
Operacionalização da 
vacinação contra COVID-

19 no RN
REUNIÃO COM GESTORES



Informe Técnico Preliminar

• Publicado no dia 15/01

• Informações essenciais 
para a preparação de 
todos para a vacinação



Quando daremos início à vacinação?

• Ainda não tivemos o informe de uma data exata para o início 
da vacinação

• Haverá uma reunião no dia 18/01 com o Programa Nacional de 
Vacinação (PNI)

– Espera-se: definição da data de envio das vacinas aos estados; 
definição do quantitativo de doses por UF; definição dos parâmetros 
técnicos para a vacinação



Quantas doses provavelmente receberemos?

• Considerando as 6 milhões de doses do Instituto Butantan

– A previsão para a primeira fase será de 239 mil doses, mas estamos 
no aguardo da confirmação pelo PNI



Quantas doses e qual o intervalo entre as elas?

• Espera-se que seja seguido o sugerido pelos fabricantes, com a 
administração de 2 doses

• O intervalo entre elas ainda será definido pelo PNI



Como funcionará a logística e distribuição das 
vacinas?



Como funcionará a logística e distribuição das 
vacinas?

• Distribuição para as regionais

– Entrega: será realizada pela equipe da SESAP e pelos Bombeiros

– Escolta: será realizada pela polícia militar

• Disponibilização das vacinas aos municípios

– No ato da distribuição para as regionais todos serão comunicados do 
horário a ser agendado para a retirada das doses nas regionais



Como funcionará a logística e distribuição das 
vacinas?

• Os municípios que tiverem dificuldade em fazer a retirada na
regional por indisponibilidade de veículo, precisarão sinalizar
com antecedência: poderemos tentar viabilizar a entrega

– Segundo o levantamento rápido realizado pela SESAP em 06/01
aponta 17 municípios sem veículo para tal atividade



Brejinho Macau Alexandria 

Baraúna São Miguel do gostoso Rafael Godeiro

Caraúbas Tenente Laurentino cruz Venha Ver 

Mossoró Coronel Ezequiel Carnaubais

Triunfo Potiguar Santa Maria Porto do Mangue 

Upanema São Pedro Alexandria 





Porque um novo sistema?

Muitas expectativas 
para essa vacina –

ausência de 
transparência

Extravios e Desvios 
de doses

Ausência de 
controle sobre as 
doses nas salas de 

vacinas

Ausência de 
visualização do 

estoque das 
regionais

Muitas perdas de 
vacinas: quant. 
enviado x doses 

registradas















Porque um novo sistema?

• Todas as 
funcionalidades em 
um único sistema

• Interoperabilidade 
com os sistemas 
atuais



MÓDULOS DO SISTEMA

• CIDADÃO

– Auto cadastro

– Facilita o registro da dose aplicada

• GESTÃO 

– Registro da distribuição

– Registro da dose aplicada

– Controle de estoque em tempo real

https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/

https://maisvacina.saude.rn.gov.br/gestao/

https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/
https://maisvacina.saude.rn.gov.br/gestao/


Vamos conhecê-lo?

















































Como cadastrar o envio de doses?



SESAP – REGIONAL

SMS

É possível adicionar a quantidade de doses que 
serão encaminhadas de acordo com lote e 
fabricante



ENVIO DE VACINAS SESAP – NÍVEL CENTRAL

SESAP – REGIONAL

SMS





Como atestar o recebimento?























Com o registro da dose 
aplicada, ela é 

automaticamente deduzida 
do estoque!



ESTARÃO DISPONÍVEIS NA PRÓXIMA 
ATUALIZAÇÃO 



Como superar a dificuldade de conectividade nas 
salas de vacina?

1ª Entrega
345 Unidades 

2ª Entrega
416 Unidades 



Requisitos para o pleno funcionamento do sistema

• Cadastro atualizado no CNES dos serviços com sala de vacina

• Cadastro dos profissionais envolvidos no processo de 
vacinação

– Rede de frio estadual >>> Rede de frio regional

– Rede de frio regional >>> Gestão municipal da imunização

– Gestão municipal da imunização >>> Supervisor da sala de vacina

– Supervisor da sala de vacina >>> Profissionais da sala de vacina



Quanto teremos acesso ao sistema?

• Início do auto cadastro dos usuários – 18/01 

• Início do auto cadastro dos profissionais de saúde – 18/01

– Primeiro acesso ao sistema usando login e senha cadastrados para 
definição do vínculo – 19/01

– Validação dos perfis – 19/01 a 20/01

https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/

https://maisvacina.saude.rn.gov.br/gestao/

https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/
https://maisvacina.saude.rn.gov.br/gestao/


Capacitações

As capacitações previstas pela SESAP iniciam em 18/01

• CAPACITAÇÃO PARA VACINADORES 

• CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISTEMA



CAPACITAÇÃO DO SISTEMA

https://meet.google.co
m/dgw-tstd-som

https://meet.google.com/dgw-tstd-som


REUNIÃO TÉCNICA    

TURNO/DIA 19/01
TERÇA

20/01
QUARTA

21/01
QUINTA

22/01 
SEXTA

MANHÃ
Início as 09h

- II e VIII Região
https://meet.google.

com/tmz-eugf-ovd

IV e V Região
https://meet.google.

com/oam-ujto-ecc

TARDE
Início as 14h

METROPOLITANA e 
VI Região

https://meet.google.
com/dqd-mgye-mkh

III e I Região
https://meet.google.
com/rqg-uvof-mde

-

Tirar dúvidas sobre o processo de vacinação e cadastro de salas de 
vacinas no sistema

https://meet.google.com/tmz-eugf-ovd
https://meet.google.com/oam-ujto-ecc
https://meet.google.com/dqd-mgye-mkh
https://meet.google.com/rqg-uvof-mde


LEVANTAMENTO 
RÁPIDO DAS SALAS DE 

VACINAS



711; 93%

50; 7%

Salas ativas

Salas inativas

Situação das salas de Vacinas no RN

761 SALAS

66 salas com 
CNES 

atualizado 



114; 16%
547; 77%

50; 7%

597; 84%

Tecnologia e Conectividade

Sem computador Com computador e internet Com computador, mas sem internet

547 SALAS COM 
CONECTIVIDADE
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Situação de tecnologia e conectividade nas salas de 
vacinas ativas, RN, 2021

Salas com computador e internet Salas com computador, mas sem internet

Salas sem computador e sem internet
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145; 20%

565; 80%

Cadeia de Frio nas salas de vacinas

Salas com câmara fria Salas com geladeiras domésticas

57 MUNICÍPIOS COM 
CÂMARAS FRIAS
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Municípios com geladeiras ou caixas térmicas sem 
termômetro

Municípios com geladeiras ou caixas térmicas sem termômetro



33; 20%

69; 41%

25; 15%

40; 24%

Média de profissionais vacinadores por sala de vacina

Um único profissional 01 a 02 02 a 03 Mais de 03


