
 
 
 
  

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Travessa Santos Dumont, s/n - Centro – CEP: 68195-000 – Jacareacanga – Pará 
Fones: (93) 3542-1493 – E-mail: semsa.pmj@hotmail.com 

CNPJ. Nº 11.462.638/0001-60 

 

 

PROJETO DE CAMPANHA VACINAL DE COVID-19 PARA OS IDOSOS DE 60 á 

79 ANOS 

 

 

Levando em consideração a necessidade de imunizar a população, para 

diminuir o quantitativo da população infectada pelo corona-vírus. Faz-se importante a 

aplicação pela nova vacina Coronavac para os idosos. Com tudo implementamos a 

estratégia que possa melhor atender esse público-alvo. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Redução da morbimortalidade causada pelo novo Coronavírus, estabelecer 

as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a covid-19 no 

município de Jacareacanga-PA para os idosos de 60 a 79 anos estabelecido como 

público-alvo dos grupos prioritários, visando vacinar em tempo hábil. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

• Vacinar a população na faixa etária de 60 até 79 anos exclusivamente; 

• Realizar vacinação para os idosos o mais ágil possível;  

• Alcançar 100% de vacinação desse público alvo; 

• Orientar os idosos quanto as medidas preventivas; 

 

METODOLOGIA: 

 

Nesta Campanha será utilizada a estratégia para os idosos de 60 a 79 anos, 

a estratégia de vacinação para COVID-19 nos postos de vacinação localizados nas 

UBS do munícipio, tendo como finalidade vacinar 100% desse grupo prioritário para a 

diminuição de casos de óbitos em nosso município. 

A campanha será realizada nas salas de vacinas, exclusivamente para a 

vacina contra covid-19, para evitar aglomerações, seguindo os protocolos de 

prevenção, e o uso obrigatório de máscara.  
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RECOMENDAÇOES DO MINISTERIO DA SAÚDE: 

✓ Fazer curta anamnese com o paciente para constatação acerca de alergias, 

histórico de Síndrome Vasovagal (desmaio) e possíveis sinais e sintomas de 

síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da aplicação da vacina. 

✓ No caso de indivíduo com histórico de Síndrome Vasovagal, colocá-lo em 

observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da 

vacina.  

✓ Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após 

uma administração intramuscular em indivíduos recebendo terapia 

anticoagulante ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de 

coagulação (como hemofilia).  

✓ Orienta-se pressionar o algodão no local da aplicação por mais tempo. Caso 

ocorra sangramento encaminhar para atendimento médico.  

✓ Ao final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda 

disponíveis em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas, direcionar 

o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos 

priorizados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

covid-19.  

 

NÃO DEIXE DE VACINAR!! NÃO DESPERDICE DOSES DE VACINA!! 
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PERÍODO: 

Dias 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. 

 

EQUIPES DE VACINAÇÃO - (Alto Tapajós) 

01 Vacinador 

01 ACS 

01 Digitador 

 

EQUIPES DE VACINAÇÃO - (São Francisco) 

01 Vacinador 

01 ACS 

01 Digitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


