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Plano Estadual de 
Operacionalização

Vacinação
Covid-19

Disponível em https://coronavirus.ceara.gov.br/servicos/vacina/planos-de-
vacinacao/

Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-
br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-
contra-a-covid-19
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Grupos 
prioritários

Pessoas com 60 anos 
ou mais 

institucionalizadas

Pessoas com 
deficiência 

institucionalizadas

População indígena 
que vive em terras 

indígenas

Trabalhadores de 
saúde

Pessoas de 90 anos 
ou mais

Pessoas de 85 a 89 
anos

Pessoas de 80 a 84 
anos

Pessoas de 75 a 79 
anos

Povos e comunidades 
tradicionais 
ribeirinhas

Povos e comunidades 
tradicionais 
quilombolas

Pessoas de 70 a 74 
anos

Pessoas de 65 a 69 
anos

Pessoas de 60 a 64 
anos

Pessoas com 
comorbidades

Pessoas com 
deficiência 

permanente grave

Pessoas em situação 
de rua

População privada de 
liberdade

Funcionários do 
sistema de privação 

de liberdade

Trabalhadores da 
educação do ensino 

básico*

Trabalhadores da 
educação do ensino 

superior

Forças de segurança e 
salvamento

Forças armadas

Trabalhadores de 
transporte coletivo 

rodoviário de 
passageiros

Trabalhadores de 
transporte 

metroviário e 
ferroviário

Trabalhadores de 
transporte aéreo

Trabalhadores 
transporte aquaviário

Caminhoneiros
Trabalhadores 

portuários
Trabalhadores 

industriais

Ordenamento das prioridades para a Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Covid-19 

Vacinação
Covid-19
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Vacinas 
utilizadas

Vacina Covid-19 – Laboratório 
Coronavac/Butantan

Vacina Covid-19 – Laboratório 
Astrazeneca/Fiocruz

Apresentação unidose Apresentação multidose (10 doses/frasco)

Apresentação multidose (10 doses/frasco)

Doses recebidas: 229.200 Doses recebidas: 148.200

Doses recebidas: 72.500Fonte: SESA. Atualização em 18/02/2021. Disponível em https://www.saude.ce.gov.br/vacinometro-covid-19/

Vacinação
Covid-19
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Doses de 
vacinas 
recebidas

229.200 
doses Coronavac/

Butantan

72.500 
doses AstraZeneca/

Fiocruz

33.200 
doses Coronavac/

Butantan

115.000 
Doses

Coronavac/

Butantan

449.900 
doses

Recebido em 18/01/2021
Distribuído em 18/01/2021

Recebido em 23/01/2021
Distribuído em 25/01/2021

Recebido em 25/01/2021
Distribuído em 25/01/2021

Recebido em 06/02/2021
Distribuído em 08/02/2021

Fonte: SESA. Atualização em 18/02/2021. Disponível em https://www.saude.ce.gov.br/vacinometro-covid-19/

Vacinação
Covid-19
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1º ENVIO

(18/01/2021)

2º ENVIO

(25/01/2021)

3º ENVIO

(08/02/2021)

34% Trabalhadores de Saúde
100% Indígenas
100% Idosos Institucionalizados

+ 12% Trabalhadores de Saúde

Coronavac/Butantan (Unidose) 
D1

18% Idosos 75 anos ou
mais de idade

Coronavac/Butantan (Unidose) 
D1

Coronavac/Butantan 
(Unidose) 

D2

34% Trabalhadores de Saúde
100% Indígenas
100% Idosos Institucionalizados
12% Trabalhadores de Saúde

+ 22% Trabalhadores de Saúde

Coronavac/Butantan 
(Unidose/Multidose) 

D1

Das 449.900 doses, 430.506 foram distribuídas sendo 280.723 

correspondente a D1 e 149.783 correspondente a D2
Doses de 
vacinas 
distribuídas

