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Ações importantes na prevenção e 
controle de doenças

• Tratamento da água e esgoto 
(saneamento básico)

• Vacinação/imunização

• Introdução da Antibioticoterapia

• Vigilância das doenças transmissíveis e 
não transmissíveis

•Prevenção do meio ambiente



Imunização
Reconhecidamente:

• Uma das mais importantes intervenções 
da saúde pública

• Ferramenta mais custo - efetiva na 
prevenção e controle de doenças  
infecciosas

• Uma das maiores conquistas em saúde 
do século XX



Imunização

Expansão de sua indicação  
anteriormente “coisa para criança”

• Universal para todas as faixas etárias 

• Ampliação da gama de produtos 
disponíveis 

• Diversificação da sua utilização 



Imunização e segurança do paciente 

PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013

• Institui o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente.

• Tem por objetivo geral contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos 

os estabelecimentos de saúde do território 

nacional.



RESOLUÇÃO - RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 2013

• Institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde.

• Tem por objetivo instituir ações para a promoção da 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos 

serviços de saúde. 

•Se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, 

privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo 

aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
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VACINAS
• Administradas em larga escala para 
indivíduos saudáveis, requer 
elevado nível de qualidade e 
rigoroso controle de segurança.
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IMPACTO DA 
VACINAÇÃO 

EFEITOS NAS DOENÇAS

MENOS VISÍVEIS
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IMPORTANTE DESAFIO PARA 
IMUNIZAÇÃO:

Como assegurar QUALIDADE e 
SEGURANÇA?
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MONITORAMENTO DA SEGURANÇA

OMS

• Desenvolvimento de Normas Globais e 
Padrões para as Vacinas

• Diretrizes e suporte para as autoridades 
reguladoras das nações

• Por em prática o processo de pré-
qualificação das vacinas
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MONITORAMENTO DA SEGURANÇA

DURANTE O 
DESENVOLVIMENTO E 

PRODUÇÃO

DURANTE O 
DESENVOLVIMENTO E 

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO E 
ARMAZENAGEM
DISTRIBUIÇÃO E 
ARMAZENAGEM

NO LOCAL ONDE A 
VACINA SERÁ
UTILIZADA 

NO LOCAL ONDE A 
VACINA SERÁ
UTILIZADA 
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CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA

� Desenvolvimento e produção - Estudos clínicos e 
pré-clínicos 

� Distribuição e armazenagem – conservação de 
temperatura e condições de armazenamento

� No local de uso - devem ser empregadas 
adequadas técnicas de administração
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REGISTRO NA ANVISA
• estudos pré-clínicos e clínicos, 
• estudos de estabilidade, 
• processos e procedimentos de produção e 
controle de qualidade,

• modelo de bula e rotulagem, 
• cumprimento de boas práticas de produção.
OBS: Estes registros podem ser renovados a 

cada cinco anos ou cancelados em 
qualquer momento pela autoridade 
regulatória do país.
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LIBERAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO

INCQS – Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde

Desde 1983 realiza testes laboratoriais para 
avaliação da qualidade em todos os lotes, 
segundo definição dos padrões oficiais 
nacionais e internacionais e normas de 
produção e controle de qualidade indicados 
pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
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INCQS – ensaios específicos para cada tipo 
de vacina

• Biológicos: potência, termoestabilidade, 
identidade, toxicidade inespecífica, 
toxicidade específica e pirogênio

• Microbiológicos: esterilidade bacteriana e 
fúngica, contagem de bactérias viáveis

• Químicos ou físico-químicos: pH, 
concentração de proteínas, concentração 
de conservantes, concentração de 
adjuvantes, conteúdo de polissacarídeo, 
entre outros.
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OS “CERTOS” PARA IMUNIZAÇÃO:

1.Conservação                             CERTA����
2.Validade                                     CERTA����
3.Pessoa certa                              CERTA����
4.Vacinas                                CERTAS����
5. Idade para vacinação                CERTA����
6.Dose                                         CERTA����
7. Intervalo entre as doses           CERTO����

8.Volume                                       CERTO����

9.Via                                              CERTA����
10.Local                                        CERTO����

11.Registro CERTO����

12.Aprazamento                            CERTO����
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OS “CERTOS” PARA IMUNIZAÇÃO:

1.Conservação                             CERTA����
2.Validade                                     CERTA����
3.Pessoa certa                              CERTA����
4.Vacinas                                     CERTAS����
5. Idade para vacinação                CERTA����
6.Dose                                           CERTA����
7. Intervalo entre as doses           CERTO����
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11.Registro CERTO����
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Imunização e segurança do paciente 



Conservação
• Maioria das vacinas requer temperaturas de 
armazenamento entre +2°C a +8°C para 
manter a qualidade e eficácia do produto.

