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APRESENTAÇÃO
O respectivo relatório tem por finalidade apresentar a situação epidemiológica
do município de Senador José Porfírio quanto a disseminação do Covid-19 em seu
território comparando também com os outros municípios da Região Xingu.
Os dados apresentados resgatam o histório da evolução da doença até o presente
momento, dessa forma podemos categorizar a situação real do município

OBJETIVO:
Avaliar a situação epidemiológica quanto a disseminação do COVID-19 no territorio.
METODOLOGIA:
Estudo ecológico descritivo e restrospectivo da situação epidemiológica do
município de Senador José Porfírio. Os dados utilizados foram coletados a partir dos
boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde, SESPA e, pela secretaria
municipal de saúde. Foram calculados os indicadores epidemiológicos: incidência,
mortalidade, letalidade, acúmulo de casos, acúmulo de óbitos. O cálculo da incidência
leva em consideração o número de casos de COVID19 dividido pelo total de habitantes
estimados, multiplicado pela constante. A taxa de mortalidade foi estimada dividindo o
número total de óbitos pelo total de habitantes estimados (IBGE, 2021), multiplicados
pela constante 100.000. A letalidade é uma taxa calculada pela divisão do número total
de óbitos e pelo total de casos, multiplicados por 100.
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
O cenário apresentado no gráfico 1, evidencia baixo registro de novos casos de
COVID-19, e sem registros a partir do mês de agosto de 2021. Esse redução de novos
casos só foi possível com a disponibilidade de vacina para a população alvo. Neste
sentido pode-se afirmar a eficácia da vacina e o rompimento da cadeia de transmissão
da doença.
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Gráfico1. Histórico de casos novos por dia de notificação com Média Móvel de 14
dias- SJP 2020-2021.
Fonte: Ministério da Saúde-Covid 19.
Conforme gráfico 2, em 2021 ocorreram 3 óbitos por COVID-19, situação bem
diferente do ocorrido em 2020 com a ocorrência 15 óbitos. A taxa de letalidade
apresentada no município segue o parametro de registro no brasil (2,8).

Gráfico 2. Histórico de óbitos novos por dia de notificação com Media Móvel de 14
dias – SJP 2020-2021.
Fonte: Ministério da Saúde-Covid 19.
O municipipio de Senador J. Porfírio, dentre os nove municípios da região é o
que apresenta o menor número de casos (715) e óbitos (18) registrados de COVID-

19 (tabela1). O número de casos notificados representa apenas 2,44% do número total
de casos da região Xingu e, com taxa de letalidade de 2,52%.

Tabela 1.Número de casos,óbitos e letalidade de Covid-19 por município da
Região Xingu 2020-2021.
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Fonte: Sespa
Verifica-se conforme figura 1, que tanto o registro de casos novos de Covid
como também de óbito reduziram significativamente em toda a região Xingu,
evidenciando regressão da doenças em todo o territorio.

Figure 1 Evolução do número de casos e óbitos por semana epidemiológica da região
Xingu.

Fonte: SESPA
IMUNIZAÇÃO
O município de Senador José Porfírio, ainda no mês de maio de 2021 priorizou
a vacinação de grupos prioritários dentre eles: funcionários públicos municipais e
estaduais, além de trabalhadores

do transporte fluvial, mototaxista, taxistas,

pescadores e da população rural e ribeirinha de todo o território.
Foi um dos primeiros municípios da região a abrir a vacinação para população
jovem maior de 18 anos e, atualmente disponibiliza vacinas para a população maior
de 12 anos em todo o seu território.
Do total de doses das vacinas disponibilizadas 13.602, já administrou o total
de 10.403 doses, representando 69,49% deste total. Sendo assim, ainda existe em
estoque o total de 3.199 doses disponíveis à população indicada (tabela 2).

Tabela 2. Número de doses disponibilizadas e aplicadas por município da região
Xingu 2021.

Fonte: SESPA- Vacinometro.

CONCLUSÃO:
Conforme dados epidemiológicos apresentados a transmissão do vírus Covid19 no território municípal é extremamente baixa com indicativos de ausência de
registros nas ultimas semanas.
Mesmo com quadro de baixa disseminação e de novos casos é importante a
manutenção da vigilância epidemiológica de novos casos e, a manutenção e
disponibilidade de vacinação tanto para Covid como também para influenza a toda a
população.
MEDIDAS ORIENTATIVAS

Para a comunidade em Geral:
Vacinar-se, com 1º e 2º dose contra covid 19;
Vacinar-se com a vacina contra a gripe;
Manter medidas protetivas individuais (Máscará, Alcool em gel, lavar às mãos);
Evitar locais aglomerados;
Manter distânciamento social;

Para retorno das aulas:

Todos os professores, corpo ténico escolar e alunos com idade igual ou superior 12
anos devem apresentar comprovação da 1º dose da vacina e posteriormente da 2º
segunda dose;
Tomar a vacinação contra a gripe;
Manter medidas protetivas individuais e coletivas em âmbito escolar e domiciliar;
Observação:
Nos casos de suspeita de estado gripal de qualquer membro escolar
(professores, corpo técnico e alunos ) comunicar a direção escolar e, iniciar
isolamento domiciliar imediato. A direção escolar deverá informar a secretaria
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municipal de saúde sobre o referido caso para que a mesma adote às providencias
necessárias para investigação do caso suspeito.
O retorno às atividades só deverá ocorrer após realização de teste especifico
para detecção de Covid-19, afastando a possibilidade da disseminação da doença na
comunidade.
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