Vacinação
Covid-19
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AstraZeneca/Fiocruz (Multidose) 
D1



Trabalhadores de Saúde 
(linha de frente Covid-19)

Indígenas Idosos institucionalizados
Idosos de 75 anos ou 

mais de idade 

68% da meta 100% da meta 100% da meta 18% da meta

Resolução CIB Nº 07/2021

Doses distribuídas segundo % da meta dos grupos prioritários da 
1ª fase da Campanha 

Municípios com população abaixo
de 100 mil habitantes

Conclusão da vacinação dos
profissionais de saúde da linha
de frente de enfrentamento à
Covid-19

Municípios com população igual ou
superior a 100 mil habitantes

Concomitante a conclusão da
vacinação dos profissionais de saúde e
início e/ou continuidade da vacinação
dos idosos acima de 75 anos

Prioridade 1: Profissionais de Saúde da linha de
frente à Covid-19;
Prioridade 2: Idosos com idade acima de 75 anos
acamados;
Prioridade 3: Idosos acima de 90 anos;
Prioridade 4: Idosos com idade entre 85 anos e
89 anos;
Prioridade 5: Idosos com idade entre 80 anos e
84 anos;
Prioridade 6: Idosos com idade entre 75 anos e
83 anos;

Doses de 
vacinas 
distribuídas

Vacinação
Covid-19
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• Levantamento de seringas de 3 ml com agulha 25x7

• Estoque: 3.212.000 unidades

• A receber: 2.877.928 unidades (empresa BD) + 1.000.000 unidades(empresa 

SR – empenho 57241)

• Planejamento

Considerando a vacinação dos grupos prioritários: 

• Pregão eletrônico 2021/0012:4.485.190 unidades (para D1 e D2)

Considerando a vacinação de 100% da população cearense: 

• Pregão eletrônico 2021/0012: 8.588.127 unidades (para D1)

• Pregão eletrônico 2021/0017: 8.588.127 unidades (para D2)

Seringas
Agulhas
Aquisição

Vacinação
Covid-19
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• Início da distribuição: 15 de janeiro de 2021

• Total distribuído até o momento: 1.175.118 unidades visando

atender 100% da meta de vacinação dos grupos prioritários

pertencentes a 1ª fase de vacinação, considerando primeira e

segunda dose do esquema de vacinação.

Seringas
Agulhas
Distribuição

Vacinação
Covid-19
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Fonte: SESA. Vacinômetro, atualização em 19/02/2021. Disponível em https://www.saude.ce.gov.br/vacinometro-covid-19/
*Nota: Os dados do município de Fortaleza foram disponibilizados no site da Prefeitura de Fortaleza. Os mesmos não foram fornecidos por grupo prioritário. Acesso 
em 19/02/2021 às 15h, disponível em https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/fortaleza-alcanca-a-marca-de-112-362-vacinados-contra-a-covid-19

92,45% das doses 
distribuídas 

29,76% das doses 
distribuídas 

Vacinômetro

Vacinação
Covid-19
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Grupos prioritários Meta

D1 D2

Doses aplicadas
Cobertura Vacinal 

(%)
Doses aplicadas

Cobertura 
Vacinal (%)

Trabalhador saúde 254.231 77.648 30,54 22.443 8,83

Indígenas 20.028 16.285 81,31 2.353 11,75

Idosos institucionalizados 1.823 1.296 71,09 722 39,61

Idosos 75 ou mais 341.844 51.934 15,19 - 0,00

Município Fortaleza* 112.362 19.059 

Total 617.926 259.525 42,00 44.577 7,21

https://www.saude.ce.gov.br/vacinometro-covid-19/


Vacinação nos municípios – Ceará, 
2021 

Fonte:Secretarias Municipais de Saúde. Dados preliminares, sujeitos a alteração. Informações consolidadas até as 12h do dia 19/02/2021, mediante Google forms.

