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1 INTRODUÇÃO 

 

 Curral de Cima está localizado no estado da Paraíba, na 14ª Região de Saúde,  com uma 

população de 5.227 habitantes (2019), apresenta os seguintes serviços de saúde: três Estratégias de 

Saúde da Família (e três unidades âncoras na zona rural), serviço de urgência, Farmácia Básica, 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Atenção Básica (NASF AB), Serviço de Prótese 

(terceirizado), além de serviço de laboratório com coleta de exames (terceirizado).  

 Desde o início da pandemia do novo corona vírus, em março de 2020, a gestão municipal 

demonstrou comprometimento no combate e controle a Covid-19, realizando testes rápidos em 

indivíduos suspeitos e nos meses de outubro e novembro realizando testagem de grupos prioritários 

tais como profissionais de saúde local, idosos, gestantes, profissionais do serviço público, 

comerciantes locais dentre outros. Além disso, foram realizadas orientações a população sobre as 

medidas de prevenção a doença, dentre outras ações. 

 Diante da gravidade da doença, e com a disponibilização da vacina anti-covid, o município 

de Curral de Cima reforça o comprometimento de imunizar os diversos grupos populacionais, 

conforme orientações do  Informe Técnico – MS- Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Covid-19, de 18/01/2021, de forma a continuar as medidas de combate a Covid-19 (SARS – COV). 
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2 OBJETIVOS: 

• Vacinar os grupos prioritários conforme orientação do Ministério da Saúde; 

• Vacinar os profissionais de saúde dos serviços de Urgência, Atenção Básica e demais 

profissionais que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde; 

• Vacinar os idosos acima de 60 anos, obedecendo o calendário de imunização; 

• Vacinar idosos acamados e impossibilitados em suas residências; 

• Vacinar os demais grupos conforme orientação do Ministério da Saúde; 

• Reduzir a curva de contágio do novo coronavírus no município; 

• Garantir que o sistema esteja atualizado com as informações diárias de imunização. 
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3 ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL: 

 

• Garantir, junto a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba as doses de vacina e outros 

insumos necessárias aos grupos elencados para a imunização; 

• Coordenar e executar as atividades de imunização: desde a solicitação de insumos, descarte 

de materiais, organização do local de vacinação, cartões de vacina, dentre outras ações; 

• Manter a vacina em local seguro e em condições adequadas de armazenamento; 

• Garantir o descarte correto dos frascos, seringas e demais materiais utilizados no processo 

de imunização; 

• Realizar a gestão do SIPNI, garantindo que as doses utilizadas sejam diariamente incluídas 

no sistema de informação; 

• Notificar e investigar efeitos adversos a vacina, informando -os aos órgãos responsáveis 

para conhecimento e providências. 
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4 PÚBLICO-ALVO: 

 

 Conforme o Plano Nacional de Vacinação  contra a Covid-19, e, adequando-se aos 

grupos existentes no município a vacinação ocorrerá para os seguintes grupos, obedecendo 

a disponibilização das doses: 

1. Profissionais de saúde envolvidos no processo de vacinação; 

2. Profissionais de saúde que estão na linha de frente, atendendo casos suspeitos e 

confirmados de Covid-19 (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, 

técnicos de saúde bucal, condutores de ambulância e de carros de passeio ligados a 

Secretaria Municipal de Saúde e que transportam pacientes diariamente); 

3. Demais profissionais ligados a Secretaria Municipal de Saúde; 

4. Idosos a partir de 75 anos; 

5. Pessoas de 60 a 74 anos; 

6. Indivíduos acima de 18 anos que apresentem comorbidades (hipertensão, diabetes, 

cardiopatias, dentre outros); 

7. Professores, profissionais de segurança. 

 A vacinação obedecerá a disponibilização das doses liberadas pela Secretaria Estadual 

de Saúde. 
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5  LOGÍSTICA 

 A vacinação ocorrerá conforme disponibilização das doses, e será de maneira 

centralizada, no Ginásio de Esportes “O Lourenção”. No local será disponibilizado internet 

e digitadores para registro imediato das doses no Sistema SIPNI. 

 Será realizado um levantamento nominal prévio da quantidade de pessoas de cada 

grupo etário pelos Agentes Comunitários de Saúde junto às pessoas que terão acesso a 

vacina na primeira etapa de vacinação. Na ocasião, os ACS´s orientarão as pessoas sobre os 

documentos necessários para a vacina, bem como as medidas de prevenção que devem ser 

tomadas de forma a garantir que não haja disseminação do vírus, tais como: uso de máscaras, 

higienização das mãos com álcool a 70%, distanciamento social e agendamento, evitando 

assim aglomerações. Os profissionais de saúde serão vacinados em seus respectivos locais 

de trabalho, de forma a garantir a organização no processo. 

 Quanto aos pacientes acamados e impossibilitados, estes serão vacinados em suas 

residências, garantindo assim o acesso ao imunobiológico. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Curral de Cima,  conta com o apoio da Secretaria 

Estadual de Saúde na disponibilização das doses e reintera os esforços para que a Campanha 

de Vacinação Anti-Covid seja realizada  de maneira a garantir que a população tenha acesso 

a vacina no tempo oportuno e com toda a segurança. 

O Plano Municipal de Imunização poderá sofrer modificações conforme as 

orientações publicadas pelo Ministério da Saúde. 
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