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Prática 1: Projeto de Intervenção para a melhoria da cobertura
vacinal de crianças de zero a 5 anos (Cartão de Vacina Virtual)

Link: Recursos Gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

Ao me escrever no curso ImunizaSUS da Faculdade São Leopoldo Mandic em parceria
com o CONASSEMS e o Ministério da Saúde, curso com duração de 10 meses e ao final
para obtenção de aprovação, além de construir um portifólio o aluno precisaria fazer
um projeto de intervenção no cotidiano de sua prática. Assim, falei com a enfermeira
Edmara (aluna do curso e enfermeira plantonista da Upinha) e com duas acadêmicas de
enfermagem da UFPE que faziam o estágio na Upinha. E juntos desenvolvemos o
Projeto de Intervenção para a melhoria da cobertura vacinal de crianças de zero a 5
anos (Cartão de Vacina Virtual). Dessa forma, conseguimos a aprovação no curso e
também fortalecer a ação no mundo do trabalho na atenção básica, trazendo resposta
para a necessidade da comunidade. Partimos do problema encontrado: Ausência de

https://drive.google.com/drive/folders/17Bz9QoWD6lCs5_8s6-JBht3lkIV3s5PP?usp=sharing


cartão vacinal espelho informatizado para acompanhamento da vacinação de menores
de 5 anos pelos ACS. No sistema E-SUS/Prontuário eletrônico (PEC) já existe um espaço
para espelhar a caderneta de vacinação, contudo os ACS não possuem acesso a ele,
sendo necessário disponibilizar esta ferramenta para esses profissionais que levam a
informação acerca do calendário vacinal vigente até os usuários, bem como dificuldade
na busca dos faltosos e baixa cobertura vacinal nessa faixa etária quando comparado às
metas nacionais. Dificuldade na busca dos faltosos e perda da oportunidade de
vacinação a depender da faixa etária. Após a identificação das pessoas que estão com
pendências na situação vacinal, é possível acompanhar a situação vacinal dos usuários
e realizar busca ativa para a atualização do cartão de vacina, traçar estratégias
comunitárias, quando as pendências atingem o coletivo, garantindo assim o acesso a
essas ações de prevenção de doenças. Ex: rotavírus D2 até 7m29d, com 8m completos a
doses é considerada perdida, contudo, sem o acompanhamento desses dados pela
equipe em um dispositivo que facilite a visualização do público-alvo essa situação
torna-se mais frequente, e com o monitoramento desses dados a busca ativa garantiria
a D2 em tempo oportuno. O cartão de vacina virtual (ancorado no google drive em
planilha do excel) permite acompanhar em tempo real a cobertura vacinal de criança de
zero a 5 anos pela equipe de saúde da Família (destacando o profissional ACS), evitando
que a criança deixe de fazer alguma vacina, conforme o calendário nacional. E o
município do Recife mantenha sua cobertura vacinal conforme preconiza o Ministério da
Saúde.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

As maiores dificuldades foram encontradas com os ACS, porque em sua maioria, os seus
tabletts estavam com defeitos e assim, não conseguiam acessar o cartão de vacina
virtual no google driver. Contudo, os acessos foram feitos pelos ACS nos computadores
da Upinha. Nos pontos que podem ser melhorados: Com todos os ACS com os tabletts
funcionando normalmente facilitariam o acompanhamento do cartão de vacina virtual.

Como a experiência impactou o território?

1.Melhorou o trabalho dos ACS nas ações de vacinação através da utilização de
ferramentas informatizadas do Google (Drive, Planilhas…);
2. Aumentando a taxa de cobertura vacinal da faixa etária de zero a 5 anos, conseguindo
alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para cada imunobiológico
preconizado na caderneta vacinal.
3. Facilitando a identificação e busca ativa dos faltosos da vacinação.



4, Disponibilização de um cartão espelho para os ACS, contendo dados pessoais e de
vacinação dos usuários de zero a 5 anos (vacinas anteriores, atuais e em atraso);
5. Aumento da procura pela vacinação para a faixa etária estabelecida.


