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I. Sobre a COVID-19 

 

Doença que surgiu em Wuhan, na China, em 2019, tendo eclodido em 2020, 

momento em que percebeu-se que tratava-se de uma grande pandemia, mas que no 

início, nem os grandes infectologistas imaginaram o grande número de vítimas que 

viriam a ocorrer. No Brasil, o primeiro caso de COVID 19, foi registrado em março de 

2020, no estado de São Paulo 

O agente etiológico da COVID-19 é o SARS-COV-19. Sua transmissão se dá de 
pessoa a pessoa através de secreção nasal e gotículas de saliva, bem como contato 
com objeto e superfícies contaminados por aquele vírus. 

Segundo a Organização Mundial da 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 crítica da doença, pode vir a 
desenvolver além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas como 
trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. 

 

II. Dados da COVID-19 no Município de Peixe Boi ( jan-dez 2020 ) 

No período de abril de 2020 a janeiro de 2021 ( boletim 27/01/2021 ), o município 
de Peixe Boi apresentou*: 

Casos positivos:250 

Casos negativos:332 

Pessoas Recuperadas: 200 

Óbitos: 04 
*Fonte E-SUS VE 2020/MS  

Objetivo Geral 

Garantir as fases de administração da vacina emergencial contra COVID-19 

Objetivos Específicos 

1. Que a vacina administrada de modo emergencial contra a SARS-19, possa 

evitar a disseminação de pacientes com COVID-19 na população de Peixe Boi; 

2. Evitar morbidade drástica pelo Corona Vírus; 

3. Evitar a mortalidade, conseqüência do Corona Vírus 

 

Administração da Vacina Fase a Fase 

A Secretaria Municipal Saúde de Peixe Boi, por orientação do Ministério da 

Saúde, através do 4º Centro Regional de Saúde- Capanema /Pará, realizará a 

vacinação emergencial contra COVID-19. A meta é que alcancemos pelo menos 95% 

de cada público alvo ( os grupos estão abaixo escalonados ). 

A vacinação se dará em duas doses, a serem administradas em  intervalo a ser 

seguido pela orientação de seus fabricantes. 



Como já descrito, vacinação emergencial se dará por fases. Cada fase, 

comporta grupos ditos prioritários. Tais grupos,  estão assim dispostos: 

1º Fase:  

 Trabalhadores da Saúde* 

 Pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas em asilos; 

 Indígenas aldeados 

2º Fase 

 Profissionais da Segurança Pública na ativa ( polícias militar, e 

civil, e federal; perícia científica, corpo de bombeiros militar, 

agentes do DETRAN ) 

 Idosos de 60 a 70 anos de idade 

 Idosos a partir de 80 anos 

 Povos e comunidades tradicionais quilombolas 

 

3º Fase 

 Indivíduos com co-morbidades( diabéticos e hipertensos graves, 

portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica,doença renal, 

cerebrovascular e cardiovascular, indivíduos transplantados de 

órgão sólido, anemia falciforme, imunossuprimidos, obesidade 

grave  

 Trabalhadores da educação 

4º Fase 

 Forças Armadas 

 Funcionários do sistema prisional 

 População privada de liberdade 

 

 

Da Contra Indicação Vacinal 

 

Considerando-se que as vacinas que serão administradas de modo 

emergencial, não tiveram tempo suficiente para serem analisadas em uma parcela 

maior da população, devem ser considerados ensaios clínicos em andamento e os 

critérios de exclusão utilizados nesses estudos, entende-se como contraindicações 

prováveisas listadas abaixo: 

 Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária 

pode variar para cada vacina de acordo com a bula); 

  Gestantes; 

  Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação 

anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina que 

imunize contra a COVID-19; 



  Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada 

a qualquer componente da(s) vacina(s).  

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas 

bulas, as informações fornecidas por seus fabricantes 

 

Da Capacitação dos Profissionais de Saúde 

 

Enfermeiros e técnicos de enfermagem das Estratégias de Saúde da Família, 

em conjunto com as diretoras do Departamento Municipal de Atenção Básica, 

Departamento de Vigilância em Saúde e Regulação, reuniram-se no dia 15 de 

janeiro de 2021, e discutiram sobre a estratégia a ser adotada durante a vacinação 

emergencial contra COVID-19 ( número de pessoas envolvidas, espaço de 

administração das doses, quantidade a ser administrada, músculo de administração, 

agulha a ser utilizada, informação do sistema ), bem como orientações a respeito dos 

Efeitos Adversos Pós Vacina ). Para isso, usou-se os planos de vacinação do estado 

do Pará e do Ministério da Saúde durante este encontro.  