• O manuseio inadequado, um equipamento 
com defeito ou a falta de energia elétrica, 
interrompem o processo de refrigeração, 
comprometendo a potência inicial dos 
imunobiológicos.

• Embora a baixa temperatura seja diretamente 
proporcional à vida útil dos imunobiológicos, 
alguns desses produtos não podem sofrer 
congelamento (temperatura abaixo ou igual a 
0ºC) para que não sofram inativação. 
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REDE DE FRIO
� Processo de armazenamento, conservação, 
distribuição, transporte e manuseio dos 
imunobiológicos dentro de temperaturas ideais 
(habitualmente +2 a +8º C)
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A Instrução Normativa nº 1/MS, de 19 de agosto de 
2004 regulamenta a gestão dos imunobiológicos

• Receber da SES os imunobiológicos 
• Conferir  e registrar a Temperatura
• Armazenar e conservar em equipamentos de 
refrigeração exclusivos 
• Transportar sob condições técnicas adequadas
• Garantir a manutenção preventiva dos 
equipamentos de refrigeração

Competências do PMI

Vigilância da Rede de Frio 
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Fluxo de notificação – rede de frio
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OS “CERTOS” PARA IMUNIZAÇÃO:

1.Conservação                              CERTA����
2.Validade                                     CERTA����
3.Pessoa certa                              CERTA����
4.Vacinas                                     CERTAS����
5. Idade para vacinação                CERTA����
6.Dose                                           CERTA����
7. Intervalo entre as doses           CERTO����

8.Volume                                       CERTO����

9.Via                                              CERTA����
10.Local                                         CERTO����

11.Registro CERTO����

12.Aprazamento                            CERTO����
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Validade

• Período de tempo em que se tem plena 
segurança para o uso do produto.

• O prazo de validade ou data do vencimento 
do produto deverá estar fundamentado em 
estudo de estabilidade que estabelece o 
tempo de vida.

Imunização e segurança do paciente 
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Calendários de vacinação:
• Criança
• Adolescente
• Adulto
• Pessoas com 60 anos e +
• Gestante
• Sindrome de Down
• Indígena
• Recomendações do CRIE

Imunização e segurança do paciente 



Imunização e segurança do paciente 

Recomendado Mínimo

BCG ao nascer ID 0,1ml
inserção inferior 

do deltóide 
direito

13x4,5 6 horas

Hepatite B ao nascer

30 dias entre 
1ª e 2ª dose e 
180 dias entre 
1ª e 3ª dose

60 dias entre 2ª 
e 3ª.dose, 120 
dias entre 1ª e 
3ª dose e maior 
de 6 meses de 

idade

IM 0,5ml

vasto lateral da 
coxa esquerda 
em < 2 anos e 
deltóide em < 2 

anos

20x5,5 
ou 

25x7

até final do 
frasco, prazo 
máximo de 4 
semanas

Pentavalente 2 meses 60 dias 30 dias IM 0,5ml

vasto lateral da 
coxa esquerda 
em < 2 anos e 
deltóide em < 2 

anos

20x5,5 
ou 

25x7
uso imediato

VIP 2 meses 60 dias 30 dias IM 0,5  ml

vasto lateral da 
coxa direita em 

< 2 anos e 
deltóide em < 2 

anos

20x5,5 
ou 

25x7
5 dias

VOP 6 meses
15 meses 
e entre 4 
e 6 anos

VO 2 gotas boca ____ 5 dias

Rotavírus 
Humano

2 meses 60 dias 30 dias VO 1 ml boca ____ uso imediato

Pneumo 10 
Valente

3 meses 60 dias 30 dias 15 meses IM 0,5 ml
vasto lateral da 
coxa esquerdo 
em < 2 anos