%Doses aplicadas/Doses distribuídas para os grupos prioritários da 1ª fase da Campanha 

Início: 
18/01/2021

Início: A partir do dia 
12/01/2021
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Fonte: eSUS notifica. Atualização em 22/02/2021. 

Período de 24/01 a 20/02/2021

• 237 notificações de EAPV

• 45 municípios notificaram

Notificação
de EAPV

Vacinação
Covid-19
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• Entrega concluída das 143 câmaras refrigeradas de 200 litros para

os 127 municípios abaixo de 100 mil habitantes

• Aguardando cronograma de entrega das 4 câmaras refrigeradas de

300 litros para 4 municípios abaixo de 100 mil habitantes

• Pactuação em CIB para aquisição de mais 94 câmaras refrigeradas

de 200 litros para 59 municípios abaixo de 100 mil habitantes com a

contratualização de 25% da ata vigente e saldo remanescente

• Aquisição de 28 câmaras refrigeradas de 400 litros para 9

municípios acima de 100 mil habitantes

• Aquisição de 23 câmaras refrigeradas de 2.000 litros para as

centrais de rede de frio regionais/estadual

Totalizando 292 câmaras refrigeradas 

Câmeras
refrigeradas

Vacinação
Covid-19
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Monitoramento dos Processos em andamento

Dados atualizados em: 18 de fevereiro de 2021
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Dados atualizados em: 18 de fevereiro de 2021

Monitoramento dos Processos em andamento
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Cadastro 
Estadual Único 
para vacinação 
COVID
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O PROJETO

• Cadastro único online de grupos prioritários para maior
organização do fluxo gerando um banco de dados mais eficiente.

• Parceria com a FIEC para elaboração de aplicativo integrado ao portal
Saúde Digital da SESA facilitando o acesso ao cadastro e
automatização de processos.
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O SISTEMA – ACESSO DIGITAL.SAUDE.CE.GOV.BR
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O SISTEMA – ACESSO DIGITAL.SAUDE.CE.GOV.BR

DIFERENCIAIS:

• ALERTAS INFORMATIVOS

Grupos de risco (gestantes, puérperas, pessoas doentes etc)  

• CÁLCULO E DIVISÃO AUTOMATIZADA DE IDADE / FASE PRIORITÁRIA

• CADASTRO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTEGRADO COM CENSO

• PESSOAS SEM TRANSPORTE SERÃO ATENDIDAS POR TAXI OU UBER

PELO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A FIEC.
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O SISTEMA – pós cadastro

• Pessoa cadastrada será informada
em qual fase se contra do plano;

• Também irá receber, via email ou whatsapp, QRcode
gerado pelo sistema que será seu passaporte no ato da
vacinação com registro da dose e demais dados.

• Já calcula e disponibiliza data da próxima dose: CORONAVAC = 28

dias / ASTRAZENECA = 90 dias

• Mensagem com 05 dias antes da data da Dose 2 com agendamento.
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APP FIEC +

• 1. O usuário acessaria a tela de login, com ferramentas básicas já existentes 
no Saúde digital Ceará, como o ato de se logar, cadastrar e recuperar senha.

• 2. O usuário tem acesso a dados cadastrais.

• 3. O usuário tem acesso as agendas disponíveis  nos locais cadastros no Saude Digital 
Ceará.

• 4. O usuário agenda, com a possibilidade de cancelar  ou remarcar conforme agenda 
disponível.

• 5. O usuário gera uma QR Code a partir do agendamento confirmado, com a finalidade 
de apresentar no centro de vacinação para confirmação da sua chegada.

