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1. INTRODUÇÃO 

 

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. 

Trata-se 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. 

A suscetibilidade ao vírus SARS-CoV-2 é geral, por ser um vírus novo, e não se sabe se 

a infecção em humanos gera imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é por toda 

a vida. O espectro clínico da infecção pelos Coronavírus é muito amplo, podendo variar de 

um simples resfriado até uma pneumonia severa. 

Em 17 de Março de 2020, o município apresentou o Plano de Contingência Municipal 

para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, onde se descreve as atividades e ações de 

enfrentamento da Pandemia no município desenvolvidas pela Secretária Municipal de Saúde. 

Considerando o cenário pandêmico da COVID-19, em que até o dia 18/01/2021 Curuçá 

registrou 1.854 casos confirmados e 60 mortes, a Secretaria Municipal da Saúde elaborou este 

plano de vacinação face à chegada da vacina de uso emergencial em 19 de janeiro de 2021, 

em conformidade com as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do 

Ministério da Saúde (MS). 

 

CASOS CONFIRMADOS 

Feminino Masculino  Total Geral  

1.075 779 1.854 

Fonte: Sistema de monitoramento Covid -19, SESPA 

 

 

 

 

 



2. CARACTERÍSTICAS MUNICIPAIS E ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO 

 

O município possui 64 comunidades, com extensão territorial de 676,322 km², população de 

cerca de 40.584 pessoas (segundo o IBGE)  acesso via terrestre e aquática, com comunidades 

de difícil acesso e quatorze (14) Unidades de Saúde. Diante desse cenário, a estratégia de 

vacinação com equipes volante será adotada para vacinar a população em todas as 

comunidades.  

 

Figura 1: Mapa de Curuçá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Peabiru, 2013. 

  



3. META 

 

A meta é vacinar, pelo menos, 95% de cada um dos grupos prioritários contra COVID-

19, de acordo com a disponibilização de doses da vacina ao município. 

  

4. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19  

 

De acordo com a OMS, existem 173 vacinas COVID-19 candidatas em fase pré-clínica 

de pesquisa e 63 vacinas candidatas em fase de pesquisa clínica. As características das vacinas 

a serem utilizadas na estratégia de vacinação contra a covid-19 no Brasil serão apresentadas e 

devidamente atualizadas sempre que necessário, a partir do registro (licenciamento) pela 

ANVISA. A estratégia nacional de imunização contra a covid-19 será realizada em etapas, 

respeitando a ordem de vacinação dos grupos definidos pelo PNI, sendo que serão priorizados 

os grupos de maior risco para o desenvolvimento de formas graves da doença e risco de óbitos 

(profissionais de saúde, idosos, idosos institucionalizados, portadores de comorbidades como 

hipertensão, diabetes melitos, dentre outros) e grupos com elevado grau de vulnerabilidade 

social e econômica (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população privada de liberdade). A 

imagem abaixo apresenta os principais imunobiológicos que poderão ser disponibilizadas para 

a campanha de vacinação contra a COVID-19, no estado do Pará:  

 

Figura 2: Possíveis imunobiológicos 

 

 

 

  



5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

Para a realização da campanha, serão necessários os seguintes materiais: 

 

 

-Imunobiológico Covid-19 

-Caixas térmicas 

-Gelox 

-Termômetros 

-Descartex 

-Seringas 

-Agulhas 

-Álcool 70% 

-Algodão 

-Fita hospitalar 

-Luvas 

-Gorros 

-Capotes 

-Máscaras 

-Sacos para lixo 

-Canetas 

-Ficha de registro manual de vacinados 

-Carteira de vacinação Covid 

-Carros para deslocamento 

  



6. EQUIPE FIXA DA CAMPANHA 

 

6 vacinadoras – Técnicas de Enfermagem 

Denise do Rosário Ferreira da Silva 

Maria Sileia Mota Ferreira 

Edina do Socorro Viana Favacho 

Agostinha Vaz de Andrade  

Janderli Cabral da Silva 

Wevellyn Brendha Viana Favacho 

 

