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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A pandemia causou diversos impactos negativos em todos os setores, em especial nos

setores econômico e de entretenimento. O município de Jucurutu possui em seu calendário

de eventos o maior Natal do interior do estado que compõe o Calendário de Eventos do RN

pela Lei nº 10113 de 04/10/2016 “NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI”. O

Decreto Estadual nº 30940 de 30/09/2021 traz a importância de um planejamento

responsável nas ações que assegurem proteção à saúde e que permitam resgatar atividades

econômicas. É importante ressaltar a relevância da necessidade de se estimular a adesão da

população para a vacinação contra a COVID-19 com vistas a uma situação epidemiológica

favorável. Com isso, a Prefeitura Municipal de Jucurutu optou por realizar a Festa do Natal,

tradicional há décadas, considerando o cenário epidemiológico que estava estável no

momento em questão, e também devido à impossibilidade de realização do evento em 2020,

o que causou um impacto econômico negativo. Assim, por meio da entrada controlada das

pessoas no evento natalino, a Secretaria de Saúde montou o Plano Estratégico para a

Verificação do Passaporte Vacinal para acesso de pessoas devidamente vacinadas.

Objetivos

O objetivo principal da verificação do passaporte vacinal no maior Natal do interior do RN

nomeado “NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI” foi estimular a vacinação da

população do município de Jucurutu/RN como forma de contribuir para a melhoria do cenário

epidemiológico da COVID-19.

Metodologia

Com a decisão da gestão em seguir com a realização das festividades natalinas desde que

fosse realizada a verificação do passaporte vacinal, iniciou-se na Secretaria Municipal de

Saúde a elaboração do Plano Estratégico com vistas a superar o desafio e realizar o controle

de acesso com passaporte vacinal a uma festa em praça pública com grande público,



estimado em cerca de 15 mil pessoas. Uma série de reuniões setoriais ocorreram para pautar

a ação. As festas foram nos dias 23 e 24 de dezembro de 2021. Foi executada a

intensificação da oferta da vacina no território, através do aumento de pontos de vacinação e

ampliação de horários na zona urbana e zona rural na semana das festas, ampliação da

divulgação nas mídias socias acerca da necessidade da vacinação contra COVID-19. A

estrutura da praça pública contém 9 acessos e 6 deles foram fechados para que pudéssemos

realizar o controle da entrada em 3 portões. A verificação vacinal foi realizada de forma

antecipada e não apenas nas noites da festa, a fim de facilitar o fluxo nos dias dos eventos.

Além disso, foram montadas equipes de plantão no momento da festa para verificação das

pessoas que já portavam a pulseira e das que ainda iriam apresentar o passaporte vacinal.

Também foi montada também uma Sala de Vacina volante no período diurno de verificação

antecipada dos cartões nos dias da festa.

Resultados

Foram confeccionadas 15 mil pulseiras para acesso ao maior Natal do interior do RN, o

“NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI”. Após conferência realizada no final do

evento foi constatada a entrega de 12.224 pulseiras. A equipe de trabalho organizada para tal

ação foi composta por profissionais de saúde, da segurança, além do apoio de pessoas de

obras e infraestrutura. Através de uma força-tarefa na organização através dos profissionais

destacados foi possível montar a estrutura de modo a facilitar a organização e controle do

fluxo de entrada das pessoas no evento, por meio de portões e corredores de acesso. Com

isso, tivemos uma festa com grande público por meio de entrada controlada sem transtornos

nas filas, e sem a ocorrência de resistências da população, não apenas do município, mas

também de várias cidades do Estado, que aderiu de forma positiva ao incentivo de se vacinar

em prol da saúde e da retomada da normalidade das atividades coletivas que foram

interrompidas devido ao cenário da pandemia instalada no mundo. Vale salientar que

conseguimos vacinar 1937 pessoas nos 13 dias que antecederam o evento.

Conclusões

Conclui-se que a verificação do passaporte vacinal nas festividades natalinas do município de

Jucurutu foi um sucesso, tendo em vista que o desafio de sua realização foi superado, uma

vez que a verificação aconteceu com tranquilidade e boa aceitação da população, além de

que tivemos uma adesão exitosa quanto à vacinação contra a Covid-19, o que intensificou e

ampliou a imunização da população do município e possivelmente de cidades de todo o

Estado. Os registros foram devidamente realizados no sistema de informação SISAB e na

plataforma integrada para governança e transparência do processo de vacinação no Rio

Grande do Norte, o RN Mais Vacina.
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