Relato de Práticas

Senador Salgado Filho: Monitoramento da Situação Vacinal
A experiência realizada no município de Senador Salgado Filho foi enviada à Coordenação
Estadual de Atenção Básica por meio do formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS
por Odair José Bitencourte, enfermeiro de uma ESF e é desenvolvida de forma integrada por
Agente Comunitário de Saúde, Enfermeiro(a), Médico(a), Téc em Enfermagem, Assistente
Administrativo e Recepcionista em conjunto com a Equipe de Saúde Bucal - ESB.
A estratégia fundamenta-se em oferecer oportunidade de vacinação aos usuários que
acessam a unidade, agregando ao processo de trabalho a conferência regular da situação
vacinal dos usuários e solicitando que todos portem a carteira de vacinação quando
realizarem algum atendimento na Unidade de Saúde.
O trabalho é executado continuamente e, ao detectar possibilidade de vacinação, o usuário
que foi à unidade de saúde por outro motivo é encaminhado a sala de vacina. Conforme
Odair, “naturalmente, alguns usuários esquecem do cartão de vacinas, contudo, a maioria já
se adequou ao procedimento, confeccionamos capas que caibam as carteiras de vacinas e o
cartão nacional de saúde e distribuímos aos usuários.”

Fonte: arquivo enviado por Odair José Bitencourte

O sistema informatizado permite ter acesso à lista de usuários que estão na Unidade de
Saúde, então, dependendo da demanda de trabalho, o colaborador que está na sala de
vacinas verifica a situação vacinal do usuário no sistema.
Os usuários que recusam a imunização são orientados e é feito o registro no cartão de
vacinas da sua decisão, porém o atendimento que ele buscou é realizado da mesma forma. A
equipe internalizou essa rotina: no momento de agendar o atendimento, o usuário é
orientado a trazer o CNS e o cartão de vacinas no dia do atendimento.
Odair aponta, quanto aos desafios: “sentimos ainda a necessidade do sistema fornecer uma
“lista de faltosos”, isto auxiliaria o trabalho, assim os ACS notificariam os usuários em
situação pendente e monitorariam a situação vacinal mesmo sem ter acesso aos cartões de
vacina.”

Conheça outras experiências aqui:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs
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