8 registradores – Equipe da Secretaria de Saúde 

Leliane Dias Azevedo - Digitadora 

Lindianny Dias Azevedo - Digitadora 

Raffaele Wander dos Santos Lima - Digitador 

Maria do Socorro Pinheiro Ruivo 

Maurício César Costa Carvalho 

Jamille Ketsia Reis da Costa 

Aline Borges Modesto 

Vânia Alice de Oliveira Gomes 

 

4 motoristas – Secretaria de Saúde 

Lucelino Monteiro Alves 

Dernison Brito Vaz 

Orlando Alcyr Fernandes Modesto 

Aluizio Xavier Ferreira Netto 

   



7. POSTOS DE VACINAÇÃO 

 

 

- Secretaria Municipal de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde 

funcionará como posto fixo de 

vacinação, e funcionará das 08h 

Às 13h. 

 

 

 

 

- Unidades de Saúde 

As Unidades de Saúde serão apoios 

na Campanha, onde a vacinação 

será realizada via cronograma de 

agendamento disponibilizado. 

 

 

-UBS Umarizal 

-UBS Maria da Cruz Dias 

-ESF Bairro Alto 

-ESF Abade 

-ESFR Ilhas 

-ESF Murajá 

-ESF Boa Vista 

 

 

 

-UBS Lucimar Cabral 

- ESF Araquaim 

-ESF Caratateua 

-ESF São Pedro 

-ESF Km 50 

-UBS Hélio Gonçalves 

- ESF Maria Estelina de Lima 
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8. FLUXO OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECEBIMENTO DE VACINAS NO 3º CRS PELA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO COM 

ESCOLTA DA POLÍCIA MILITAR 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS 

INSUMOS NA REDE DE FRIOS DO MUNICÍPIO 

DIVULGAÇÃO NOS CANAIS OFICIAIS DE 

COMUNICAÇÃO SOBRE A CHEGADA DAS 

DOSES 

DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE 

VACINAÇÃO 

 

REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA 

OS GRUPOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS 
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9. GRUPOS DE VACINAÇÃO POR FASES 

FASE DE 

VACINAÇÃO 

PÚBLICO-

ALVO 
ETAPA DEFINIÇÃO 

1ª fase 
Trabalhadores da 

saúde 

 

1 

Trabalhadores que atuam 

diretamente a pacientes com 

Síndrome Gripal. 

2 
Todos os demais  trabalhadores da 

área da saúde 

2ª fase 

Idosos 

1 
Todos os idosos com idade acima de 

90 anos completa 

2 

Todos os idosos moradores do 

município com idade entre 85 e 89 

anos completa 

3 

Todos os idosos moradores do 

município com idade entre 80 e 84 

anos completa 

4 

Todos os idosos moradores do 

município com idade entre 70 e 79 

anos completa 

5 

Todos os idosos moradores do 

município com idade entre 65 a 69 

anos completa 

6 

Todos os idosos moradores do 

município com idade entre 60 a 64 

anos completa 

Profissionais da 

Segurança Pública 

ativos 

7 

Servidores das Polícias Militar e 

Civil, Guardas e Seguranças 

Municipais; 

3ª fase 

Indivíduos de 18 a 

59 anos  que 

possuam 

comorbidades 

1 

Para indivíduos com comorbidades 

do tipo: Diabetes mellitus; 

hipertensão arterial sistêmica grave 

(de difícil controle e/ou com lesão 

de órgão-alvo); hipertensão arterial 

em qualquer estágio, doença 

pulmonar obstrutiva crônica; doença 

renal; doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; indivíduos 

transplantados de órgão sólido; 

anemia falciforme; 

imunossuprimidos; obesidade grave 

(IMC≥40); portadores de síndrome 
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de down, oncológicos; 

Gestantes e 

puérperas 
2 

Todas as gestantes e puérperas (até 

45 dias pós-parto) com a vacina 

recomendada pelo Ministério da 

Saúde 

Trabalhadores da 

educação 

 

 

3 

Todos os professores e funcionários 

das escolas públicas e privadas. 

