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CRUZ-CE 

• Macrorregião Norte/ ADS Acaraú; 

• População estimada: 29.360 (prévia 2022); 

• 10 Salas de Vacinas; 

• 14 Pontos de Vacinação; 

• 03 equipes volantes; 

• ESF 100% informatizada/ utiliza PEC. 

 



• Ampliação da aquisição de insumos; 

• Adição de 03 equipes volantes ao quadro de vacinadores; 

Secretaria 
de 

Saúde 

• Monitoramento nominal de doses aplicadas no PEC por 
sala de vacina/ Comparação e-SUS x SIPNI; 

• Entrega de relatórios nominais das crianças cadastradas 
na base de dados do E-SUS; 
• Controle de estimativa mensal e estabelecimento de 
metas; 
• Estudo de demanda mensal de doses por imuno; 

Coordenação  

de 
Imunização 

• Conhecimento de sua meta de crianças a serem 
vacinadas a cada mês (controle de cartões-espelhos + 
relatórios E-SUS); 

• Solicitação antecipada/tempo hábil do quantitativo de 
doses necessárias; 

Equipes de 
Saúde 

ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA ALCANCE DAS COBERTURAS 

VACINAIS  



OUTRAS ESTRATÉGIAS  

•   

Ampliação do horário de 
atendimento em vacinação 

“Check-list” das crianças 
como ferramenta de controle 

Vacinação domiciliar 

Realização de reuniões 
periódicas 

Mobilização Intersetorial 



DIFICULDADES E ALERTAS 

• Demora na migração dos dados (e-SUS x SIPNI) 

• Recebimento tardio dos imunos; 

• Frascos multidoses; validade limitada após abertura; 

• Atualização constante às ESF devido as mudanças frequentes 
nas Notas Técnicas, calendário vacinal, vacinação temporária, 
etc; 

• Necessidade de capacitação constante; 

• Movimentos anti-vacinas 





Capacitar/Treinar! Definir a meta! Vacinar! 



Coberturas vacinais em crianças < 1 ano. Cruz, 2020 a 2022 

BCG Penta Pneumo10 VIP Rotavírus MeningoC 

2020 113,59% 128,40% 125% 125,73% 117,72% 121,60% 

2021 103,21% 99,00% 98,39% 96,99% 93,57% 99,00% 

2022 151,36% 105,91% 106,14% 105,68% 102,95% 104,77% 

2020 2021 2022 



NOSSA EXPERIÊNCIA 

• Necessidade de um conjunto de fatores associados e 

articulados entre gestão e assistência, com profissionais 

engajados e qualificados; 

 

• Quando há comprometimento de todos os envolvidos, o 

resultado desejado é certo! 

 

• Além da vacinação propriamente dita, é indispensável que 

haja um monitoramento contínuo das doses 

aplicadas/registros nos sistemas; 

 
• Planejamento e programação + equipe dedicada = sucesso! 