20x5,5 
ou 

25x7
uso imediato

Meninco C 
Conjugada

3 meses 60 dias 30 dias 12 meses IM 0,5 ml
vasto lateral da 
coxa direita em 

< 2 anos

20x5,5 
ou 

25x7
uso imediato

Febre amarela 9 meses
a cada 10 

anos
SC 0,5ml

região posterior 
do antebraço ou 
dorsoglúteo

13x4,5 6 horas

Tríplice Viral 12 meses SC 0,5ml
região posterior 
do antebraço ou 
dorsoglúteo

13x4,5 8 horas

DTP 2 meses 60 dias 30 dias
15 meses 
e entre 4 
e 6 anos

IM 0,5ml
vasto lateral da 
coxa esquerda e 

deltóide

20x5,5 
ou 

25x7

até final do 
frasco, prazo 
máximo de 4 
semanas

Tetra Viral 15 meses SC 0,5ml
região posterior 
do antebraço ou 
dorsoglúteo

13x4,5 uso imediato

VALIDADE 
DO FRASCO 

APÓS 
ABERTURA

INTERVALO ENTRE AS DOSES 
VACINA

INICIO DA 
VACINAÇÃO

REFORÇO VIA VOLUME LOCAL
AGULH

A

5. Idade para 
vacinação, 

7. Intervalo entre 
as doses

6. Dose

8. Volume
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Via de aplicação



Imunização e segurança do paciente 

Locais de aplicação



VACINA IDEAL

100% eficaz 

isenta de eventos adversos

NÃO DISPONÍVEL
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IMPORTÂNCIA  DA  SEGURANÇA DAS VACINAS

↓ risco das doenças

↑ atenção para os 
riscos das vacinas

↑ expectativa da 
população na 
segurança das 

vacinas
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RESSURGIMENTO 
DE DOENÇAS

↓ Adesão programas 
de imunização

Insegurança da 
população com 
relação às 
vacinas

IMPORTÂNCIA  DA  SEGURANÇA DAS VACINAS

Imunização e segurança do paciente 



DEFINIÇÃO DE CASO DE EVENTO ADVERSO PÓS VACINAÇÃO (EAPV)

Imunização e segurança do paciente 

Qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que 

tenha recebido imunobiológico
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VACINADOS VACINA APLICAÇÃO

Idade Tipo (viva ou não viva) Local e agulha

Sexo Cepa Local de aplicação

Doses prévias da 
vacina

Meio de cultura Via de aplicação

Doença concomitante Processo de inativação ou 
atenuação

Erros Programáticos 
ou Procedimento 
Inadequado (PIAI)

Doenças alérgicas Adjuvantes

Doenças autoimunes Estabilizadores ou 
substâncias conservadoras

Deficiência de 
imunidade

Lote da vacina

EVENTO ADVERSO PÓS VACINAÇÃO (EAPV) RELACIONADOS



febre, dor e edema local ou mais 

graves como: convulsões febris, 

Episódio hipotônico-hiporresponsivo,

choque anafilático. 

EVENTO ADVERSO

Temporalmente relacionado com a vacina

Esperado

Conhecidos pela natureza do imunobiológico e pela 

experiência acumulada.
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Não identificados anteriormente, às vezes com vacinas 
de uso recente.

Rotavirus

Intussuscepção 
intestinal  e 1ª. Vacina 

de rotavírus

Inesperado

Também são inesperados os problemas ligados aos 
produtos como contaminação dos lotes provocando 
abscessos ou teor de endotoxina levando a reações 

febris.
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EVENTO ADVERSO



Visceralização e falência 

de múltiplos órgãos 

mais raramente na 

vacina de febre amarela

Reação adversa: implica em relação causal com a vacina

Imunização e segurança do paciente 

EVENTO ADVERSO

Inesperado



Sistema de Vigilância de EAPV

• Histórico

• 1984 – SVEAPV em São Paulo ( evitar suspensão 
temporária e arbitrária vacinas pelas US)

• 1991 – OMS – recomenda vigilância EAPV

• 1992 – Brasil – Sistema Nacional de VEAPV

• 1998 – Manual de EAPV

• 2000 – SI-EAPV

• 15 julho 2005 – notificação compulsória

Imunização e segurança do paciente 



Sistema de Vigilância de EAPV

Objetivos:

• manter a confiabilidade do PNI

• quantificar e analisar os eventos adversos 
associados temporalmente aos imunobiológicos

• detectar lotes mais reatogênicos

• avaliar o espectro reatogênico das vacinas

• investigar os eventos adversos das vacinas.
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UBS

SUVIS

CCD

PADI

GVE 1

• Atende o cliente

• Notifica

• Faz as orientações necessárias

• Avalia e encaminha a ficha de 

notificação ao CCD.

• Recebe a conduta emitida pelo 

CCD e encaminha a UBS e PADI.

• Avalia e analisa o EAPV 

notificado.

• Define a conduta para o caso e 

encaminha a SUVIS.

• Digita a notificação em banco 

próprio.

• Encaminha cópia da ficha ao 

GVE 1. 

• Solicita o imunobiológico 

especial.

• Encaminha o imuno a UBS

• Faz o controle das doses 

subseqüentes.

Fluxo da notificação de EAPV

Imunização e segurança do paciente 

CVE/SES
CVE/SES



• PIAI- Programa de Notificação de 
Procedimentos Inadequados na 
Administração de Imunobiológicos 
(SP)

•Março/2006

• Introdução da vacina oral Rotavírus 
humano

INICIATIVA PIONEIRA 
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Vigilância de Procedimentos Inadequados

Procedimento Inadequado

ocorre toda vez que numa sessão 

de vacinação, algum procedimento 

técnico não é seguido.
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OBJETIVOS :

• Monitorar a qualidade do Programa de 
Imunização

• Oferecer segurança  e  subsídios técnicos aos 
profissionais envolvidos na atividade de 
imunização

• Garantir  a  segurança  e  solidificar a 
confiança do cliente na equipe de saúde e no 
Programa de Imunização

Imunização e segurança do paciente 

Vigilância de Procedimentos Inadequados



Fluxograma de Notificação de PIAI

Encaminha conduta 
para SUVIS

Orienta SUVIS 

Detecta o PIAI

Notifica SUVIS

SALA DE 
VACINA 

SERVIÇO

SUVIS

CCD/PMI

CVE/SES

Confere a notificação

Notifica CCD/PMI

Avalia a notificação

Emite conduta

Digita ficha no 
EPIDATA

Monitora os serviços

Encaminha ficha para 
SES/CVE/Imunização

Solicita orientação ao 
CVE se necessário

Notifica gestor do 
Serviço

Encaminha conduta 
para Serviço

Orienta Serviço e 
equipes

Acompanha execução 
da conduta

Executa conduta

Orienta paciente 

Avalia as notificações

Orienta se solicitado

Detecta o PIAI

Notifica SUVIS

SALA DE 
VACINA 

SERVIÇO

SUVIS

CCD/PMI

CVE/SES

Confere a notificação

Notifica CCD/PMI

Avalia a notificação

Emite conduta

Digita ficha no 
EPIDATA

Monitora os serviços

Encaminha ficha para 
SES/CVE/Imunização

Solicita orientação ao 
CVE se necessário

Notifica gestor do 
Serviço

Encaminha conduta 
para Serviço

Orienta Serviço e 
equipes

Acompanha execução 
da conduta

Executa conduta

Orienta paciente 

Avalia as notificações

Orienta se solicitado
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Notificação PIAI: Código de Ética de 
Enfermagem

“Art. 40 – Posicionar-se contra falta 

cometida durante o exercício profissional 

seja por imperícia, imprudência ou 

negligência”
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QUALIDADE EM SAÚDE (OMS – 1981)

• Nível de excelencia profissional

• Uso eficiente de recursos

• Mínimo de risco aos clientes

• Alto grau de satisfação considerando os 

valores sociais
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A melhoria da qualidade é um processo 
dinâmico que envolve:

• Educação continuada

• Indicadores de qualidade

• Processos de auditoria em serviço

MELHORIA DA QUALIDADE
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OS “CERTOS” PARA IMUNIZAÇÃO:

1.Conservação                              CERTA����
2.Validade                                     CERTA����
3.Pessoa certa                              CERTA����
4.Vacinas                                     CERTAS����
5. Idade para vacinação                CERTA����
6.Dose                                           CERTA����
7. Intervalo entre as doses           CERTO����

8.Volume                                       CERTO����

9.Via                                              CERTA����
10.Local                                         CERTO����

11.Registro CERTO����

12.Aprazamento                            CERTO����
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Planejamento das atividades de vacinação

Planejar:

� coordenar o processo do trabalho

� racionalizar os recursos disponíveis 

�definir estratégias 

�tomar decisões

�redefinir rumos 

�traçar metas e divulga-las à toda equipe para ação 
conjunta. 
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Planejamento das atividades de vacinação

• Planejar bem é a base do sucesso de 
qualquer ação ou serviço a ser realizado.

• É visualizar um objetivo e alcançar metas.

Através da Avaliação das atividades de vacinação
poderemos :

continuar com o planejado
ou

traçar novos rumos
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“Talvez pareça estranho 
enunciar como primeiro dever 
de um hospital não causar 

mal ao paciente”
Florence Nightingale , 1859
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OBRIGADA!OBRIGADA!