Nessa estratégia será solicitado 

documento que comprove a 

vinculação ativa do profissional 

com a escola ou apresentação de 

declaração emitida pela escola. 

4ª fase 
Ribeirinhos de 18 

a 59 anos 
1 

Todos os moradores da Ilha de Fora 

cadastrados na Estratégia Saúde da 

Família Ribeirinha, informados via 
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cadastro do Ministério da Saúde; 

Deficientes 

permanentes de 18 

a 59 anos 

2 

Pessoas com deficiência permanente 

do tipo: Auditiva, Visual, Física, 

Intelectual e Adquirida 

Trabalhadores da 

indústria 
3 

Todos os trabalhadores de indústrias 

do município 

Condutores de 

transporte coletivo 

rodoviário de 

passageiros 

4 

Todos os condutores de transporte 

coletivo com sede no município: 

Táxi rural, Táxi urbano e Táxi 

lotação intermunicipal; 

Condutores de 

transporte 

aquaviário de 

passageiros 

5 
Todos os condutores de transporte 

coletivo aquaviário do município; 

Trabalhadores da 

limpeza urbana 
7 

Todos os trabalhadores da limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos 

do município; 

Bancários 8 
Todos os trabalhadores das redes 

bancárias do Município 

5ª fase 

Pessoas sem 

comorbidades 

(População em 

geral) 

1 
Todas as pessoas com idades 

completas de 55 a 59 anos 

2 
Todas as pessoas com idades 

completas de 50 a 54 anos 

3 
Todas as pessoas com idades 

completas de 45 a 49 anos 

4 
Todas as pessoas com idades 

completas de 40 a 44 anos 

5 
Todas as pessoas com idades 

completas de 35 a 39 anos 

6 
Todas as pessoas com idades 

completas de 30 a 34 anos 

7 
Todas as pessoas com idades 

completas de 25 a 29 anos 

8 
Todas as pessoas com idades 

completas de 20 a 24 anos 

9 
Todas as pessoas com idades 

completas de 18 e 19 anos 
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10. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

10.1 ADMINISTRAÇÃO 

 

•As doses podem variar de acordo com cada fabricante da vacina, deve-se atentar à bula; 

•Toda administração deverá ser feita por via intramuscular (IM); 

•Deve-se observar a anatomia de cada pessoa para a escolha da melhor agulha para aplicação; 

•Todo material de aplicação deverá ser descartado; 

•A utilização de luvas é dispensável, seguindo critérios da Nota Técnica Nº 

12/2021/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA, que trata das recomendações para os 

serviços de vacinação durante o período da pandemia da COVID-19.  

 

10.2 MANUSEIO E CONTROLE 

 

•Observação da validade de cada frasco aberto, para evitar desperdício de doses; 

•Registro do horário de abertura de cada frasco para cálculo de horário de validade; 

•Observação da temperatura das caixas térmicas e troca de gelóx caso seja necessário; 

 

10.3 CONTRAINDICAÇÕES À VACINA 

 

 • Pessoas menores de 18 anos de idade; 

• Pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma 

vacina covid-19;  

• Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da(s) 

vacina(s); 

• Pessoas com sintomas gripais; 
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10.4 PRECAUÇÕES 

 

•A vacina não deverá ser administrada em pessoas com sintomas gripais e/ou com diagnóstico 

confirmado para Covid-19, recomenda-se esperar o período de trinta (30) dias após o início 

dos sintomas para realizar a dose; 

•Até o momento, não foram comprovadas administração de doses de diferentes laboratórios 

em uma mesma pessoa, portanto, deve-se administrar a mesma vacina nas duas doses do 

esquema vacinal; 

•O uso da máscara é obrigatório depois do esquema vacinal completo, até ordem da OMS; 

 

11.VACINAS 

 

Atualmente, três vacinas estão sendo distribuídas e utilizadas no município: Astrazeneca  e 

Coronavac. 