• 6. O operador do centro de testagem possui um perfil exclusivo para  confirmação do 
QR Code do paciente, buscando dados pessoais, do agendamento  e autorizando sua 
ida ao posto/guichê de vacinação.
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1. ACESSO AO PAINEL DE AGENDAS PARA OS MUNICÍPIOS

2. ACESSO AO PAINEL ADMINISTRATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NA VACINAÇÃO

3. IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA SIPNI

Agendamento
Pelos municípios
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Alertas para
Condições
específicas
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Possibilidade de
Cancelar para
Ofertar lugar

a outros
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Tela centro de vacinação
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Confirmação de Presença
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Tela do vacinador

• O operador do centro de testagem possui um perfil exclusivo para
confirmação do QR Code do paciente, buscando dados pessoais e do
agendamento

• Registra a dose automaticamente

• Envia ao SIPNI
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Serviço de mensageria

Alerta agendamento por grupo prioritário

Lembretes agendamento

Lembretes data da dose
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Estimativa da população para mensageria

1ª FASE
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Estimativa da população

2ª FASE
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Estimativa da população

3ª FASE
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Estimativa da população

4ª FASE
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• TOTAL POPULAÇÃO GRUPOS PRIORITÁRIOS: 

3.805.883
MILHÕES DE PESSOAS

Total população não incluída nos grupos prioritários (>18 <60): 

5.354.656 milhões.

Estimativa da população*

*pessoas podem constar em 
um ou mais grupos prioritários, 
portanto esses números podem 
ser reduzidos ao longo da 
campanha.
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• Contratação para o envio de mensagens via
web.whatsapp e/ou SMS

• Para isso a SESA estimou o quantitativo populacional a
ser coberto nas 4 fases prioritárias de vacinação e da
população não prioritária.

• Construção de um APP para confirmação de
agendamento e chegada do paciente nos centros de
vacinação, onde o CIDADÃO percorrerá o seguinte
caminho.

Parceria FIEC para chamados
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• ESTIMATIVA DE DISPAROS VIA WHATSAPP ou SMS:

• 1ª FASE = 1.240.459 MILHÕES DE MENSAGENS

• 2ª FASE = 1.743.338 MILHÕES DE MENSAGENS

• 3ª FASE = 2.067.418 MILHÕES DE MENSAGENS

• 4ª FASE = 2.560.552 MILHÕES DE MENSAGENS

Orçamento Parceria FIEC para chamados
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Custo Mensageria Fiec/Sesa

Comparativo* Valor Unitário

SMS: R$0,04

Whatsapp: R$0,40

*Não está incluso nesse quantitativo 
o número da população geral
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Utilização zonas
eleitorais como postos

de vacinação
Convênio TRE
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Objetivo Convênio TRE-SESA

• Vacinação de 100% da população do Estado do Ceará 

definida a de grupos prioritários.
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Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

1. Compartilhamento dos dados
• O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará compartilhará os dados pessoais de eleitores

inseridos no seu cadastro, com os respectivos anos de nascimento, por cidade, por zona e/ou
por local de votação;

2. Definição dos locais de vacinação
• Os locais, bem como o quantitativo destes, ficará a cargo do TRE-CE, que adequará essa

informação de maneira que possa otimizar tempo e quantitativo de pessoas a serem
vacinadas;

• Os eleitores correspondentes a cada grupo prioritário terão seus agendamentos organizados
através da listagem das seções eleitorais, utilizando as zonas eleitorais como Centros de
Vacinação em dias específicos a serem determinados, dando preferência, aos fins de semana.
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Governo do Estado através da SESA

1. Utilização dos dados

• A utilização dos dados pelo Governo do Estado, neste caso pela Secretaria da Saúde

de Estado, se dará unicamente para a finalidade dimensionar a estratégia de

vacinação contra COVID-19;

2. Vacinação

• Cabe a SESA, junto dos municípios, responsabilizar-se integralmente pelas ações

logísticas voltadas ao plano de vacinação, conforme estabelecido no Plano de

Operacionalização para Vacinação contra COVID-19, com as doses enviadas de

acordo com o número de eleitores de cada zona eleitoral nas diferentes fases do

plano de vacinação.
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gnuimu@saude.ce.gov.br
(85) 3101 5215
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