e o transporte da carga deve
ser realizado com o acompanhamento do vacinador da equipe de imunização Central.

A vacinação dos profissionais da saúde ocorrerá em conformidade com a quantidade de
doses disponíveis pelo Ministério Saúde, cabe enfatizar que dentro das prioridades, estão:
-Hospital Santana,
-Vigilância em Saúde,
-UBS Dr. Mário Leão,
-UBS Dr Oscar Castelo Branco
-Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Atenção Básica lotados em Postos e
PSF’s.
Posteriormente, ambulatórios e laboratórios da rede privada que realizam testagem e
atendimento à pacientes de COVID-19.
As etapas de vacinação dos profissionais de saúde, público alvo da primeira fase da vacina,
acontecerão proporcionalmente ao repasse estadual das vacinas.

14. CRONOGRAMA DE VIAGENS
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A vacinação na zona rural do município deverá ocorrer quando disponível quantitativo de
doses suficientes para abranger Idosos, profissionais de saúde, doentes crônicos, entre outros grupos
prioritários estabelecido pelo Ministério da Saúde. As datas serão inclusas no plano conforme
disponibilidade suficiente de imunobiológicos.
LOCALIDADES
SUSPIRO
RIO SANTO ANTONIO
CORRIMÃO
ITAMIMBUCA
CAMBÉUA
COLONIA SANTO ANTONIO
RAMAL TRACUATEUA
CAMPO ALEGRE
MOCAJATEUA
SÃO DOMINGOS
RIO DAS FLORES
BOA UNIÃO E VILA CORREA
ALTO MURUTIPUCU I
ALTO MURUTIPUCU II
FURO DO SECO DENTRO
FURO DO SECO FORA I E II
CATIMBAUA
ILHA DO URUÁ
MAIUIRA
CAMARÃOQUARA
JAPURETÊ
SALENTO I E II
RIOZINHO
CARIÁ
BOTELHO
RIO MAIAUATA
SÃO LOURENÇO I
SÃO LOURENÇO II
ALTO COTIJUBA
BAIXO COTIJUBA

TRANSPORTE

CARRO

CARRO
MOTOS

LANCHA

LANCHA

LANCHA

LANCHA
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POSTO CAJI
SÃO JOÃO
FELIPEQUARA
SANTO ANTONIO
SÃO DOMINGOS CAJI
NOVA ALIANÇA I E II
CORÉ

LANCHA

MAMANGAL GRANDE
MAMANGALZINHO
IGARAPÉ SANTANA

LANCHA

POSTO PINDOBAL GRANDE
TUCUNAREI
PINDOBALZINHO
POSTO SUMAUMA E CUANDU
VILA CARIPI
RAMAL DO PACIENCIA

LANCHA

CARRO

Rua Rui Barbosa s/n – Centro – Igarapé Miri/PA CEP68430-000

