A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), disponibiliza o telefone 0800 275
1475 para eventuais questionamentos e dúvidas sobre a vacinação. Também disponibiliza o
número (85) 9.8439-0647, do Plantão Coronavírus.

PASSO 01:
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https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/#/boas-vindas para preenchimento do
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a

página
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formulário, será exibido uma tela, nela haverá a opção "Ainda não tenho cadastro" a qual
deverá ser clicada pelo usuário.

PASSO 02:
O usuário deverá preencher os dados como nome, CPF, fone para contato, local de nascimento
e País de origem antes de passar para a próxima página.

PASSO 03:
Na segunda página, o usuário deverá informar se faz uso de imunoglobina, é acamado ou faz
parte de algum grupo destacado nas fases iniciais da vacinação. Após responder "sim" ou "não"
na maioria das perguntas a pessoa é convidada a ir a uma terceira página.

Observação: O campo PESSOA INSTITUCIONALIZADA se refere a quem mora em instituições
para idosos (casas de repouso, asilos ou abrigos) ou em residência inclusiva (moradia para jovens
e adultos com deficiência, oferecida pelo Serviço de Acolhimento Institucional).

PASSO 04:
Nesta etapa, o usuário deverá incluir dados sobre sua localização em território cearense. As
informações servirão para posterior agendamento da pessoa para receber a vacina.

PASSO 05:
Após o preenchimento, o usuário é direcionado para uma quarta página, na qual deverá
confirmar os dados principais, fornecer uma senha de acesso e um e-mail para confirmação do
cadastro de acordo com a imagem abaixo onde está destacado em vermelho. Será necessário
marcar a DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS onde está
indicando a seta em vermelho na imagem abaixo. Para finalizar informar que não se trata de um
robô e concluir o cadastro. Será enviada uma mensagem ao e-mail informado para que seja
finalizado o processo de cadastro, necessitando que o usuário acesse o e-mail e clique em
confirmar cadastro. Caso não visualize a mensagem na CAIXA DE ENTRADA verifique no SPAM.
Informo que o cadastro só será válido e concluído após confirmação no e-mail.

