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Bozano: Estratégias desenvolvidas pela equipe para o comparecimento do         
usuário em sala de vacina 
 
A experiência realizada no município de Bozano foi enviada à Coordenação Estadual de             
Atenção Básica por meio do formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS por Danieli                
Maria Corassa, enfermeira de uma ESF, e é desenvolvida de forma integrada por Agente              
Comunitário de Saúde, Enfermeiro(a), Técnico(a) de Enfermagem e gestão. 
 
Conforme Danieli, o município de Bozano tem 2200 habitantes e todos os habitantes são              
cadastrados e acompanhados, com cobertura territorial de 100% de ESF. A enfermeira            
referiu que a pandemia da COVID-19 restringiu o acesso ao usuário nas UBS, com isso               
também diminuiu a procura pela imunização. Durante a Campanha Nacional de Vacinação            
da Poliomielite para crianças de 1 a 5 anos e multivacinação para menores de 15 anos, a                 
equipe de saúde buscou estratégias para o alcance das metas estabelecidas. 
 
Foi realizada reunião com os Agentes Comunitários de Saúde, na qual cada um deles listou               
as crianças da faixa etária vacinal em sua microárea correspondente. Após, foi realizada             
busca ativa através visitas domiciliares para orientação ao comparecimento em sala de            
vacina para atualização do calendário vacinal. 

 
Fonte: arquivo enviado por Danieli Maria Corassa. 

 
A gestão divulgou nos meios de comunicação como rádio e orientações via telefone. Na              
primeira semana da campanha teve um bom comparecimento, quando aproveitamos a           
oportunidade vacinal para orientar a atualizar o calendário vacinal dos adultos que            
acompanhavam as crianças. A cada semana a lista de crianças era revisada pelos vacinadores              
e ACS, e uma nova busca ativa era realizada, tanto como visita domiciliar como por telefone. 

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/convite-relato-de-praticas-na-atencao-basica-rs


 
Fonte: arquivo enviado por Danieli Maria Corassa. 

 
As vacinas aplicadas são registradas no sistema de informação E-SUS, no cartão espelho, que              
é um instrumento utilizado para monitoramento dos usuários faltosos, além da carteira            
vacinal. Para algumas crianças que não compareceram para vacinação, a equipe se deslocou             
até a sua casa. 
 



 
Fonte: arquivo enviado por Danieli Maria Corassa. 

 
Tais estratégias supracitadas mostraram se efetivas e, com isso, fomos o primeiro município             
da 17ª CRS a atingir a meta estabelecida. 
 
Conheça outras experiências aqui: 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs 
 
 

novembro de 2020 
Coordenação Estadual de Atenção Básica 

Secretaria Estadual da Saúde RS 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial 

 

 

 

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial

