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I Imunização: especificidades e 
as bases para a compreensão 
da rede de frio de 
imunobiológicos





1. Planejamento em saúde
Maria Luiza Silva Cunha e Tereza Cristina Ramos Paiva

A garantia da proteção da população por meio da imunização contra as 
doenças passíveis de vacinação envolve um conjunto de procedimentos 
prévios que incluem, até chegar à imunização, de fato, e cumprir com 
o objetivo proposto:

Gplanejamento do calendário de vacinação; 

Gorganização das unidades e centrais de rede de frio com recursos 
materiais e humanos, em quantitativos suficientes; 

G adequação e preparação dos centros de referência para aplicação dos 
imunobiológicos especiais; 

G infraestrutura e equipe capacitada para manuseio, conservação, 
preparo, administração, registro e descarte dos resíduos resultantes 
das ações de vacinação.

Essa gama de atividades deve ser realizada com o máximo de orga-
nização para que haja o mínimo de risco e interferências possíveis. 
Assim, as ações necessitam de ser pensadas, previstas, monitoradas e 
avaliadas, ou seja, precisam, antes de qualquer ato, ser planejadas! O 
dimensionamento do que é necessário e de como poderá ser realizado, 
a partir dos objetivos traçados, somente será efetivo com um planeja-
mento cuidadoso das atividades e uma avaliação contínua e sistemática 
dessas ações.

Ao longo deste capítulo, buscamos apresentar o planejamento em saúde 
como fator determinante e propulsor das atividades de imunização e 
da rede de frio de imunobiológicos. Inicialmente, destacamos algumas 
concepções que reforçam a importância de se planejar ações para obter 

No Capítulo 8,“Gestão da rede 
de frio de imunobiológicos”, 
demonstraremos a aplicação 
prática da discussão sobre 
planejamento nessa rede.  
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êxito e alcançar metas. Em seguida, propomos algumas reflexões sobre 
a relação intrínseca entre o planejamento e os processos de trabalho 
na rede de frio, utilizando o planejamento estratégico como referência. 
Esperamos, ainda, fornecer subsídios que o ajudem a entender sobre o 
planejamento e seu papel na organização das atividades de vacinação 
e da rede de frio.

Conceito de planejamento
Planejar em saúde não é um modismo ou uma opção de gestão, mas 
uma necessidade! Em imunização e em rede de frio, o planejamento 
é elemento fundamental, especialmente porque ambas as situações 
envolvem um complexo sistema logístico, executado em diversos 
níveis ou instâncias, com atuação de inúmeros profissionais, de níveis 
e conhecimentos diversos, todos trabalhando em comum para levar as 
vacinas a cada recanto ou região deste imenso país que é o Brasil.

Como fazer para que a vacina esteja disponível e em condições de con-
ferir proteção e/ou imunizar cada uma das pessoas nas mais diversas 
regiões e diferentes realidades sociopolíticas, econômicas e culturais? 
Como garantir que as vacinas cheguem às unidades de saúde em tem-
peratura adequada para serem aplicadas? 

Reconhecemos não ser tarefa fácil. Por isso, precisamos que as ativida-
des sejam planejadas adequadamente e acompanhadas em cada etapa, 
realizando-se os ajustes necessários, as readequações e/ou reorganiza-
ções, para que se possa garantir sua realização com a máxima eficácia 
e o mínimo de risco. 

O planejamento se constitui em poderosa 
ferramenta para as atividades da saúde, 
especialmente para a vacinação e para a 
rede de frio. Para iniciarmos uma reflexão 
acerca do planejamento como importante 
ferramenta no processo de gestão, preci-
samos entender como ele é conceituado.

Analise a Figura 1: observe que há um 
grupo de pessoas realizando um trabalho 
sistemático de planejamento.

Podemos, em algumas situações, agir de 
forma não planejada, realizando ou mar-
cando nossas ações pelo improviso. 

Figura 1 – Reunião de planejamento
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O planejamento das ações passa a ser uma alternativa à não impro-
visação, usando-se métodos, pensamento sistemático e traçando-se 
objetivos a fim de criar um futuro (HUERTAS, 1996). 

Algumas pessoas podem ponderar, no entanto, que o futuro é com-
plexo, incerto, repleto de surpresas, não sendo possível realizar uma 
predição do que ocorrerá. 

Devemos, então, ficar no imobilismo e esperar para ver o que o destino 
nos reserva? 

A resposta é não! Porque “quem planeja influi nos resultados futuros, 
ainda que não tenha total controle sobre os resultados de sua ação”, 
conforme cita HUERTAS (1996, p. 15). Em outras palavras, significa 
que, se não podemos predizer o que irá acontecer no futuro, podemos, 
sim, prevê-lo e influenciar os fatos que se seguirão, através do planeja-
mento das ações.

Conforme essa concepção, o planejamento se opõe à visão determinís-
tica e de condução pelo destino (como na música Deixa a vida me levar, 
de Serginho Meriti (PAGODINHO, 2002)), e se configura como uma 
possibilidade de escolha e uma ferramenta de liberdade. 

No setor de saúde, em geral, e na rede de frio de imunobiológicos, em 
particular, existem importantes motivos para que tais ações baseadas 
no improviso sejam evitadas. Consequências dessa ação não planejada 
podem levar a problemas sérios. Um exemplo é na própria imunização 
e na rede de frio, em que a falta ou a inadequação de planejamento na 
aquisição e distribuição dos imunobiológicos pode acarretar desabaste-
cimento desses produtos, levando à insuficiência ou à inexistência de 
vacinas para atender à população. Tal equívoco interfere no controle 
epidemiológico das doenças e, consequentemente, nas mortes evitáveis 
pela vacinação.

Em outras palavras, ações não planejadas podem levar ao desperdício e 
ao mau uso dos recursos, além de interferirem no alcance dos objetivos.

“O planejamento então precede a ação, sendo inseparável desta como 
as faces de uma mesma moeda. Podemos dizer que o planejamento e 
ação são indissociáveis” (MATUS, 1996). Em síntese, nas palavras de 
Carlos Matus, importante autor do planejamento em saúde na Amé-
rica Latina, o “planejamento é o cálculo que precede e preside a ação” 
(MATUS, 1996, p. 57).

O planejamento será necessário 
porque poderá nortear a 
execução das ações, e essas 
devem ser sistematicamente 
monitoradas e avaliadas 
durante todo o processo.
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Podemos então afirmar:

Planejamento é um processo que busca transformar uma situação em 
outra tendo em vista uma dada finalidade. Para isso, precisaremos recorrer 
ao uso de instrumentos (meios de trabalho tais como técnicas e saberes), 
desenvolvendo atividades (trabalho propriamente dito), sob determinadas 
relações sociais, em uma dada organização (PAIM, 2002). Essa prática 
social, técnica, política, econômica e ideológica pode se apresentar de 
modo estruturado, por meio de políticas, planos, programa e projetos, 
ou não estruturado, isto é, como um cálculo (MATUS, 1996) ou um 
pensamento estratégico (TESTA, 1995).
Fonte: Paim (2006, p. 770).

A partir dessas concepções, por que é importante planejar na saúde? ções

Em saúde, o uso dos recursos deve ser racionalizado, e os diferentes ato-
res envolvidos precisam ser ouvidos e contemplados de alguma forma. 
Isso só é possível com planejamento constante das ações a serem rea-
lizadas. Vale destacar que o planejamento é uma ferramenta também 
muito utilizada em outras áreas, mas, em saúde, é imprescindível, em 
função dos fatores já mencionados e de outros, como a própria comple-
xidade do setor de saúde. Necessidades da população, perfil de adoe-
cimento, concentração de oferta de serviços, disponibilização desses 
serviços, crescentes inovações tecnológicas são exemplos de questões 
constantes que precisam ser superadas. Alguns desses aspectos tornam-
-se pontos de gargalo perante a escassez de recursos para resolvê-los ou 
equacioná-los de forma a garantir a equidade da atenção.

Outro fator a ser considerado é o próprio processo de trabalho em saúde, 
que é complexo e envolve aspectos dinâmicos e relacionais, sendo este 
último um aspecto delicado, porque prevê a interação dos profissionais 
da saúde com múltiplos sujeitos, entre eles, gestores, usuários, lideran-
ças comunitárias, trabalhadores de outros setores sociais, fornecedores 
etc. Todos podem apresentar explicações distintas da realidade e possuir 
diferentes interesses e valores, tornando o planejamento essencial e 
necessário para que se possam traçar objetivos compartilhados e ações 
coerentes em um processo participativo e democrático.

Para refletir

Pense, então: como se dá o planejamento em seu local de trabalho? 
Existem fóruns deliberativos e de planejamento? Quem participa? Na 
sua opinião, ele é considerado importante para seu trabalho e/ou de 
seus colegas?

No Anexo A,“Contribuições de 
Carlos Matus e Mário Testa no 
planejamento estratégico”, deste 
capítulo, apresentamos algumas 
informações sobre esses autores. 
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Com base no que vimos até agora, podemos afirmar que o planejamento 
é uma etapa fundamental na organização de qualquer atividade, mas, 
para realizá-lo e melhor compreender sua importância, precisamos 
conhecer como surgiu e quais as concepções adotadas ao longo do tempo. 

Planejamento em saúde: origem 
e concepções
As origens do planejamento estão associadas à própria existência 
humana, ao adquirir a capacidade de pensar antes de agir e de transfor-
mar a realidade a partir do processo de trabalho. Essa é uma condição 
inerente à vida humana (GIOVANELLA, 1991).

A literatura faz referência ao fato de que, no início do século XX, no 
contexto de organização dos serviços previsto pelo modelo campanhista 
de saúde pública, já se utilizavam noções, métodos e técnicas da Teoria 
Geral da Administração. No entanto, foi a partir da década de 1960 que 
emergiu na América Latina e no Brasil a reflexão teórica e metodo-
lógica voltada às questões específicas do setor de saúde, com o movi-
mento pelo Planejamento em Saúde (PAIM, 1983 apud TEIXEIRA; SÁ, 
1996). Naquela época, surgiram as duas concepções mais importantes 
de planejamento: a normativa e a estratégica.

Concepção normativa: uma breve síntese
Em 1961, o Conselho Interamericano Econômico e Social, em reunião 
especial, formulou a Carta de Punta del Este, marco histórico na pers-
pectiva do desenvolvimento mediante a associação do econômico com 
o social. Esse documento “reconhecia a saúde como componente essen-
cial do desenvolvimento, enfatizando a necessidade do planejamento, 
sob a condução do Estado, para a consecução dos objetivos nacionais de 
bem-estar, democracia e segurança” (LIMA, 2002, p. 82). Esse enfoque 
foi dado à concepção normativa, que se relaciona com a busca pelo 
desenvolvimento econômico dos países periféricos, visando alcançar os 
mesmos patamares dos países centrais. 

No ano de 1963, na reunião de ministros da saúde promovida pela 
Opas, se estabeleceu o Plano Decenal de Saúde Pública para as Améri-
cas. A associação estabelecida com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento permitiu o investimento em programas de saúde nos anos 
de 1960 e 1970 (LIMA,  2002).

Para cumprir as exigências relativas ao recebimento dos investimen-
tos oferecidos pelos organismos internacionais, os países periféricos 

Os modelos de atenção foram 
apresentados no Capítulo 2, 
“Políticas públicas de saúde e a 
organização do SUS”, do livro 
Rede de Frio: fundamentos para a 
compreensão do trabalho (SILVA; 
FLAUZINO; GONDIM, 2016). 
Já as concepções normativa e 
estratégica serão apresentadas 
no Anexo A,“Contribuições de 
Carlos Matus e Mário Testa no 
planejamento estratégico”, deste 
capítulo.
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deveriam realizar um plano nos moldes metodológicos desenvolvidos 
pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento da Universidade Central 
da Venezuela (Cendes), a partir da solicitação da Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas). Esse método, conhecido como Método 
Cendes-Opas, é a expressão da concepção normativa do planejamento 
e caracteriza-se, entre outros aspectos: 

 Gpela preocupação com a eficiência;

 Gpela centralidade da técnica; 

 Gpelo distanciamento do planejador da realidade social planejada; e 

 Gpelo fato de tomar essa realidade como um objeto estático e sujeita 
à predição.
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Fotos 1 e 2 – Planejamento distante da realidade social planejada é uma característica da 
concepção normativa

A crítica ao Método Cendes-Opas foi referente à “omissão dos aspectos 
políticos inerentes à problemática institucional do setor, como o finan-
ciamento, a falta de coordenação dos serviços, a baixa capacidade de 
regulação do Estado, a baixa capacidade de governo, o nível de privati-
zação etc.”(RIVERA, 2009, p. 313).

Outra concepção de planejamento, a concepção estratégica, em par-
ticular a do Planejamento Estratégico Situacional (PES), tem grande 
aplicação no campo da saúde. 

Concepção estratégica
Surgiu a partir do fim dos anos 1970, tendo em vista a crítica ao 
método normativo. A concepção estratégica propôs uma reformulação 
do planejamento, incorporando o aspecto político. Um marco, nessa 
perspectiva, foi a publicação, no ano de 1975, de “Formulación de 
Políticas de Salud”, pelo Centro Pan-Americano de Planejamento em 
Saúde (CPPS-Opas). Esse documento significou um passo fundamental 
na direção do deslocamento da discussão do planejamento em saúde 
do âmbito da microeconomia para o âmbito político.

Microeconomia é o ramo da 
economia que se ocupa dos 
diferentes agentes econômicos, 
entre os quais as empresas e os 
consumidores (MICROECONOMIA, 
[200-]).
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O enfoque estratégico parte do pressuposto da existência de sistemas 
sociais históricos, caracterizados pela complexidade e incerteza. As ver-
tentes da corrente estratégica do planejamento em saúde são: o Planeja-
mento Situacional, de Carlos Matus, o Pensamento Estratégico, de Mário 
Testa, e a Escola de Medellin (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE, 1995).

Antes de continuarmos, entendemos que uma situação ilustrativa pode 
ajudar a compreender a diferença entre as duas concepções menciona-
das. Leia com atenção o trecho a seguir. 

Diálogo entre a prática e a teoria cujo tema é o verbo planejar

A professora, Dona Prática, pede à Senhorita Teoria Normativa:  
– Conjugue o verbo “planejar”. 

A Senhorita Teoria Normativa obedece: – Eu planejo. 

– Continue, está indo bem – diz a Dona Prática. 

– Já terminei, professora – responde a Senhorita Teoria Normativa.

Perplexa, Dona Prática olha suas alunas. A Senhorita Situacional está 
ansiosa para falar e conjuga o verbo antes que lhe peçam: – Eu planejo, tu 
planejas, ele planeja etc.

O primeiro princípio do planejamento moderno é: “Ninguém detém o 
monopólio do cálculo sistemático sobre o futuro” (MATUS, 1996, p. 
52-53). Todos podemos planejar e todos fazemos algum tipo de análise 
sobre o amanhã antes de, hoje, tomar uma decisão. Eu planejo, tu 
planejas. Se não compreendermos pelo menos isso, não poderemos 
resgatar o planejamento do mar de confusões em que navega.
Fonte: Matus (1996, p. 52-53).



26

REDE DE FRIO: GESTÃO, ESPECIFICIDADES E ATIVIDADES

Com base na situação ilustrada, podemos observar que a prática (pro-
fessora Dona Prática) espera da teoria normativa (Senhorita Teoria 
Normativa) respostas que esta não dá? Ficou mais nítido que existem 
diferenças em tais concepções em relação a quem planeja? 

Percebemos, a partir dessas concepções, que o planejamento na área da 
saúde precisa ser realizado de forma mais operativa, dadas as especifi-
cidades do setor, e deve envolver todos os aspectos e atores que parti-
cipam do processo. Acredita-se, então, que a visão do planejamento na 
concepção estratégica tenha maior possibilidade de lidar com a comple-
xidade do setor de saúde. 

Vimos, anteriormente, que o próprio trabalho em saúde e também 
na rede de frio de imunobiológicos engloba um conjunto amplo de 
envolvidos, sejam trabalhadores, gestores, profissionais das centrais de 
armazenamento e usuários. Como planejar com esse conjunto de ato-
res é um desafio apresentado pela concepção estratégica, que, na saúde 
(e, consequentemente, na rede de frio e imunização), se expressa pela 
metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES).

Enfoque sobre a metodologia do Planejamento 
Estratégico Situacional, de Carlos Matus
O enfoque situacional de planejamento reconhece a existência de várias 
visões sobre determinada situação e, consequentemente, de conflitos na 
realidade. A situação pode ser percebida ou compreendida diferente-
mente, dependendo de quem e de como ela é observada. Um exemplo é a 
clássica figura a seguir (Figura 2). Este enfoque visa oferecer instrumentos 
ou subsídios que possam ajudá-lo a planejar na sua realidade de trabalho. 

O que você vê? Dois rostos ou um cálice? 
Podemos dizer que as respostas podem 
ser distintas, embora a figura seja única. 
Ao planejar com base no enfoque do PES, 
é preciso considerar as diversas visões 
sobre a realidade e debater sobre essas 
opiniões com o intuito de construir con-
sensos sobre ações estratégicas que pos-
sam auxiliar na resolução ou diminuição 
de problemas e, assim, propiciar mudan-
ças em determinada realidade.  Planejar, 
portanto, precede uma ação, exige par-
ticipação e visão dinâmica permanente 
durante suas fases ou momentos.

Ao considerar todos esses 
atores participantes no 
planejamento em saúde, 
conforme a concepção 
estratégica, avançamos em um 
dos princípios organizativos 
do SUS, que é a participação 
social contribuindo para a 
democratização da saúde.

Fonte: Wikimedia Commons (user: Bryan Derksen, 
2007).

Figura 2 – São rostos ou um cálice?
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Apresentaremos quatro noções que são importantes para a aplicação da 
metodologia do PES: situação, ator social, poder e problema.

Situação

É o conjunto de problemas identificados, descritos e analisados sobre 
determinada realidade na qual se quer intervir. Por exemplo, quando 
conversa com uma pessoa sobre as principais dificuldades encontra-
das em seu processo de trabalho, sejam elas operacionais, relacionais, 
financeiras, políticas, você está apresentando a sua visão sobre a situa-
ção em questão. 

Situação, portanto, é o lugar social onde estão presentes o ator e a ação.

Ator social

Pode ser uma personalidade, uma organização ou um agrupamento 
humano que tenha capacidade organizativa, um projeto e controle de 
variáveis para produzir fatos na situação.  

Ator, portanto, pode ser você, sua equipe de trabalho, representantes 
de sua instituição, desde que possuam capacidade e governabilidade 
para intervir em determinado problema presente na realidade. 

Poder

É uma relação social que se refere às forças sociais em conflito. É a 
capacidade de fazer, de influenciar o que os outros fazem. Está relacio-
nado à governabilidade de determinado ator ao intervir numa determi-
nada ação, por exemplo, a influência que o gestor da rede de frio exerce 
sobre os processos de trabalho nessa rede.

Problema

É algo considerado fora dos padrões de normalidade para os atores 
sociais que estão analisando a situação. Esses padrões são definidos a 
partir do conhecimento, do interesse e da capacidade de agir sobre dada 
situação.

O problema é a distância entre o que é (situação atual) e o que deveria 
ser (situação-objetivo) para determinado ator social. 

Os problemas podem ser classificados em problemas estruturados, 
quase ou semiestruturados e mal estruturados.

O PES é bastante potente, 
principalmente diante de 
problemas mal estruturados 
e quase estruturados, muito 
frequentes no campo da saúde.



28

REDE DE FRIO: GESTÃO, ESPECIFICIDADES E ATIVIDADES

Os problemas estruturados respondem às regras já estabelecidas, e suas 
causas podem ser claramente identificadas, o que possibilita, de forma 
óbvia, a sua solução. Esses problemas podem ser resolvidos de forma 
normativa, como, por exemplo, erros na estocagem de imunobiológi-
cos, torneira com vazamentos, ou outros que você pode conhecer.

Os problemas quase ou semiestruturados possuem características 
intermediárias, pressupõem certo grau de incerteza. O enfrentamento 
desse tipo de problema pode gerar dificuldades em outro problema, 
o que demanda forte abordagem sociopolítica. Eles dependem de um 
enfoque multissetorial, do contexto em que se inserem. Não são con-
sensuais e necessitam da atuação estratégica de vários atores para o seu 
enfrentamento. A definição de como chegar a uma solução não é muito 
clara, pois pode haver várias soluções com graus diferentes de eficácia.

Um exemplo: como melhorar a cobertura vacinal em menores de 1 ano 
de idade, no município de Morro Alto? A solução depende não somente 
dos profissionais que trabalham no setor de imunização. Para resolver o 
problema, pode ser necessária a adesão de diversos outros profissionais e 
setores, como agentes comunitários de saúde, equipe da saúde da criança, 
até mesmo profissionais das escolas, associação de moradores. 

Em contrapartida, os problemas mal estruturados estão relacionados 
à situação de incerteza e só podem ser tratados por meio de modelos 
probabilísticos, visto que nem todas as suas causas podem ser identifi-
cadas. Como melhorar os serviços de saúde é um exemplo de problema 
mal estruturado, visto que envolve muitas variáveis (social, política, 
econômica, cultural), que nem sempre são conhecidas, e está relacio-
nado a situações de incerteza, que não são facilmente controladas por 
protocolos ou normas. 

A metodologia do PES é aplicada para intervir sobre problemas quase 
ou semiestruturados ou, principalmente, em problemas pouco estru-
turados.

A partir do entendimento sobre os três tipos de problema, como pode-
mos planejar estrategicamente as atividades, considerando o cotidiano 
de trabalho em saúde, caracterizado por diversas dificuldades, e a 
complexidade logística que envolve as atividades de vacinação e da 
rede de frio? 

Certamente, não há uma resposta pronta, mas planejar essas ações pode 
auxiliar, e muito, a equacionar ou dirimir parte dos riscos e problemas 

Essas definições de problema bem 
como uma introdução ao PES são 
brevemente abordadas no  
Capítulo 3, “Introdução à 
vigilância em saúde: vigilância 
epidemiológica, vigilância 
sanitária, ambiental e saúde do 
trabalhador”, do livro Rede de Frio: 
fundamentos para a compreensão 
do trabalho (SILVA; FLAUZINO; 
Gondim, 2016). Lá, o foco está 
na análise das condições de vida 
e situação de saúde de uma 
população; aqui, discutimos com 
vistas ao processo de trabalho  
em saúde.
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que poderiam vir a ocorrer, caso elas não fossem planejadas. Vale lem-
brar que, associados ao planejamento, o monitoramento e a avaliação 
das atividades deverão ser realizados como forma de controle, acompa-
nhamento, revisão e reorganização do trabalho, das ações.

Para refletir

Pense em seu local de trabalho: quais os problemas que você identifica? 
Quais os atores sociais que poderiam planejar mudanças? Quais foram 
os critérios de sua escolha? 

Para auxiliá-lo a resolver determinados problemas em seu local de tra-
balho, apresentamos no Quadro 1, de forma resumida, os principais 
momentos que compõem a metodologia do PES para a elaboração de 
um plano de ação.

A palavra momentos tem o objetivo de ressaltar a noção de que o pla-
nejamento se constitui em um processo dinâmico, construído perma-
nentemente; portanto, tem sentido distinto da palavra etapas.

Quadro 1 – Momentos do Planejamento Estratégico Situacional

Momentos do PES O que é O que o compõe

Explicativo (o que 
foi, é, tende a ser)

É o momento da análise da situação 
inicial (SI), para fundamentar a ação. 

• Identificação dos problemas

• Priorização 

• Explicação do problema 

Normativo (o que 
deve ser)

É o momento de desenhar as ações 
necessárias e suficientes para atacar as 
causas fundamentais dos problemas 
(nós críticos). 

• Elaboração dos objetivos 

• Definição das ações do plano 

Estratégico (o que 
pode ser)

É o momento para discutir a 
viabilidade estratégica das ações do 
plano para garantir sua realização com 
máxima eficácia.

• Análise de cenários

• Construção da viabilidade 
estratégica para se atingir a 
situação-objetivo

Tático-operacional 
(o fazer)

É o momento de fazer, de finalmente 
agir sobre a realidade concreta.

• Execução e avaliação do plano

Fonte: Matus (1996).

Sendo conhecedor desses momentos do PES, veja agora como opera-
cionalizá-los. Para efeito de ilustração, tomemos, como exemplo, um 
dos problemas que começamos a formular anteriormente neste capí-
tulo, agora com acréscimo de alguns dados: “cobertura vacinal abaixo 
da meta, em menores de 1 ano de idade, no município de Morro Alto, 
no ano de 2013”. 

Vale lembrar que, ao se 
aplicar uma metodologia 
com enfoque situacional, 
conforme já mencionado, 
é preciso conhecer a 
complexidade dos problemas, 
a governabilidade de intervir 
sobre determinado problema 
e o nível de organização da 
instituição onde se planeja. 
Para atender a essas questões, 
é necessário, em algumas 
situações, combinar métodos 
de planejamento. 

O momento explicativo é abordado 
com maior detalhamento no  
Anexo B, “Dinâmica do PES e 
o momento explicativo”, deste 
capítulo.
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Ele poderia ser explicado na árvore de problemas da seguinte forma:

 GProblema (encontra-se no tronco):

• Cobertura vacinal abaixo da meta, em menores de 1 ano de 
idade, no município de Morro Alto, no ano de 2013.

 GCausas (representam os determinantes, a raiz do problema):

• pouca divulgação sobre a importância da vacinação;

• número reduzido de profissionais para a busca ativa dos faltosos;

• desconhecimento dos responsáveis.

 GConsequências (encontra-se na copa):

• aumento do número de internações entre menores de 1 ano de 
idade;

• ocorrência de óbitos em menores de 1 ano de idade por causas 
preveníveis;

• aumento de número de faltas ao trabalho por parte dos 
responsáveis pela criança;

• aumento de doenças;

• aumento de gastos com internações e tratamentos.

Como já assinalado, a explicação do pro-
blema deve considerar, também, maior 
conhecimento sobre ele. É importante 
que o problema seja estudado, inves-
tigado, para que se possam identificar 
todas as suas prováveis causas e conse-
quências.

As causas relacionam-se aos determi-
nantes do problema, que se expressam 
de forma simples ou complexa, conhe-
cida ou desconhecida. Entre as causas, 
existem aquelas que são denominadas 
causas críticas ou nós críticos, isto é, 
causas que, se trabalhadas, poderão 
modificar as demais e o problema em 
questão.

Em nosso exemplo, qual a causa que você definiria como nó crítico? 

O nó crítico pode ter relação com várias causas. Poderia ser a pouca 
divulgação sobre a importância da vacinação. Por quê? Se houver maior 

Árvore de Problemas é uma 
versão simplificada do Fluxograma 
Situacional. Essas ferramentas 
visam definir o conteúdo do 
problema a partir de descritores 
que possam demonstrar a 
existência do problema. São 
compostas pelo conjunto de 
descritores e identificação das 
causas do problema.

Figura 3 – Árvore de problemas
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divulgação acerca da importância da vacinação, os responsáveis terão 
conhecimento sobre o assunto; isso poderá aumentar a procura pelo 
serviço na unidade, e os profissionais não precisarão realizar a busca 
ativa de tantas crianças. Assim, esta causa trabalhada poderá diminuir 
as demais, além de ser algo possível de ser realizado.  

A outra questão a ser vista são as consequências do problema: os con-
dicionantes do problema, os elementos que o constituem e os demais 
problemas e fatores que ele desencadeia. 

Identificado e priorizado o problema com suas causas e 
nós críticos, devemos passar ao momento normativo, que 
é o momento propositivo do plano, em que são estabele-
cidos os objetivos e as ações necessárias para atacar os nós 
críticos do problema, na busca de se atingir o objetivo.  

Nesse momento, são elaborados os objetivos (geral e 
específicos), bem como as ações que irão compor o plano:

 Go objetivo geral refere-se à proposição positiva do 
problema, considera a situação-objetivo, isto é, onde se 
quer chegar com o plano;

 Gos objetivos específicos devem estar relacionados ao(s) 
nó(s) crítico(s).

A explicação do problema é a base para a construção dos objetivos. 

Tanto o objetivo geral como os objetivos específicos devem expressar uma 
intenção de transformação da situação-problema. 

Voltemos ao exemplo anterior para entender como podemos construir 
os objetivos de um plano:

 GProblema: cobertura vacinal abaixo da meta, em menores de 1 ano 
de idade, no município de Morro Alto, no ano de 2013.

 GO objetivo geral deve expressar aonde se quer chegar, por exemplo: 
aumentar a cobertura vacinal em menores de 1 ano de idade, no 
município de Morro Alto, no ano de 2013.

O mesmo deverá acontecer com o objetivo específico, que está relacio-
nado com o nó crítico selecionado:

 GNó crítico: pouca divulgação acerca da importância da vacinação.

 GObjetivo específico: aumentar a divulgação acerca da importância da 
vacinação em menores de 1 ano de idade, no município de Morro 
Alto, no ano de 2013.

O estabelecimento dos 
objetivos deve considerar 
cada problema ou grupo de 
problemas.

Note que o objetivo geral é o 
oposto do problema apresentado.

Vários nós críticos podem 
ser selecionados e, nesse 
caso, haverá vários objetivos 
específicos.

Fonte: Free Images.com.
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Foto 3 – A definição dos objetivos visa atacar 
os nós críticos de um problema
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Sabendo o que se quer atingir com o plano, será possível, então, discu-
tir que ações devem ser realizadas.

Para refletir

Quais as ações que você e sua equipe de trabalho descreveriam para 
efetivar o objetivo específico do exemplo anterior?

Chegamos ao momento de como fazer o plano de ações: o momento 
estratégico.

Ocorre quando há a análise sobre a viabilidade das ações propostas 
no plano. Após escolher as ações, elas devem ser analisadas conside-
rando-se as facilidades e dificuldades para a sua execução, bem como 
as estratégias de enfrentamento para superar as dificuldades. Assim, o 
momento estratégico é a ocasião de se analisar a viabilidade das ações, 
já que, embora possam ser muito importantes, algumas delas podem 
ser inviáveis em determinado momento.  

Após a análise da viabilidade, é elaborado o plano operativo com as 
atividades que serão realizadas, os recursos necessários, os responsá-
veis e o tempo necessário para a execução de cada uma delas. Para 
melhor entendimento e visualização, apresentamos o Plano Operativo 
no Quadro 2:

Quadro 2 – Conteúdos necessários para a elaboração do plano operativo

Plano operativo

Atividades Referem-se ao detalhamento das ações.

Recursos
Dizem respeito aos dispositivos necessários para a realização das 
atividades, sejam eles humanos, materiais, financeiros ou políticos.

Responsáveis
Devem ser nomeados, isto é, não colocar o cargo, e sim os nomes 
daqueles que estarão à frente de cada atividade.

Prazos
Devem ser expressos preferencialmente na forma DD/MM/AAAA, 
para melhor acompanhamento e avaliação do plano.

Um planejamento com base na metodologia do PES não termina aqui. 
A execução, o acompanhamento e a avaliação são partes importantes 
do processo e estão descritos no quarto momento, que é o momento 
tático-operacional.

Esse momento corresponde à execução do plano, o agir sobre a rea-
lidade, isto é, o fazer. Para garantir a eficácia do plano, será preciso 
acompanhar, avaliar e monitorar o desenvolvimento das ações propos-
tas e a situação dos problemas iniciais, seja através do desempenho das 
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metas propostas, seja do sistema de prestação de contas ou do conteúdo 
da participação democrática na condução do plano. 

Para o acompanhamento e a avaliação do plano, é preciso detalhar: 

 GMetas: objetivos quantitativos que se pretende atingir. 

Exemplo: realizar a distribuição de imunobiológicos em 100% das 
unidades de saúde, no município de Morro Alto, no ano de 2014. 

 G Indicadores: medidas usadas para verificar um resultado. 

Exemplo: número de unidades com entrega de imunobiológicos  
em dia.

 GFontes de verificação: descrição de onde será verificado o 
cumprimento de determinada ação ou objetivo.

Exemplo: sistemas de informação, planilhas, folhas de recebimento, 
boletim diário, entre outros.

 GPeriodicidade da coleta: o tempo previsto para verificar o resultado. 

Exemplo: diário, quinzenal, mensal, anual, entre outros. 

 GFormas de divulgação: onde serão divulgadas as informações sobre o 
acompanhamento das ações do plano.

Exemplo: mural da unidade, boletim informativo, imprensa local etc.

Esses são os momentos do PES, presentes na metodologia aqui apre- 
sentada. 

Para encerrar a discussão sobre essa metodologia rela-
cionada ao PES, selecionamos um exemplo para que 
você observe como pode ser elaborado um plano com 
base nessa proposta. Para efeito didático, considera-
mos melhor apresentar esse exemplo no Anexo C, 
“Construindo um plano de ação a partir de exemplo 
hipotético”, deste capítulo. Nele, você encontrará tam-
bém detalhamentos sobre diversos aspectos e concei-
tos apresentados ao longo da nossa discussão, bem 
como o relato de como José e sua equipe elaboraram 
um plano para resolver um problema em seu processo 
de trabalho. 

Tente fazer o mesmo! Entendendo que o planejamento 
deve ser participativo, junte seus parceiros, pensem os 

Participação democrática pode 
ser entendida como a participação 
popular nas decisões políticas do 
país em referendos, plebiscitos e 
projetos de iniciativa da população.

Como o plano é flexível, todo 
o processo deve ser avaliado 
criticamente e, se preciso, 
reformulado.
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seus processos de trabalho e tentem elaborar um plano para enfrentar 
um dos problemas encontrados. Esse pode ser um passo importante 
quando se busca melhorar as práticas cotidianas.  Bom trabalho! 

 
Considerações finais
Neste capítulo, você encontrou elementos para melhor compreender o 
planejamento associado à complexidade do setor de saúde, entendendo 
as diferentes concepções do planejamento em saúde que foram cons-
truídas ao longo da história.

Buscamos fornecer alguns subsídios para você lidar com essa comple-
xidade, especificamente no que se refere ao trabalho em imunização 
e em rede de frio. Além desses subsídios, você precisará de outros 
elementos e conhecimentos que o ajudem a refletir, organizar e pla-
nejar suas atividades, que serão abordados nos demais capítulos deste 
livro. A ideia é possibilitar não somente a reflexão, mas uma atuação 
baseada em conceitos sólidos e consistentes que permitam a você, tra-
balhador e leitor, entender criticamente seu trabalho, de modo a se 
constituir, efetivamente, em um dos elos desta rede, que é a rede de 
frio de imunobiológicos!
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Assista aos vídeos em que 
Carlos Matus fala sobre o 
Planejamento Estratégico 
Situacional, disponíveis em:

• http://www.youtube.com/
watch?v=RjE7mDEfAW8

• http://www.youtube.com/
watch?v=jWLS4IrFoGA

Anexo A – Contribuições de Carlos 
Matus e Mário Testa no planejamento 
estratégico 

Análise resumida das contribuições de dois importantes autores vin-
culados ao planejamento estratégico e que influenciaram fortemente o 
planejamento em saúde no Brasil.

Carlos Matus

Formulou um modelo de planejamento estratégico baseado nas teorias 
da situação, da produção social e da ação interativa. O seu método 
para o processamento de problemas e soluções prevê quatro momen-
tos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. Propõe 
elementos de cálculo de cenários e um instrumental de análise estraté-
gica. Esse autor contribuiu, ainda, com uma proposta de direção estra-
tégica para a administração pública a partir da formulação da teoria 
das macro-organizações. Esta prevê a reforma vertical da administração 
com base em subsistemas de gestão, que se voltam ao “planejamento 
criativo, à descentralização dos sistemas de condução e uma abordagem 
de gestão por objetivos ou operações e, por fim, a alta responsabilidade 
decorrente do monitoramento, da cobrança e a prestação de contas” 
(MATUS, 1996, p.314).

Mário Testa

Um dos autores do Método Cendes-Opas, ele partiu da crítica a essa 
metodologia para formular uma proposta de natureza estratégica de 
explicação da problemática do setor de saúde, composta por diferentes 
diagnósticos: administrativo, estratégico e ideológico. Adota um enfo-
que com um componente fortemente comunicacional, com base na 
teoria do agir comunicativo de Rivera (2009).

Como crítico das formas institucionais autoritárias, enfatiza as ações 
capazes de acentuar os traços democráticos. Desse modo, prevê um tipo 
de planejamento com centralidade nas práticas dialógicas, na formação 
de consensos e de compromissos. Evita um excesso de formalização 
política, o que critica em Matus, levando à proposição de um método 
pouco estruturado (RIVERA, 2009).

A seguir, apresentamos uma síntese dos pressupostos do planejamento 
normativo e do planejamento estratégico, com base na obra de Carlos 
Matus (1996).



Pressupostos Planejamento normativo Planejamento estratégico

1

O ator que planeja não está inserido na realidade 
planejada.

O planejamento pressupõe um “sujeito” (Estado) e 
um “objeto” (realidade socioeconômica), que são 
independentes, e o primeiro pode controlar o segundo.

O ator que planeja está inserido na realidade planejada 
e coexiste com outros atores que também planejam.

2

O planejamento tem início com a realização do 
diagnóstico da realidade, em busca da verdade objetiva 
por parte do sujeito que planeja. Cada ator que planeja 
chegará ao mesmo diagnóstico.

“O diagnóstico único e verdade objetiva já não são 
possíveis. Só é possível uma explicação situacional na 
qual cada sujeito explica a realidade a partir da posição 
particular que ocupa no sistema (objeto) planejado”.

3

“Toda a realidade social é explicável por meio da 
representação como ‘modelos analíticos’ baseados nas 
relações sistêmicas de causa-efeito. Previsão e predição 
são a mesma coisa”.

“Para compreender a realidade e tornar-se capaz de 
prever sua evolução, já não é suficiente nem possível 
reduzir as ações humanas a ‘comportamentos’ 
predizíveis”. 

4

“Se o ator que planeja não compartilha a realidade com 
outros atores de capacidades equivalentes, então não 
há adversários, e o planejamento pode referir-se apenas 
ao socioeconômico”. Desse modo, o cálculo estratégico 
não é necessário, pois “só o Estado planeja com vistas a 
alterar os comportamentos dos agentes econômicos”.

“Se o ator que planeja compartilha a realidade 
com outros atores que também planejam, então, 
necessariamente, o planejamento deve abranger o 
problema de vencer ou minar a resistência dos outros 
aos planos que não sejam seus. O planejamento, 
portanto, não deve ser confundido com a definição 
normativa do ‘deve ser’, mas englobar o ‘pode ser’ e a 
‘vontade de fazer’.”

5

Não se consideram as incertezas e os eventos 
probabilísticos mal definidos; os “problemas quase 
estruturados” não podem existir.

Considera-se a existência da incerteza e dos “problemas 
quase estruturados”.

6

“O plano é produto de uma capacidade exclusiva do 
Estado, refere-se a um conjunto de objetivos próprios e, 
no papel, tem ‘final fechado’ porque a situação-final é 
conhecida, bem como os meios para alcançá-la. [...]. A 
racionalidade técnica deve impor-se para que se chegue 
à solução ótima dos problemas”.

O plano não é monopólio do Estado. Qualquer força 
social luta por objetivos próprios e está capacitada a 
fazer um cálculo que precede e preside a ação. Daí que 
existem vários planos em competição ou em conflito, e 
o fim está aberto a um número de possibilidades maior 
do que podemos imaginar.

Fonte: Matus (1996, p. 66-69).



Anexo B – Dinâmica do PES e o momento 
explicativo

Explicativo Normativo

Estratégico
Tático

Operacional

PES

Figura 1 – Dinâmica do PES

Fonte: Elaboração do autor.

Momento explicativo – o que foi, é, tende a ser

Esse momento refere-se ao reconhecimento da existência de problemas 
mal estruturados ou semiestruturados e à análise da situação. A análise 
da situação envolve o processo coletivo de identificação, priorização e 
explicação de problemas.

Para a identificação, é importante reunir o maior número de infor-
mantes, tanto dos sistemas existentes como dos atores envolvidos com 
a situação que se quer transformar, para que se garanta uma impor-
tante qualidade do PES, a de ser participativo.

A partir da identificação dos problemas, é necessário priorizar os que 
serão enfrentados, levando-se em consideração a governabilidade para 
intervir no problema, como também outros critérios, como o tamanho 
do problema (sua magnitude), o valor que é dado ao problema, a tec-
nologia disponível e o custo para enfrentá-lo.



Os critérios podem ser pontuados, por exemplo, de 0 a 3, conside-
rando para cada um deles os seguintes aspectos:

Magnitude do problema: quanto maior o 
problema, maior a pontuação.

Valorização do problema: quanto maior o valor 
do problema para o ator que planeja, para outros 
atores e para a população, maior a pontuação.

Tecnologia disponível: quanto maior a 
disponibilidade de recursos materiais, humanos e 
políticos, maior a pontuação.

Custo: quanto maiores os recursos financeiros 
necessários para enfrentar o problema, menor a 
pontuação.

Importante!

A priorização de problemas deve considerar a capacidade do ator de 
intervir sobre eles. Ao olhar para sua realidade (situação), ele poderá 
identificar vários problemas, mas será preciso selecionar aqueles nos quais 
ele pode interferir e que são estratégicos para o alcance dos objetivos.

Após a priorização, é necessário explicar o problema. Para isso, é 
necessário formulá-lo de forma clara e pesquisar sobre o tema cen-
tral deste.

Na área da saúde, os problemas, frequentemente, são de duas natu-
rezas: 

Gproblemas referentes à saúde de determinada população; 

Gproblemas referentes à organização dos sistemas e serviços de 
saúde.

Para cada natureza do problema, a formulação deverá responder às 
seguintes perguntas:

Gproblemas referentes à saúde de determinada população: o que é 
o problema? Em quem ocorre? Onde ocorre?  Quando ocorre?



Gproblemas referentes à organização dos sistemas e serviços de saúde: 
o que é o problema? Onde ocorre?  Quando ocorre?

A formulação contribui para a explicação do problema e a busca de 
possíveis soluções. Vejamos, em exemplos, a diferença na formulação 
de determinados problemas:

GProblema 1: distribuição de imunobiológicos

• problema formulado: atraso na distribuição de imunobiológicos 
(o que é o problema) pelo órgão central (onde ocorre), no 
primeiro trimestre de 2013 (quando ocorre).

GProblema 2: cobertura vacinal abaixo da meta

• problema formulado: cobertura vacinal abaixo da meta (o que é 
o problema) em menores de 1 ano de idade (em quem ocorre), 
no município de Morro Alto (onde ocorre), no ano de 2013 
(quando ocorre).

Como já assinalado, a explicação do problema deve considerar, tam-
bém, maior conhecimento sobre ele. É importante que o problema seja 
estudado, investigado, para que seja possível identificar todas as suas 
prováveis causas e consequências.

As causas relacionam-se aos determinantes do problema, que se 
expressam de forma simples ou complexa, conhecida ou desconhecida. 
Entre as causas, existem aquelas denominadas causas críticas ou nós 
críticos, que respondem afirmativamente às seguintes questões:

GOs atores que irão realizar o plano possuem governabilidade para 
intervir nas causas?

GEssas causas geram ações que podem ser gerenciadas?

GAs causas, se trabalhadas, podem contribuir para diminuir as 
demais? 

As consequências são os condicionantes do problema, os elementos 
que o constituem e os demais problemas e fatores que ele desencadeia. 
Existem dois instrumentos que podem ser utilizados para a explicação 
da cadeia causal do problema:

Go fluxograma situacional;

G a árvore de problemas.



O fluxograma situacional é um método que exige grande rigor conceitual 
ao operar as categorias explicativas. A árvore de problemas, apresentada 
no Capítulo 1, é um instrumento mais simples, o qual precisa ser bem 
aplicado para não se tornar pouco eficiente na explicação da cadeia 
causal.

Por exigir maior rigor que a árvore de problemas, o fluxograma apresenta 
uma vantagem, mas isso também é um fator que inibe o grupo e dificulta 
a sua autonomia, pois, quase sempre, é necessária a presença de um 
coordenador para auxiliar nesse processo. 



Anexo C – Construindo um plano de ação 
a partir de exemplo hipotético 

A partir do exemplo adiante, você poderá entender como pode ser 
construído um plano de ação baseado na metodologia do Planejamento 
Estratégico Situacional e na trilogia matusiana.

Atenção!

Este é apenas um exemplo, o problema pode não existir em sua realidade. 
No entanto, mesmo que haja um problema semelhante, causas diferentes 
poderão ser apontadas e, com isso, outras consequências também. 

Exemplo:

José trabalha no setor de imunização de uma unidade básica de saúde. 
Como está sempre buscando aperfeiçoar o seu processo de trabalho e 
conhecendo a metodologia do PES, resolveu reunir os demais integran-
tes da equipe e representantes da comunidade (atores sociais) para 
discutir sobre o que estava dificultando o bom funcionamento do setor 
(problemas) naquela realidade (situação), tendo em vista a elaboração 
de um plano de intervenção.

Após vários encontros e discussões, o grupo identificou os seguintes 
problemas:

Gnúmero reduzido de trabalhadores qualificados;

Gpequeno espaço físico para armazenamento de insumos estratégicos;

G refrigeradores de armazenamento de insumos estratégicos 
utilizados, frequentemente, para guarda de alimentos dos 
funcionários;

Gnúmero reduzido de refrigeradores.

Diante desse cenário, resolveram então selecionar um problema no 
qual seria possível intervir. Para isso, consideraram alguns critérios, 
com pontuação de 0 a 3, e elaboraram uma planilha com o registro da 
avaliação (Quadro 1).



Quadro 1 – Planilha com o registro da avaliação

Problema Magnitude Valorização
Tecnologia 
disponível

Custo
estimado

Total

Número reduzido de trabalhadores 
qualificados.

2 1 2 0 5

Pequeno espaço físico para 
armazenamento de insumos estratégicos.

2 1 2 1 6

Uso não exclusivo do refrigerador para 
conservação de imunobiológicos.

3 1 1 3 8

Número reduzido de refrigeradores. 3 2 1 0 6

Com o problema selecionado com base na priorização, a equipe tra-
balhou na sua formulação, isto é, buscou, com palavras, tornar o 
problema claro e seu enunciado passível de responder às seguintes 
questões: o que ocorre, onde ocorre e quando ocorre.

O problema foi assim formulado: 

“Uso não exclusivo do refrigerador para conservação de imunobiológicos 
na unidade de saúde do bairro de Boa Vista, no município de Serra Velha, 
no ano de 2013”. 

Após analisar e pesquisar sobre o problema, a equipe utilizou o 
instrumento árvore de problemas para detalhar a cadeia causal do 
problema e selecionar um nó crítico, a ser trabalhado para modificar 
a situação.

Veja a árvore de problemas elaborada pelo grupo:

GCausas:

• Falta de refrigerador para outros fins.

• Desconhecimento de parte dos trabalhadores sobre a utilização 
correta dos refrigeradores.

• Deficiência no monitoramento e na avaliação do processo de 
trabalho diário, no princípio, no meio e no fim do expediente.

• Inexistência de ações educativas sobre conservação de 
imunobiológicos para os profissionais.

GConsequências: 

• Comprometimento da imunogenicidade.

• Perdas desnecessárias de vacinas.

• Aumento dos custos do PNI.

• Aumento de morbimortalidade por doenças imunopreveníveis.



Como o problema selecionado foi “Uso não exclusivo do refrigerador 
para conservação de imunobiológicos na unidade de saúde do bairro de 
Boa Vista, no município de Serra Velha, no ano de 2013”, o objetivo 
geral foi assim formulado:

GObjetivo geral: utilizar exclusivamente o refrigerador para 
imunobiológicos na unidade de saúde do bairro de Boa Vista, no 
município de Serra Velha.

Considerando nó crítico a “inexistência de ações educativas sobre con-
servação de imunobiológicos para os profissionais”, a formulação de 
um dos objetivos específicos do plano foi:

GObjetivo específico: realizar ações educativas sobre conservação de 
imunobiológicos para os profissionais da unidade de saúde do bairro 
de Boa Vista, no município de Serra Velha, no ano de 2014.

Com esse objetivo definido, a equipe descreveu várias ações e realizou 
a análise da viabilidade destas. No Quadro 2, apresentamos apenas a 
análise de viabilidade de uma delas.

Quadro 2 – Análise de viabilidade de uma ação educativa sobre conservação de imunobiológicos

Ações Facilidades Dificuldades Estratégias (para enfrentar 
as dificuldades)

Realizar rodas de conversa 
para discutir e informar sobre a 
importância da conservação de 
imunobiológicos.

• Profissionais e usuários 
sensibilizados para o encontro.

• Existência de espaço físico na 
unidade de saúde.

Tempo dos profissionais 
para participar das rodas de 
conversa.

Aproveitar o período já existente 
das reuniões semanais da 
equipe.

Importante!

Não esqueça que estamos apresentando um exemplo, com apenas um 
objetivo específico. Um plano pode possuir vários objetivos específicos, 
e as planilhas de análise de viabilidade do plano operativo e o 
acompanhamento e a avaliação devem conter e analisar todas as ações 
possíveis e necessárias para o alcance de cada objetivo.

Após analisar a viabilidade e traçar estratégias para superar as dificul-
dades de execução das ações, foi então elaborado o plano operativo. 
Veja como ficou estruturado o plano para uma das ações no Quadro 3.



Quadro 3 – Plano operativo

Objetivo específico Ações Atividades Recursos Responsáveis Prazos

Realizar ações 
de educação 
permanente sobre 
conservação de 
imunobiológicos 
para os profissionais 
na unidade de saúde 
do bairro de Boa 
Vista, no município 
de Serra Velha.

Realizar rodas 
de conversa 
para discutir e 
informar sobre a 
importância da 
conservação de 
imunobiológicos.

• Preparar um questionário para avaliar 
o conhecimento dos profissionais e 
usuários sobre o assunto.

• Aplicar e analisar os questionários.

• Contatar o responsável técnico da 
UBS para agendar o dia do encontro 
com os profissionais.

• Preparar material e sala no dia do 
encontro.

• Materiais: 
papel, 
computador, 
impressora.

• Humanos: 
equipe do setor 
de imunização.

José, Luís, Ana 
e Lia

José e Ana

Luís

Lia

02/05/2014 a 
30/05/2014

01/06/2014 a
20/06/2014

10/06/2014 a 
17/06/2014

01/07/2014

Quadro 4 – Planilha de acompanhamento e avaliação

Objetivo 
específico

Ação Meta Indicador Fonte Periodicidade 
da coleta

Formas de 
divulgação

Realizar ações 
de educação 
permanente sobre 
conservação de 
imunobiológicos 
para os 
profissionais 
na unidade de 
saúde do bairro 
de Boa Vista, 
no município de 
Serra Velha.

Realizar rodas 
de conversa com 
profissionais 
da unidade 
para discutir e 
informar sobre a 
importância da 
conservação de 
imunobiológicos.

• Realizar 12 rodas 
de conversa.

• Quinzenalmente.

• Realizar 
monitoramento e 
avaliação diários.

• Número de 
participantes 
nas rodas.

• Número de 
monitoramento 
e avaliação 
diários.

• Folha de 
frequência.

• Mapa de 
monitoramento 
e avaliação.

• Quinzenal

• Diário

• Mural da 
UBS e na 
Associação de 
Moradores.

• Mural da 
UBS.

Mapa é uma ferramenta do planejamento que permite identificar, 
acompanhar/monitorar e avaliar processos de trabalho e execução de 
ações no campo da gestão em saúde.





2. O calendário de vacinação 
brasileiro e as estratégias para 
imunização da população
Marta Casagrande Koehler e Evelin Plácido dos Santos

Hoje, no mundo, existem dezenas de vacinas disponíveis e algumas em 
desenvolvimento. São disponibilizadas nas unidades de saúde das redes 
pública e privada do país e organizadas para serem administradas con-
forme grupos etários, constituindo uma importante estratégia de saúde 
pública. Você já se perguntou como as vacinas são organizadas para 
serem administradas nas unidades de saúde? Qual o critério de escolha 
da vacina? Qual delas deve ser aplicada nessa ou naquela pessoa? Em 
que faixas etárias, quantas doses são necessárias e por quê?

A escolha das vacinas, a faixa etária recomendada na organização dos 
calendários de vacinação, que obedecem a critérios de sequência cro-
nológica, tipo de vacina, pessoa a ser vacinada, número de doses etc., 
bem como as diversas estratégias utilizadas pelo governo para alcançar 
e vacinar a população são conhecimentos essenciais, que irão balizar a 
atuação dos profissionais envolvidos nas atividades da rede de frio de 
imunobiológicos e de vacinação.

Neste capítulo, serão apresentadas algumas questões referentes à vaci-
nação dos diversos grupos etários, constantes do Calendário Nacional 
de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) brasileiro, as 
principais características dos esquemas vacinais da rede pública, com 
destaque para o calendário de vacinação do trabalhador de saúde, e 
algumas características relacionadas ao calendário da rede privada. 
Outras estratégias diferenciadas da rotina, como vacinação de bloqueio, 
vacinação extramuros e as campanhas, serão, também, abordadas, assim 
como ações de equidade no favorecimento do acesso à imunização de 
grupos populacionais em maior situação de vulnerabilidade. A ideia 
é, através da apresentação desses temas, colaborar na construção de 
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conhecimentos sobre a estratégia de vacinação adotada no país, assim 
como permitir que o trabalhador da rede de frio reflita sobre a impor-
tância do seu trabalho para a garantia da qualidade e da segurança das 
vacinas administradas nas diversas unidades de saúde, de toda a rede 
federativa.

O Programa Nacional de Imunizações
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973, com o 
objetivo de promover o controle das principais doenças infectoconta-
giosas da época: sarampo, poliomielite, tuberculose, tétano, difteria e 
coqueluche. Ao instituir o PNI, o Ministério da Saúde buscava:

a integralidade das ações de imunização realizadas no país, 
que eram então fortemente marcadas pela atuação de pro-
gramas nacionais de controle de doenças específicas. Assim, o 
PNI passou a coordenar as atividades de imunização desenvol-
vidas rotineiramente na rede de serviços e, para tanto, traçou 
diretrizes pautadas na experiência da Fundação Serviços de 
Saúde Pública (FSESP), com a prestação de serviços integrais 
de saúde por intermédio de sua rede própria (FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE, 1998).

A atividade de imunização, antes da instituição do PNI, não se concretizava 
como uma ação continuada, e as coberturas vacinais, geralmente, ficavam 
aquém do esperado. A melhoria das coberturas vacinais, ao longo dos 
40 anos do PNI, tem contribuído para o declínio acelerado das doenças 
imunopreveníveis. 

O PNI desenvolve suas atividades mediante o estabelecimento do calen-
dário de vacinação, normatizado em nível federal por meio de portarias 
do Ministério da Saúde. É de sua responsabilidade elaborar normas e 
procedimentos para aquisição, armazenamento e distribuição dos imu-
nobiológicos nos níveis nacional, estadual e municipal, atuando de 
acordo com o modelo descentralizado de gestão do SUS, em parceria 
com os estados e municípios. 

O calendário é dinâmico e alterado de acordo com a situação epide-
miológica do país e o avanço da tecnologia para a disponibilização de 
vacinas. Cada vez que ele é modificado, o Ministério da Saúde o faz 
através de portarias.

As ações do PNI de prevenção e controle de doenças transmissíveis têm 
logrado êxito, ganhando cada vez mais a confiança da população. O PNI 
tem acompanhado as transformações demográficas e epidemiológicas 

A avaliação das atividades de 
vacinação e da cobertura vacinal é 
discutida no Capítulo 4, “Avaliação 
da vacinação”, deste livro.

Para saber mais sobre o 
monitoramento de coberturas 
vacinais, consulte: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/politicas/
livro_30_anos_pni.pdf e 
http://tabnet.datasus.gov.br/
cgi/pni/cpnidescr.htm
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registradas no país e no mundo, estabelecendo metas que contemplem 
o controle, a eliminação e/ou a erradicação de doenças. O controle 
da raiva humana, a eliminação do tétano neonatal e a manutenção 
da erradicação da poliomielite nas Américas são exemplos do sucesso 
desse programa.

As ações de vacinação desenvolvidas pelo PNI são estabelecidas com 
base em critérios para o alcance de seus objetivos, como:

G alcançar e manter coberturas vacinais em torno de 95% em todos os 
municípios brasileiros;

G assegurar a qualidade e o quantitativo das vacinas necessários para 
o cumprimento do calendário de vacinação, garantindo a proteção 
do indivíduo por meio de controle rigoroso da qualidade dos 
imunobiológicos oferecidos. 

Para alcance dos seus objetivos, o Programa Nacional de Imunizações 
estabelece metas, sendo que a meta básica é vacinar, o mais precoce-
mente possível, 100% das crianças que nascem. Todas as metas esta-
belecidas pelo programa estão relacionadas com as coberturas vacinais, 
visando atingir coberturas entre 90% e 95% para todos os imunobio-
lógicos como percentual mínimo de alcance para controle, eliminação 
e erradicação das doenças imunopreveníveis, meta principal do PNI. 

O alcance dessas coberturas de forma homogênea em todo o país per-
mitiu e tem permitido, cada vez mais, avanços e benefícios incalculáveis 
para toda a população, tais como os que podemos observar em 2015:

Esquema 1 – Coberturas vacinais, avanços e benefícios para a população em 2015

Doenças eliminadas ou em fase de eliminação, como 
poliomielite, sarampo, tétano neonatal e síndrome da 
rubéola congênita.

Doenças controladas (transmissão): febre amarela 
silvestre, meningites/doenças meningocócicas.

Doenças em declínio ou com tendência de redução, 
como doenças diarreicas causadas por rotavírus, difteria, 
tétano acidental e meningites por Streptococcus 
pneumoniae e por Haemophilus influenzae do tipo B.

2015

Todos esses avanços foram 
obtidos com a implementação 
de um eficaz calendário de 
vacinação e imunobiológicos 
disponíveis na rede pública 
para toda a população.

Desde a sua criação, o PNI 
sempre primou pela qualidade 
dos imunobiológicos oferecidos 
para uso humano. Produtos 
nacionais ou importados passam 
por rigorosos controles de 
qualidade. Com a criação do 
Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (INCQS), em 
1981, o país passou a contar com 
uma infraestrutura laboratorial 
capaz de avaliar os requisitos de 
qualidade dos imunobiológicos 
a serem aplicados na população, 
atuando em parceria com a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O INCQS é uma 
das unidades técnico-científicas da 
Fundação Oswaldo Cruz.
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Calendários de vacinação
As estratégias de vacinação adotadas nos países como ações de saúde 
pública têm, em linhas gerais, a finalidade de diminuir a carga de doen-
ças, com redução do número de hospitalizações, casos graves e óbitos, 
por meio de atividades de controle, eliminação e erradicação das doen-
ças imunopreveníveis. Os calendários de vacinação são instrumentos 
fundamentais para implementação dessas estratégias. 

Calendário de vacinação corresponde ao conjunto de vacinas conside-
radas de interesse prioritário à saúde pública do país, recomendadas à 
população desde o nascimento até a terceira idade. Tem por finalidade 
obter imunização adequada da população contra doenças para as quais 
existam vacinas seguras e eficazes. O calendário pode ser compreen-
dido, então, como a relação de vacinas recomendadas com a(s) idade(s) 
e faixa(s) etária(s) em que devem ser aplicadas.

A escolha da faixa etária guarda relação direta com os riscos da doença, a 
resposta do sistema imune a cada vacina e as possíveis complicações que 
podem advir de sua administração. É fundamental que todos os grupos 
previstos no calendário de vacinação sejam corretamente vacinados, 
recebendo todas as doses necessárias e completando seu esquema vacinal. 
Por isso, é importante que as vacinas estejam organizadas no calendário 
de forma a viabilizar o menor número de idas à unidade de vacinação, o 
máximo de aplicações possíveis, de acordo com o preconizado, evitando, 
assim, oportunidades perdidas de vacinação e otimizando os recursos 
humanos e materiais. 

De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cada país deve possuir autonomia para adotar seus próprios 
calendários de vacinação. Estes irão refletir, além do contexto epide-
miológico local, as condições socioeconômicas, políticas e culturais 
daquele país. As ações de imunização serão coordenadas por meio de 
programas nacionais de imunizações, com metas definidas. 

A OMS vem, ao longo do tempo, indicando o acréscimo de novas vaci-
nas ao calendário básico, à medida que avançam as colaborações e o 
suporte financeiro de outras organizações, como as não governamen-
tais. Dependendo do contexto epidemiológico de cada país, a OMS tem 
recomendado, também, a inclusão de outras vacinas, como febre ama-
rela, encefalite japonesa, febre tifoide etc. 

As vacinas do calendário que serão administradas rotineiramente têm 
uma sequência cronológica e uma previsão de início e término para sua 

Embora possam existir diferenças 
de calendário entre os países, 
todos terão em comum um 
elenco básico de vacinas que 
são consideradas essenciais pela 
Organização Mundial da Saúde.
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administração. À medida que cresce o número de vacinas, amplia-se o 
calendário, estendendo suas faixas etárias para diferentes momentos de 
vida, o que acarreta calendários específicos para determinados grupos. 
Com isso, torna-se necessária a divisão do calendário de vacinação em, 
no mínimo, três grupos com faixas etárias distintas do calendário infan-
til: o calendário do adolescente, do adulto e do idoso.

Outros grupos específicos são também contemplados com um calen-
dário de vacinação, como viajantes, gestantes e profissionais de saúde 
etc., por causa dos riscos profissionais ou de exposição a agentes causa-
dores de doenças a que estão expostos, seja por atividades laborais ou 
de lazer. 

Qualquer calendário deverá estar adequado à situação do contexto local. 
Entretanto, exceções e variações poderão ser necessárias na prática diária, 
sendo fundamental que todos os grupos recebam todas as vacinas 
recomendadas e completem o esquema básico, de forma a garantir a 
imunização e proteção da saúde da coletividade. Cabe ao profissional 
de saúde estimular, orientar e incentivar a vacinação por meio de 
diversas estratégias disponíveis, assim como manter seu esquema vacinal 
atualizado.

O calendário de vacinação brasileiro
No Brasil, a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações 
do Ministério da Saúde (CGPNI/MS) é responsável pela elaboração de 
normas, aquisição e distribuição dos imunobiológicos a serem utiliza-
dos pelas demais instâncias de governo. Além da responsabilidade de 
elaborar normas e procedimentos, cabe também ao PNI, pela sua Coor-
denação Geral (CGPNI/MS), o estabelecimento do Calendário Nacional 
de Vacinação para os diferentes ciclos de vida do indivíduo, que se con-
figura em calendários voltados para as populações infantil, adolescente, 
adulta e idosa.

Normatizado em nível federal, por meio de portarias do Ministério 
da Saúde, o calendário brasileiro dispõe de um elenco de vacinas que 
são ofertadas, gratuitamente, na rotina das salas de vacinação da rede 
pública de todo o país. Para viabilizar essa oferta, o Brasil necessita de 
infraestrutura adequada para aquisição, armazenamento e distribuição 
de imunobiológicos, bem como de laboratórios produtores. A autos-
suficiência desses laboratórios aumenta as possibilidades de ampliação 
das vacinas do calendário brasileiro. Atualmente, o país dispõe de um 
complexo nacional produtor de imunobiológicos composto por sete 
laboratórios. 
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Algumas informações sobre publicações e recomendações 
relativas a calendários de vacinação

• O primeiro calendário nacional básico, com as vacinas obrigatórias para 
menores de 1 ano de idade (tuberculose, poliomielite, sarampo, difteria, 
tétano e coqueluche/DTP), foi oficializado em 1977, pela Portaria MS 
n. 452/1977. Além dessas vacinas, existia a TT (Toxoide Tetânico), indicada 
para uso em adultos, totalizando sete vacinas disponíveis no país 
naquela época. 

• A Portaria GM n. 597 criou, em 12 de abril de 2004, os três calendários 
básicos de vacinação: da criança, do adolescente e do adulto e idoso.

• A Portaria n. 1.498, em vigor, em 22 de julho de 2013, revoga as 
portarias anteriores e redefine o Calendário Nacional de Vacinação e 
institui o Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas no âmbito 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional.

• O Calendário Nacional de Vacinação do PNI/MS e o Calendário Nacional 
de Vacinação dos Povos Indígenas estão disponíveis no site 
http://goo.gl/jB4FHd. 

• A introdução de novas vacinas e a alteração de faixa etária geram a 
publicação de novas portarias, revogando as anteriores.

Em 2015, o calendário de vacinação público e gratuito do Brasil foi 
considerado o mais completo do mundo, pelo elenco de vacinas dispo-
níveis na rotina de mais de 35 mil salas de vacinação, distribuídas em 
todo o território nacional.

Ao longo dos anos, outras vacinas têm sido acrescidas àquelas intro-
duzidas no calendário de vacinação brasileiro, instituído pela Portaria 
MS n. 452/1977(BRASIL, 1977), o que tem permitido manter atuali-
zada a vacinação de rotina no país.

É importante que os 
profissionais de saúde, 
em especial os da sala de 
vacinação e os da rede de 
frio, estejam atentos às 
novas publicações e/ou 
recomendações sobre vacinas!

Além das vacinas incluídas no 
calendário público, existem 
outras disponíveis nos Centros de 
Referência para Imunobiológicos 
Especiais (Crie). Elas são abordadas 
mais adiante, neste capítulo.
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Esquema 2 – Ampliação da oferta de vacinas pelo PNI 

BCG (tuberculose)
Vacina oral da poliomielite (VOP)

DTP (difteria, tétano e 
coqueluche)

Vacina do sarampo (administrada 
aos 9 meses de vida)

1970

2013

Vacinas de 1970 acrescidas de:
Hep B (ampliada para pessoas entre 30 e 49 anos)

Tríplice viral (ampliada para homens e mulheres até 49 anos)
Influenza (ampliada para grupo de puérperas e pessoas com 

comorbidades e em situações especiais)
Vacina oral rotavírus humano (menores de 1 ano – duas doses)

Tetraviral (em substituição à segunda dose da tríplice viral)

Vacinas de 2013 acrescidas de:
Hep A
dtpa
HPV (11 a 13 anos)
Influenza sazonal2014

Vacinas de 2014 acrescidas de:
HPV (9 a 11 anos e mulheres HIV+ 

na faixa etária de 9 a 25 anos)

2015

O calendário de vacinação brasileiro dispõe, em 2015, de 15 vacinas 
destinadas à população infantil, seis para adolescentes e adultos e cinco 
para idosos.

Em 2016, foram redefinidos o calendário nacional de vacinação, o 
calendário dos povos indígenas e as campanhas nacionais de vacina-
ções no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo 
território nacional, por meio da publicação da Portaria n. 1.533, de 18 
de agosto de 2016. 

Além do calendário público oficial, existem, também, os da rede privada, 
apresentados pelas organizações/sociedades médicas e científicas do país, 
como a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e a Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP). 

O calendário da SBIM, em 2016, assim como o da rede pública, sofreu 
mudanças, buscando atender a diversos grupos, tais como crianças, 
prematuros, adolescentes, adultos, idosos e outros. Inclui, também, um 
calendário de vacinação ocupacional, com indicação de vacinas de acordo 
com os riscos ocupacionais específicos de cada atividade profissional.

É de suma importância que 
todos os profissionais da saúde, 
em especial os da imunização 
e da rede de frio, conheçam 
e divulguem as informações 
sempre atualizadas a cerca 
do calendário de vacinação 
para que os benefícios da 
vacinação possam alcançar 
toda a população, já que o 
PNI se tornou, há muito, um 
programa não apenas voltado 
para a população infantil, mas 
para toda a família brasileira.
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Nesses calendários constam algumas vacinas que ainda não estão 
contempladas no PNI, ou que possuem esquemas vacinais diferenciados, 
ficando sua utilização a critério dos usuários e do médico assistente.

Vale ressaltar que as instituições que aplicam vacinas na rede privada 
devem possuir registro no órgão regulador responsável (Anvisa), bem 
como profissionais capacitados e rede de frio adequada, para a garantia 
de qualidade dos imunobiológicos e a prática de vacinação segura.

Cada vacina tem seu esquema vacinal específico: o volume a ser apli-
cado, o número de doses necessárias e oportunas para a efetiva pro-
teção e as idades para aplicação. O calendário nacional de vacinação 
apresenta esquemas diferenciados para criança, adolescente, adulto, 
idoso, gestante e populações específicas, como a dos povos indígenas.

Dos calendários mencionados, será destacado, neste capítulo, o calen-
dário ocupacional, como forma de conhecimento e incentivo à vacina-
ção dos profissionais da saúde, de modo geral.

Vacinação do profissional de saúde
Os trabalhadores da saúde se expõem constantemente a doenças conta-
giosas, muitas delas preveníveis por vacinação. De acordo com os riscos 
ocupacionais, existem vacinas especialmente indicadas para eles.

Com o objetivo de proteção individual ou de pessoas no ambiente de 
trabalho e no domicílio, os profissionais da saúde devem manter seu 
calendário de vacinação rigorosamente em dia.

Na rede pública, integram o calendário ocupacional vacinas como hepa-
tite B, tríplice viral-SCR, dT (difteria e tétano adulto) e influenza (gripe), 
entre outras. Em algumas situações, a vacina da varicela é recomen-
dada. Além dessas, algumas poderão ser acrescentadas em decorrência 
do risco ocupacional para o indivíduo, sua clientela, ou mesmo do risco 
de disseminação de doenças na comunidade. 

A vacina BCG não está indicada para os profissionais da saúde, inde-
pendentemente do resultado da prova tuberculínica. Isso porque não 
existem evidências de que a revacinação com BCG traga benefícios para 
o profissional de saúde no que se refere à proteção contra a tuberculose, 
além de dificultar, também, o monitoramento das medidas de controle 
de infecção na interpretação de novas provas tuberculínicas.

Na rede privada, além das vacinas citadas anteriormente, o calendário 
ocupacional relativo aos profissionais da saúde recomenda as vacinas 

Para saber mais sobre a 
atuação da SBIM e da SBP, 
consulte:

http://www.sbim.org.br e 
http://www.sbp.com.br/pdfs/
calendario_vacinal 2014.

Em relação à vacina da varicela, 
devem ser observadas as 
indicações dos Crie.

Se você quiser saber mais sobre 
o assunto, sugerimos consultar 
o Manual de recomendações 
para controle da tuberculose 
no Brasil, 2011, disponível no 
portal www.saude.gov.br/svs.
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varicela, meningocócica conjugada e hepatite A. Para os cuidadores 
de crianças, em especial trabalhadores de centros de neonatologia, a 
vacina tríplice acelular do adulto (dTpa) está recomendada, com o obje-
tivo de interrupção da transmissão da coqueluche.

O calendário ocupacional da SBIM, de 2015, sofreu algumas altera-
ções relacionadas à área de atuação, como a de coletores de lixo, que 
foram agrupados em “Profissionais que lidam com dejetos e águas con-
taminadas entre outros”. Foram introduzidas, também, novas áreas de 
atuação, como: profissionais ou voluntários que trabalham em campos 
de refugiados, em situações de catástrofes, em regime de confinamento 
e atletas profissionais.    

Para você, profissional da área de saúde e atuante na rede de frio, por 
que é importante estar adequadamente vacinado?

Se você trabalha no almoxarifado ou no armazenamento e distribui-
ção, por exemplo, manipula caixas, papéis, máquinas, equipamentos 
de refrigeração, veículos, entre outros, e está sujeito a acidentes que 
podem expô-lo ao bacilo do tétano. Já na sala de vacina, existe a possi-
bilidade de acidente com material perfurocortante, que coloca o profis-
sional em risco de contrair, entre outras doenças, a hepatite B. 

No seu dia a dia, o profissional também mantém contato com pessoas 
que podem lhe transmitir doenças respiratórias, como sarampo, gripe, 
e outras, como caxumba, rubéola, varicela, coqueluche etc. Além de 
ficar doente, pode transmitir a enfermidade para outras pessoas e ser 
responsável por iniciar um surto em seu ambiente de trabalho, ou para 
onde se deslocar.

Alguns grupos de trabalhadores necessitam de avaliação especial pelo 
risco aumentado de doenças infecciosas como os trabalhadores idosos, 
em função de outras patologias de base, trabalhadores que viajam ou têm 
contato constante com viajantes, devido aos riscos de contagio, tra-
balhadores do sexo, pela vulnerabilidade a que são expostos e por se 
constituírem potencial reservatório de agentes infecciosos, com risco 
elevado de contaminação dos clientes. Em qualquer que seja a ativi-
dade laboral, o trabalhador deve conhecer os riscos relacionados à sua 
atividade e as vacinas disponíveis. 

Por isso, é imprescindível que o profissional cuide da sua saúde, man-
tendo a vacinação em dia, e também da saúde das pessoas de seu 
convívio. 

Para obter mais informações 
sobre o calendário ocupacional, 
consulte: www.sbim.org.br.

Além da hepatite B, que pode 
ser prevenida pela vacinação, 
o profissional está exposto 
ao risco de contrair outras 
doenças, como hepatite C e 
HIV, contra as quais ainda não 
existem vacinas.
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Planejamento dos calendários de 
vacinação
Vimos anteriormente que é imprescindível planejar na área da saúde, 
em função da própria complexidade do setor; na rede de frio de imu-
nobiológicos, é um fator determinante e propulsor das atividades de 
imunização e da própria rede. Vimos também que o trabalho em saúde 
e na rede de frio engloba um conjunto amplo de atores e que planejar 
com esse conjunto é um desafio estratégico. Para superarmos esse desa-
fio, podemos nos apoiar na metodologia de Planejamento Estratégico 
Situacional (PES). 

Ao planejar com o enfoque do PES, é preciso considerar diversas visões 
sobre determinada realidade no intuito de construir consensos sobre 
ações estratégicas que possam auxiliar na resolução ou diminuição de 
problemas naquela realidade. Os problemas contribuem para eluci-
dar uma situação de saúde e as condições de vida de uma população. 
Eles irão se juntar aos dados de mortalidade e morbidade e com as 
necessidades de saúde para configurar um cenário (contexto local) ou 
situação-problema (situação de saúde e condições de vida), para a qual 
se podem desenhar várias soluções (ações intersetoriais) ou situações-
-objetivo – onde se deseja chegar. Os problemas podem conter riscos, 
vulnerabilidades, doenças e mortes, elementos com capacidade para 
gerar explicações e intervenções da melhor maneira possível.

É importante ressaltar que o planejamento de calendários de vacinação 
é uma estratégia que envolve ações que devem ser realizadas com o 
máximo de escuta dos atores envolvidos, organização, ajustes necessá-
rios, readequações e/ou reorganizações, para que se possa garantir sua 
realização com a máxima eficácia e o mínimo risco. Essas ações neces-
sitam de ser pensadas, previstas, monitoradas e avaliadas. O dimensio-
namento do que é necessário e de como poderá ser realizado, a partir 
dos objetivos traçados, somente será efetivo com um planejamento cui-
dadoso das atividades e por meio de avaliação contínua e sistemática 
dessas ações.

Os calendários de vacinação são atualizados permanentemente, tendo 
em vista o desenvolvimento de novas vacinas, o surgimento, a reemer-
gência ou a eliminação de doenças, e são sempre adaptados às necessi-
dades da população e às suas características socioeconômicas, demográ-
ficas e epidemiológicas. Por isso, podem ocorrer alterações em relação à 
idade, ao número de doses, à inclusão ou à exclusão de vacinas.

O Planejamento Estratégico 
Situacional foi apresentado no 
Capítulo 1, “Planejamento em 
saúde”, deste livro. 
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Com as constantes modificações no fornecimento e produção de vaci-
nas em nível mundial, surgem, a cada ano, novas recomendações para 
certos imunobiológicos, assim como se expande o uso deles para grupos 
cada vez mais abrangentes, tornando o calendário vacinal ainda mais 
dinâmico. É essencial que essas mudanças sejam conhecidas e acompa-
nhadas pelos profissionais de saúde para a decisão correta na hora de 
vacinar. 

Para tomada de decisão de alterações no calendário de vacinação, 
são consideradas características como o tamanho das faixas etárias da 
população, o tipo, o local onde ocorrem as doenças, o momento em que 
ocorrem, os diferentes climas das regiões, entre outras. Ao serem ana-
lisadas em conjunto, essas caraterísticas vão compor o padrão sanitário 
de uma população, possibilitar análises e definir ações específicas, como 
prioridades relativas ao uso de imunobiológicos. 

Estudos criteriosos são realizados previamente, quando se planeja a 
inclusão de novas vacinas em um calendário. Esses estudos observam:

 GAspectos epidemiológicos relativos ao comportamento da doença: 
baseiam-se em estudos de incidência (casos novos) ou prevalência 
(casos novos e antigos) de uma doença que impacta a saúde da 
população, com elevados números de casos (morbidade) ou de 
mortalidade. 

 GRelação custo e efetividade na introdução do imunobiológico: que 
compara os gastos com a aquisição ou produção da vacina com as 
despesas resultantes da doença, naquele momento.

 GResultados de impacto na doença: avaliam a eficácia da vacina no 
controle, na eliminação e/ou erradicação da doença e na promoção 
de imunidade prolongada ou duradoura, levando em consideração 
os estudos de efetividade e experiências de outros países, onde a 
vacina faz parte do calendário. 

 GSustentabilidade financeira: analisa o custo de produção ou de 
importação da vacina, caso ela não seja produzida no país. O critério 
se baseia no planejamento orçamentário para a aquisição da vacina 
sem o pressuposto de qualquer interrupção por falta de recursos 
financeiros após sua implantação no calendário. 

 GDisponibilidade de aquisição ou produção de vacinas: avalia a 
capacidade e a tecnologia disponível no país para a produção da 
vacina. Caso não seja possível produzi-la, avalia a disponibilidade 
no mercado internacional para importação. 

No Capítulo 4, “Conhecendo a 
epidemiologia”, do livro Rede 
de Frio: fundamentos para a 
compreensão do trabalho (SILVA; 
FLAUZINO; GONDIM, 2016), 
são apresentados alguns dos 
elementos necessários para 
se analisar adequadamente a 
situação de saúde de determinada 
população.

A interrupção de oferta de um 
produto já implantado ocasiona 
prejuízos à saúde da população, 
além da quebra de credibilidade do 
programa de imunizações.

Um exemplo dessa situação é a 
vacina varicela, que entrou no 
calendário do PNI somente em 
2014, pois não havia produção 
nacional nem vacinas suficientes 
para serem adquiridas no mercado 
internacional, até então. 
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GNovos conhecimentos técnicos e científicos: atentam para o 
desenvolvimento de novos produtos, que vão sendo produzidos 
a partir de recomendações baseadas em estudos científicos e pela 
incorporação de novas tecnologias. 

GEstrutura da rede de frio: considera a capacidade instalada da rede 
de frio para avaliar a possibilidade e planejar a inclusão de mais 
imunobiológicos no calendário de imunizações.

GTransferência de tecnologia entre laboratórios produtores 
nacionais e internacionais: este último critério para incorporação 
de vacinas ao calendário nacional de vacinação é especialmente 
relevante. Inicialmente, os imunobiológicos utilizados pelo PNI 
eram todos importados. Há alguns anos, o Ministério da Saúde 
adotou a prática de firmar acordos com os laboratórios produtores 
internacionais. Estes transferem a tecnologia de produção das 
vacinas para os laboratórios nacionais, como o Instituto Butantã 
e a Fiocruz/Bio-Manguinhos. À medida que se ampliou o parque 
nacional de produção de imunobiológicos e se consolidou o processo 
de transferência de tecnologia de produção com laboratórios 
internacionais, o calendário público de vacinação tornou-se mais 
completo, e as coberturas vacinais se elevaram e se tornaram mais 
homogêneas em todo o país.

Laboratório de produção de vacinas: Bio-Manguinhos. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz, é uma das unidades responsáveis pela produção das 
vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações.
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O critério estrutura da rede de 
frio é fundamental, pois não 
adianta haver disponibilidade 
e possibilidade de aquisição 
de novos imunobiológicos se 
não houver estrutura, insumos 
e equipe técnica especializada 
suficientes para a execução das 
atividades de armazenamento 
e transporte dos produtos.

Podemos citar, como exemplos, a 
vacina oral de rotavírus humano, 
importada em 2006 (ano da 
implantação) do laboratório 
Glaxo Smith Kline Biologicals 
(GSK) e que, hoje, é produzida 
pela Fiocruz/Bio-Manguinhos; e 
a mais recente, a vacina hepatite 
A. Para se efetivar a implantação 
dessa vacina no calendário, 
em 2014, houve a Parceria de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP) 
entre o Ministério da Saúde e 
o laboratório produtor Merck 
Sharp & Dohme Farmacêutica, 
que irá transferir, gradualmente, 
para o laboratório público 
Instituto Butantã, a tecnologia e 
a fórmula do princípio ativo do 
imunobiológico.
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O calendário e a caderneta de vacinação
A realização dos esquemas vacinais completos nos indivíduos deve ser 
registrada em documentos conhecidos como cadernetas de vacinação. 
O ideal é que uma pessoa tenha sua caderneta de vacinação para toda 
a vida, pois nela estará registrado o histórico de sua imunização desde 
o nascimento.

Todos devem guardar o registro de vacinação. Qualquer pessoa que 
procurar a unidade vacinadora deve comprovar sua condição vacinal 
com o cartão/caderneta de vacina ou o registro vacinal, seja público ou 
privado. Caso contrário, será considerada não vacinada. Nesse caso, 
deve recomeçar a vacinação, apesar do risco de ocorrência de eventos 
adversos pós-vacinação, em consequência de vacinações sucessivas e uso 
desnecessário de doses da mesma vacina.

A unidade de saúde, por sua vez, realizará o registro das doses aplicadas 
no Sistema de Informações do PNI (SI-PNI). O SI-PNI está em processo de 
implantação em todo o país; nele é possível o resgate dos cartões, pois a 
inclusão das doses aplicadas no sistema é feita por nome do usuário. 

A produção e a distribuição da Caderneta de Saúde da Criança são 
responsabilidade do Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, 
do Ministério da Saúde, sendo entregue já na maternidade. Nela são 
registradas todas as vacinas administradas na população infantil.

O Quadro 1 reproduz uma das páginas em que são registradas as doses 
de vacinas aplicadas.
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Quadro 1 – Registro das vacinas do calendário básico

Doses/vacinas BCG-ID Hepatite B Pólio Tetravalente Rotavírus Pneumocócica

1ª dose
Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

2ª dose
Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

3ª dose
Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Meningocócica Tríplice
Febre Amarela 
Dose inicial

Reforço

DTP P Pneumocócica

1ª dose ou 
reforço

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Febre Amarela 
10/10 anos

Meningocócica C
dT 
10/10 anos

2ª dose
Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Data:     /     /
Lote:
Unid:

Fonte: Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil do MS. Quadro de Edson Alves de Moura Filho (1994). 

É fundamental que o registro das doses aplicadas contenha as seguintes 
informações:

 Gnome da vacina; 

 Gdata em que foi realizada a vacinação; 

 Gnúmero do lote, validade;

 G laboratório produtor; 

 Gunidade vacinadora;

 Gnome legível do vacinador.

Isso garante a confiabilidade das informações para consultas futuras ou 
para investigação de possíveis eventos adversos pós-vacinação.

Estratégias de vacinação
Estratégia pode ser definida como o caminho escolhido para se atingir 
determinada meta. É o “como fazer”. No caso da vacinação, a estratégia 
é o caminho escolhido para se conseguir oferecer o imunobiológico ao 
público-alvo que dele necessita, no menor prazo, alcançando a prote-
ção e, em consequência, o controle, a eliminação ou a erradicação da 
doença. 
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Como já dissemos, o PNI tem como meta básica vacinar 100% da popu-
lação infantil, o mais precocemente possível. Diversas estratégias são 
utilizadas para o alcance dessa meta, como vacinação de rotina (calen-
dário), extramuros, campanhas etc. 

As estratégias de vacinação podem ser utilizadas de forma isolada ou 
combinadas, já que não existe uma solução única. A escolha de uma 
ou outra forma de trabalhar leva em conta as características do territó-
rio e da população, assim como a capacidade instalada e o percentual 
de cobertura que vêm sendo alcançados (FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE, 2001).

São estratégias básicas de vacinação:

 G a vacinação de rotina realizada no serviço de saúde;

 G campanhas de vacinação;

 Gvacinação de bloqueio; 

 G atividades de vacinação extramuros. 

Ao se propor a realização de qualquer uma dessas estratégias, é funda-
mental considerar a necessidade de capacitação dos recursos humanos 
(treinamento, atualização) e de ações para mobilização e envolvimento 
dos diversos segmentos da comunidade, seja para divulgar informa-
ções, seja para participar da vacinação.

Segundo o Planejamento Estratégico Situacional (PES), diversas visões 
e opiniões sobre a realidade devem ser consideradas para se construir 
consensos sobre ações estratégicas que possam auxiliar na resolução ou 
diminuição dos chamados problemas semi ou quase estruturados, para 
propiciar mudanças em determinada realidade.

A discussão da estratégia para aumentar a cobertura vacinal de determinado 
território é um exemplo desse tipo de problema, e a sua solução não 
depende somente dos profissionais que trabalham no setor de imunização. 
Para resolvê-lo, pode ser necessária a adesão de diversos profissionais 
e setores, como agentes comunitários de saúde, equipes da saúde da 
família, até mesmo profissionais das escolas, associação de moradores etc. 
Planejar essas ações pode auxiliar a equacionar ou dirimir parte dos riscos e 
problemas que poderão ocorrer, caso elas não tenham sido planejadas. 

Vacinação de rotina
A vacinação de rotina consiste no atendimento da população no dia a 
dia do serviço de saúde. Essa estratégia permite o acompanhamento 
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contínuo e programado das metas previstas, facilitando o monitora-
mento sistemático (mensal ou trimestral), de forma a identificar, em 
tempo oportuno, se as metas estão sendo alcançadas, que áreas mere-
cem atenção, ou grupos que necessitam ser priorizados.

Na rotina, é fundamental que se aproveitem todas as oportunidades 
para vacinar as pessoas que pertencem aos grupos-alvo, em qualquer 
situação de contato da equipe com o usuário do serviço. A articulação 
e a mobilização das instituições e organizações da comunidade podem, 
também, favorecer o trabalho da equipe de saúde para alcançar o 
público-alvo (BAHIA, 2011).

Quando são detectadas coberturas vacinais aquém dos percentuais 
estabelecidos, é necessário identificar mecanismos para sua superação. 
Um desses mecanismos é a chamada “intensificação da rotina”, que 
consiste em trabalhar o dia a dia de forma mais dinâmica, tornando 
a vacinação mais acessível à população suscetível, o que inclui, certa-
mente, a vacinação extramuros. 

Vacinação extramuros 
As atividades extramuros são adotadas em função de uma necessidade 
operacional ou epidemiológica que exige colocar a vacinação mais 
acessível e próxima da população. Seu principal objetivo é eliminar 
bolsões de suscetíveis, sobretudo na realização da prática de vacinação 
nas residências e instituições em geral, como escolas, creches, empresas, 
orfanatos etc. Essa atividade tem como finalidade alcançar pessoas que 
não são vacinadas na rotina; população em situação de rua; acampada; 
boias-frias etc. Essa prática possibilita, também, atender populações 
com maior dificuldade de ser vacinadas, em especial pessoas que vivem 
em áreas rurais de difícil acesso: populações indígenas, ribeirinhos, qui-
lombolas (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; FUN-
DAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2000; BAHIA, 2011).

Muitas pessoas e grupos vivem em condições de grande vulnerabilidade 
social em locais insalubres e sem infraestrutura adequada, cujas formas de 
viver, além de influenciar na imunidade, lhes atribui maior suscetibilidade 
em adoecer.

O conhecimento do lugar onde ocorre determinada doença é muito 
importante, em epidemiologia, para a caracterização do evento. A análise 
dos agravos à saúde, com ênfase nas diferenças geográficas, constitui uma 
preocupação fundamental para se entender o processo de manutenção da 
saúde e de adoecimento das pessoas. 
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Distinguir onde as pessoas moram, as características geográficas do lugar, 
a sua forma de ocupação, os poluentes existentes e até a existência de 
alimentos contaminados ajudam a apontar os riscos a que o indivíduo está 
sujeito pelo fato de viver em certas regiões ou visitá-las. Assim, conhecer 
as condições de vida e a situação de saúde de territórios (determinantes, 
riscos e vulnerabilidades) onde os eventos de doença ocorrem é 
fundamental para a tomada de decisão e ação no sentido de proteger 
pessoas e grupos e controlar a ocorrência de doenças.

As atividades extramuros podem ser realizadas tanto pelo setor público 
quanto pelo privado. No caso de estabelecimentos privados, estão libe-
rados somente aqueles licenciados pela vigilância sanitária e credencia-
dos pela vigilância epidemiológica, desde que sigam rigorosamente as 
orientações da Portaria Conjunta Anvisa/Funasa n. 1, de 2 de agosto de 
2000, e as regulamentações locais, que podem variar em cada estado e 
município. 

O trabalho de imunização extramuros reúne uma série de peculiarida-
des e especificidades desafiadoras, tais como:

G falta de energia elétrica em tempo constante;

Gmanutenção dos equipamentos da rede de frio;

G grande dispersão geográfica;

Gdificuldades de acesso;

Gdificuldade de acompanhamento de possíveis eventos adversos 
relacionados à vacinação, por causa da curta permanência da 
equipe de saúde local, sendo necessária, ainda, maior atenção na 
conservação das vacinas (SANTOS, 2010);

G condições ambientais adversas;

Gdiversidade das características culturais, como as dos povos 
indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

Para a conservação das vacinas nessas condições, as ações de imunização 
necessitam de uma série de cuidados para manutenção de uma rede de 
frio, que tem características próprias, que se diferencia da manutenção 
dos imunobiológicos na rotina (geladeiras).

O custo para a realização das atividades extramuros pode ser alto, 
especialmente quando envolve transporte por longas distâncias, em 
áreas rurais e indígenas, por exemplo. Por isso, é importante que esses 
momentos sejam aproveitados para se realizar outras ações de atenção 
básica, de forma integrada com a imunização. 

No Brasil, Santa Catarina é o 
único estado que regulamenta, 
de forma mais detalhada, 
a atividade de vacinação 
extramuros, por meio da 
Instrução Normativa Conjunta 
n. 001/DIVS/DVE/2012, 
retificada e ratificada pela 
Instrução Normativa Conjunta 
n. 003/DIVS/DVE/2013 (SANTA 
CATARINA, 2013).

Para conhecer o teor das 
Instruções Normativas 
Conjuntas n. 001/DIVS/
DVE/2012 e n. 003/DIVS/
DVE/2013, consulte:

http://www.dive.sc.gov.
br/conteudos/imunizacao/
publicacoes/Instrucao_
Normativa_Vacinacao_
Extramuro.pdf
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Um planejamento cuidadoso das atividades extramuros possibilita a 
realização de ações de vigilância à saúde, a atualização de cadernetas de 
vacinação, de censos da população atendida, além de fortalecer o vín-
culo entre a comunidade e a equipe de saúde. Para tanto, na elabora-
ção de estratégias de imunização extramuros, devem ser consideradas a 
extensão do território e as distâncias a serem percorridas, a população, 
a realidade de saúde local, o perfil epidemiológico e a infraestrutura do 
local, bem como as seguintes medidas:

 Gvacinação simultânea de toda a população suscetível, visando à 
melhoria contínua dos indicadores vacinais, por meio da busca ativa 
de suscetíveis;

 Gvigilância permanente para as doenças imunopreveníveis e 
capacitação da equipe local para intervenção imediata nas formas de 
bloqueio, manutenção e varredura, entre outras;

 Gparcerias com as diferentes instituições participantes do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) e avaliação imediata do trabalho, 
após cada ação de imunização, por todos os envolvidos, subsidiando 
o planejamento das ações subsequentes;

 Gvalorização e inserção dos agentes de saúde nas atividades de 
imunização, considerando os propósitos de formação profissional e a 
interação educativa com as comunidades;

 G integração do trabalho de imunização com as demais atividades 
multiprofissionais de assistência e vigilância à saúde;

 G estabelecimento de rotinas no trabalho do programa de 
imunizações, contendo regras e fluxos programáticos para as ações e 
especificidades operacionais de cada local;

 G elaboração de padronização de condutas e ações técnicas sobre a 
prática de imunização.

A vacinação extramuros, quando bem programada em termos de recur-
sos humanos e materiais e realizada de forma sistemática, apresenta 
resultados proveitosos para a cobertura vacinal dessas populações. 

Vacinação de bloqueio
A vacinação de bloqueio é uma atividade executada quando há ocor-
rência de um ou mais casos de doença prevenível pela vacinação. Ela 
visa interromper a cadeia de transmissão de doença mediante a vacina-
ção de todos os suscetíveis, em curto espaço de tempo.