 

Periódo da Vacinação Emergencial 

 

No dia 20 de janeiro de 2021, o prefeito João Neto Cavalcante, assistido por 

profissionais da  segurança pública do estado do Pará ( polícia militar ), recebeu no 4º 

CRS/Capanema, 39 doses de imunobiológicos da COVID-19  ( coronavac ). Tal 

quantitativo, voltou-se à imunização de trabalhadores de saúde de Peixe Boi. No 

mesmo dia, iniciou-se a vacinação emergencial, tendo recebido a primeira dose, a 

enfermeira Rosilda Saldanha, a qual vem atuando na linha de frente desde o início da 

pandemia. A partir daí, a doses a serem administradas em cada grupo, seguirão o  

calendário de cada fase já dispostas anteriormente neste trabalho. 

 

Dos Eventos Adversos Pós Vacina- EAPV 

 

Assim como as demais vacinas, as que serão utilizadas na prevenção da 

COVID-19, são passíveis de reação adversa. Em reunião, foram discutidos os 

possíveis efeitos adversos pós vacinal, que podem ser dor e endurecimento do local 

de administração da vacina, mialgia, dentre outros, bem como foi rediscutida a ficha de 

notificação desses efeitos, e ainda, a conduta a ser adotada, frente ao EAPV. 

 

Publicidade do ato Vacinal 

 Diariamente, são informados em grupos sociais locais e do 4º CRS-Capanema, 

o número de administração de doses de vacinas, e qual grupo está sendo beneficiado, 

bem como informação no sistema de vacinação.  

 

Da Operacionalização da Campanha 

 

A campanha vacinal emergencial, contará com um total de 5 enfermeiros, 18 técnicos 

de enfermagem, 24 ACS’s, os quais estarão trabalhando diretamente e indiretamente 



Da Segunda Etapa 

 

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, após a vacinação de grupos 

prioritários ( primeira etapa ), a segunda etapa vacinal, corresponderá as demais 

pessoas não enquadradas nos grupos apresentados. 

 

Do Monitoramento da Campanha Vacinal Emergencial 

 

O monitoramento se dará da seguinte forma:  

 

Para os trabalhadores da saúde, ditos linha de frente, inscrição de CNES ( cadastro 

nacional de estabelecimento de saúde ) e CBO ( código brasileiro de ocupação  ), 

Para os idosos- comprovação de idade com documento oficial 

Para grupo com co-morbidade - apresentação de laudo médico  ( de especialista ou 

clínico geral ), o qual o acompanhamento clínico do paciente, 

Para profissionais da educação-comprovação de vínculo empregatício com a SEMED- 

Peixe Boi, 

Para profissionais da segurança pública- apresentação de carteira funcional. 

 

 

PLANILHA DE METAS 

 

METAS REALIZADO NÃO 
REALIZADO 

Assegurar segurança da vacina contra COVID -19, desde seu recebimento, 
até sua administração ( evitando-se seu desvio ) 

  

Assegurar a manutenção da qualidade da vacina, através da manutenção de 
temperatura preconizada 

  

Assegurar a vacina contra COVID , aos grupos prioritários descritos neste 
plano, e que são realidade no município de Peixe Boi 

  

Assegurar o recebimento da D2 ( se for o caso ), no aprazamento 
preconizado 

  

Orientar quanto a possíveis efeitos adversos   

Notificar eventos adversos pós vacinal nas primeiras 24h após identificação 
daquele 

  

Acompanhar e concluir  ( SINAN ) casos de eventos adversos pós vacinal   

Informar diariamente ao 4º Centro Regional de Saúde a respeito da 
administração de vacinas no município 

  

Inserir dados vacinais no SI-PNI, considerando-se cada fase   

Garantir o descarte adequado de seringas, agulhas e frascos das vacinas   

Incentivar a aceitação da vacina contra COVID   

Oferecer termo de rejeição de vacina se necessário   

Orientar a cada paciente vacinado, comportamento etílico pós vacina   

Orientar as contra indicações da vacina   

Realizar pelo menos 95% de cobertura dos grupos presentes em Peixe Boi   

 

 

Considerações Finais 

Este plano será reavaliado na segunda quinta feira do mês de dezembro do referido 

ano 



 

RUTELENE VILHENA 

DVS-PEIXE BOI 

 

SOCORRO CAVALCANTE 
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