 

11.1 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ (Adenovírus não-replicante) 

Apresentação: Frasco com 5 ou 10 doses 

Dose a ser administrada: 0,5 ml por via intramuscular 

Validade após frasco de 10 doses ser aberto: 6 horas sob temperatura de +2 e +8 °C 

Validade após frasco de 5 doses ser aberto: : 48 horas sob temperatura de +2 e +8 °C  

Intervalo entre doses: 4 até 12 semanas 

Não deve ser administrada em gestantes e puérperas (até 45 dias) 

 

11.2 ASTRAZENECA/OXFORD/COVAX FACILITY (Adenovírus não-replicante) 

Apresentação: Frasco com 10 doses 

Dose a ser administrada: 0,5 ml por via intramuscular 

Validade após frasco aberto: 6 horas sob temperatura de +2 e +8 °C 

Intervalo entre doses: 4 até 12 semanas 

Não deve ser administrada em gestantes e puérperas (até 45 dias) 
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11.3 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN (Vírus inativado) 

Apresentação: Frasco com 1 (unidose) ou 10 doses 

Dose a ser administrada: 0,5 ml por via intramuscular 

 Validade após frasco de 10 doses ser aberto: 8 horas sob temperatura de +2 e +8 °C 

Validade após unidose dose ser aberto: Deve-se administrar a vacina imediatamente após 

aspiração 

Intervalo entre doses: 21 a 28 dias 

Indicada para aplicação em gestantes e puérperas 

 

 

11.4 JANSSEN/ JOHNSON & JOHNSON (Vetor viral não replicante) 

Apresentação: Frasco com 5 doses 

Dose a ser administrada: 0,5 ml por via intramuscular 

 Validade após frasco aberto: 6 horas sob temperatura de +2 e +8 °C 

Intervalo entre doses: Dose única 

Não deve ser administrada em gestantes e puérperas (até 45 dias) 

 

 

12. SISTEMA DE REGISTRO DE DOSES 

 

O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) Módulo COVID 

será utilizado para o registro das doses aplicadas na campanha. A qual deverá respeitar as 

fases de vacinação, uma vez que o registro no sistema é feito sob comandos pré-cadastrados, e 

até o momento, não é possível fazer alterações. 

Portanto, faz-se necessária a atenção para a coleta dos dados do vacinado e inserção desses 

registros, sendo indispensável: 

- CPF; 

- RG; 

-Sexo; 
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- Grupo-alvo; 

-Data da vacinação; 

- Fabricante da vacina; 

- Laboratório da vacina; 

- Lote; 

 - Dose aplicada; 

- Estabelecimento de Saúde; 

- Nome do vacinador(a); 

 

13. CAPACITAÇÃO  

 

Será voltada para a qualificação dos profissionais das equipes fixas que atuarão na 

campanha, a fim de aprimorar e executar a campanha com eficiência, visando evitar possíveis 

falhas técnica operacionais. 

 

14. CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

 

A divulgação da campanha de vacinação será por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, 

Rádio e Canais oficiais da Prefeitura Municipal de Curuçá e Secretaria Municipal de Saúde, 

onde será informado 

 dia, horário, local e público-alvo para vacinação. 

 

15. ESTATÍSTICAS MUNICIPAIS 

O município de Curuçá inicia o mês de Agosto de 2021, com 2.912 casos confirmados de 

Covid-19, 2.796 pessoas recuperadas, 3 hospitalizados e 88 óbitos confirmados. 

Na campanha de vacinação, o Município está na etapa 7 da 5ª fase, com 22.643 doses 

aplicadas, sendo 14.628 primeiras doses, 7.189 segundas doses e 826 doses únicas, o que 

coloca Curuçá em primeiro lugar entre os 20 municípios paraenses com melhor desempenho 

em aplicação, digitação e informação no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações (SI-PNI). 
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ANEXO – REGISTRO MANUAL DE DOSES APLICADAS NA CAMPANHA 

 

  