As campanhas nacionais de 
vacinação realizadas pelo PNI, 
publicadas na Portaria  
n. 1.489/2013, estão listadas no 
Anexo A deste capítulo.
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Essa atividade pode ser limitada à moradia do doente, ao seu local de 
trabalho ou de estudo; abranger as residências vizinhas, ou estender-se a 
um ou mais quarteirões, ou mesmo a todo um bairro, vila ou município.

Os critérios para definição da área de cobertura de uma vacinação de 
bloqueio estão definidos no Guia de vigilância epidemiológica, publicado 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), ou por notas e informes 
técnicos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010).

Campanhas de vacinação
As campanhas de vacinação são estratégias diferenciadas da rotina, com 
abrangência limitada e que visam ao controle de doenças de maneira 
intensiva, com vacinação em massa da população-alvo, ou a extensão 
da cobertura vacinal, para complementação do serviço de rotina. São 
estratégias que visam ao controle de pandemias, epidemias e surtos, 
ou à manutenção da eliminação/erradicação de determinada doença 
imunoprevenível.

Ações de intensa mobilização da comunidade, principalmente por meio 
dos veículos de comunicação de massa e da ampliação do número de 
postos, contribuem para o sucesso das campanhas, permitindo que a 
população fique mais próxima da vacina, possibilitando o alcance de 
maiores contingentes e a obtenção de altos índices de cobertura.

O alto custo financeiro e a grande mobilização de recursos (humanos, 
institucionais) e da comunidade são fatores a serem considerados, mas 
que não devem impossibilitar a realização da campanha. A oportuni-
dade da campanha deve ser aproveitada para se administrarem todas as 
vacinas em crianças ou em outros grupos de risco, iniciando ou com-
pletando o esquema de vacinação estabelecido.

As campanhas nacionais, a vacinação de rotina e outras estratégias têm 
possibilitado a melhoria das coberturas vacinais ao longo dos anos de exis-
tência do PNI, com efetiva contribuição no declínio das doenças imuno-
preveníveis (BAHIA, 2011; FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, 2001).

Breve histórico das campanhas de vacinação 
realizadas pelo PNI

Foram muitas as ações realizadas no país que lograram êxito no controle 
e na eliminação de doenças como a poliomielite, o sarampo, a rubéola e 
a influenza pandêmica (gripe). Algumas permanecem até hoje. Vejamos 
um pouco desse histórico.

No Capítulo 3 do livro Rede 
de Frio: fundamentos para a 
compreensão do trabalho, a 
estratégia de campanha de 
vacinação é exemplificada 
na discussão da importância 
das ações de saúde pautadas 
em base territorial. São as 
informações sobre o território 
que irão apontar como irá se 
desenvolver a campanha: qual 
o público-alvo a ser vacinado; a 
quantidade necessária de vacinas; 
os locais de vacinação; a forma de 
comunicação sobre a campanha; 
as formas de distribuição e 
acondicionamento das vacinas 
e a duração da campanha, 
entre outros (SILVA; FLAUZINO; 
GONDIM, 2016).

O Anexo A deste capítulo 
apresenta as campanhas nacionais 
de vacinação e relaciona os 
grupos-alvos.
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 G1980: foi realizada a 1ª Campanha Nacional de Vacinação contra 
a poliomielite, com a meta de vacinar todas as crianças menores 
de 5 anos de idade em um só dia. Graças aos resultados obtidos ao 
longo dos anos, em 1989 foi notificado o último caso de poliomielite 
no Brasil. Em setembro de 1994, junto com os demais países das 
Américas do Norte, Central e Sul, o Brasil recebeu da Comissão 
Internacional para a Certificação da Ausência de Circulação 
Autóctone do Poliovírus Selvagem nas Américas o certificado de que 
a doença e o vírus foram eliminados do continente.

Com o objetivo de sensibilizar o público, especialmente o infantil, 
para a importância da vacinação, em 1986 foi criado o personagem 
Zé Gotinha, pelo artista Darlan Rosa. Utilizado pela primeira vez na 
campanha contra a pólio da década de 1980, o Zé Gotinha tornou-se 
uma referência e é utilizado, até hoje, em diversas campanhas de 
vacinação, passando por adaptações ao longo do tempo.

 G1999: iniciou-se a campanha de vacinação contra influenza para a 
população idosa, hoje ampliada para outros grupos prioritários.

 G2000: com campanhas nacionais de seguimento contra sarampo e 
boas coberturas vacinais na rotina, houve a confirmação do último 
caso de sarampo autóctone no país, graças a essas estratégias.  
Os casos confirmados posteriormente foram importados de outros 
países.

 G2008: houve grande mobilização nacional para eliminar, no país, a 
rubéola e a síndrome da rubéola congênita e fortalecer a eliminação 
do sarampo, com a execução da maior campanha de vacinação 
realizada no mundo, em tão curto espaço de tempo. Cerca de 67 
milhões de pessoas foram vacinadas entre os meses de agosto e 
dezembro do referido ano (dados nacionais disponíveis no site do 
DATASUS (2016)).

 G2010: a campanha contra o vírus influenza A (H1N1) foi o maior 
desafio enfrentado pelo PNI até então, em virtude da vacinação de 
mais de 89 milhões de brasileiros, durante a pandemia de gripe.  

Outros produtos disponibilizados pelo PNI 
A vacinação é a principal estratégia de imunização da população. No 
entanto, em alguns casos, é necessário associá-la a outras ações. Depen-
dendo da gravidade da ocorrência de uma infecção, muitas vezes existe 
a necessidade de se associar a vacinação ao uso de um soro específico, 
pois, como a vacina demora de 14 a 21 dias, em média, para produzir 
anticorpos protetores e o soro já possui imunoglobulinas prontas, este 

Autóctone, diz-se daquilo que 
é natural da região onde ocorre 
(DICIO, 2009).
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irá proteger a pessoa, temporariamente, até que a ação da vacina se 
inicie. É mais ou menos assim: quando a ação do soro está terminando, 
começa a da vacina. Exemplos mais comuns são os casos de profilaxia 
da raiva, tétano, difteria e hepatite B.

Outra situação é a imunização contra acidentes por animais peçonhen-
tos ou por botulismo, em que não existe vacina, só o soro.  Nesse caso, 
quando a pessoa se cura, pode ficar vulnerável, novamente, diante de 
uma nova exposição ao agente.

Considerando sua atuação nas diferentes estratégias de imunização da 
população, além das vacinas disponíveis na rotina e nas campanhas, 
cabe ainda ao PNI a aquisição e distribuição de soros heterólogos e 
homólogos, utilizados nas unidades hospitalares e de pronto aten-
dimento. Os soros mais comumente utilizados e que fazem parte da 
administração do PNI são: antitetânicos, antidiftéricos e antirrábicos.

Conhecemos, anteriormente, os dois tipos de soros: os heterólogos e os 
homólogos. Agora, iremos conhecer a diferença entre os tipos de soros.

Soros heterólogos
São soluções injetáveis de imunoglobulinas específicas, purificadas e 
concentradas, obtidas de soros de equinos hiperimunizados com vene-
nos de animais peçonhentos, ou produtos de microrganismos que 
protegem o indivíduo mais rapidamente do que as vacinas, pois são 
anticorpos já prontos. Têm durabilidade limitada, com vida média em 
torno de 14 dias. São utilizados em caso de acidentes com animais peço-
nhentos, para os quais não existem vacinas, ou em risco eminente de 
doenças como o tétano, a raiva e a difteria, em pessoas não imunizadas.

Os soros heterólogos podem induzir reações alérgicas, em algumas pes-
soas, ou depósitos de imunocomplexos que levam à doença do soro, em 
resposta a proteínas estranhas oriundas do animal. Em virtude disso, 
existe a recomendação de se administrar esses soros em ambiente onde 
o paciente possa receber assistência imediata, caso alguma reação anor-
mal ocorra (ambiente hospitalar, Unidades de Pronto Atendimento).

Essas condutas para proteção 
da população dependem 
diretamente da sua atuação, 
profissional da rede de 
frio. Por meio do trabalho 
adequado na conservação, 
no armazenamento 
e na distribuição dos 
imunobiológicos, você 
garantirá a manutenção 
da qualidade e eficácia 
do produto, conferindo 
imunidade às pessoas.

O Anexo B deste capítulo lista os 
soros heterólogos distribuídos pelo 
PNI/MS.

Imunocomplexos são antígenos 
ligados a IgG e IgM que causam 
uma reação de hipersensibilidade, 
ao se depositarem na parede dos 
vasos, e provocam uma reação 
inflamatória que lesiona o tecido 
celular, prejudicando o seu 
funcionamento.
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Fonte: Adaptação de Sasson; Silva Junior (2011).

Figura 1 – Esquema de produção de soros heterólogos

Soros homólogos (imunoglobulinas de 
origem humana)
São soluções obtidas de doadores humanos, com altos títulos de anti-
corpos contra determinado microrganismo, obtidos tanto por infecção 
natural como por vacinação anterior.

Por não conterem proteínas de origem animal em sua formulação, 
apresentam menor incidência de reações alérgicas ou por depósito de 
complexos imunes (doença do soro). 

Em virtude das particularidades no processo de produção, os soros 
homólogos, em geral, têm custo mais elevado e são utilizados em pes-
soas que já apresentaram reações adversas anteriormente, após o uso 
de soros heterólogos, ou com necessidades especiais, de acordo com os 
protocolos de indicação dos Crie. Atualmente, as imunoglobulinas con-
tra tétano, raiva, varicela-zóster e hepatite B estão disponíveis nos Crie.

Com base no que foi apresentado, agora você é capaz de entender por 
que, em algumas situações, se utiliza a vacina, em outras, a vacina e o 
soro, e em outras mais, só o soro.
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Imunobiológicos especiais
Os imunobiológicos especiais (vacinas e imunoglobulinas hiperimu-
nes) são adquiridos pelo Ministério da Saúde para atender pessoas que, 
por motivos biológicos, são impedidas de receber os produtos que se 
encontram na rotina e disponibilizados na rede pública. Esses produtos 
são administrados em locais específicos, como os Centros de Referência 
para Imunobiológicos Especiais (Crie). 

Sobre os Crie

Em 1993, iniciou-se no Brasil a implantação dos Crie, que são salas 
públicas de vacinação, geralmente localizadas em instituições hospitalares, 
onde são disponibilizados imunobiológicos não contemplados na rotina, 
chamados de imunobiológicos especiais.

Os Crie disponibilizam imunobiológicos especiais e imunoglobulinas de 
origem humana, cujos critérios de inclusão estão referidos no Manual de 
referência para imunobiológicos especiais do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2014).

Por se tratar de estrutura direcionada ao atendimento diferencial, os 
Crie contam com produtos imunobiológicos de moderna tecnologia e 
alto custo, com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida à 
população brasileira. A vacinação nos Crie se faz mediante indicação e 
prescrição médica.

Para receber os imunobiológicos especiais, os indivíduos devem apresentar 
uma sensibilidade aumentada às doenças, ou risco de complicações para si 
ou para outros, decorrentes de:

• motivos biológicos, como imunodepressão, asplenia (falta do baço), 
transplante, Aids;

• convívio com pessoas imunodeprimidas, como profissionais da área da 
saúde e parentes de imunodeprimidos;

• intolerância aos imunobiológicos, em virtude de alergia ou evento 
adverso grave após recebê-los;

• exposição inadvertida a agentes infecciosos por motivos profissionais ou 
violência contra a pessoa.

Os Crie têm, ainda, a função de investigar, notificar e atender os casos de 
Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) e representam importantes centros 
de informações e pesquisas.

Para obter mais informações 
sobre vacinas especiais e 
protocolos de indicação, 
consulte o Manual dos Crie 
(MS), disponível no link

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_centro_
referencia_imunobiologicos.pdf

Os imunobiológicos especiais 
disponibilizados pelo PNI são 
apresentados no Anexo C 
deste capítulo. Os EAPV serão 
apresentados e discutidos no 
próximo capítulo deste livro.
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Considerações finais
Neste capítulo foi possível conhecer um pouco sobre o Programa Nacio-
nal de Imunizações e as diferentes estratégias de vacinação, as quais 
visam alcançar o principal objetivo do PNI, qual seja, vacinar 100% da 
população brasileira.

Ao ser formulado, o PNI tinha, como missão inicial, coordenar as ações 
de imunização no país, antes organizadas em programas de controle 
de doenças. Sua criação possibilitou a organização e a coordenação 
das ações de vacinação e um conjunto de avanços, como a erradicação 
da varíola, a eliminação da poliomielite, do sarampo e da rubéola, o 
processo de eliminação do tétano neonatal, a redução e o controle da 
meningite por Haemophilus influenzae e meningococo C, entre outros.

Hoje o programa dispõe de um conjunto de vacinas disponíveis para 
toda a população, de forma gratuita, com perspectivas de introdução 
de novas vacinas e ampliação do uso de algumas já existentes. Está 
prevista a ampliação da oferta da vacina hepatite B (Hep B) a toda a 
população, bem como alteração do esquema vacinal de algumas vaci-
nas, como a vacina meningocócica C conjugada, entre outras, tornando 
o calendário de vacinação brasileiro cada vez mais efetivo no controle 
das doenças preveníveis e na proteção de toda a população. 

Aliados a esses fatores, a capacidade do programa em mobilizar a popu-
lação para adesão à vacinação nas campanhas e o crescente aumento 
do número das salas de vacinação de rotina tornam o PNI um exemplo 
de política pública bem-sucedida, com o fortalecimento do Ministério 
da Saúde.

Todas essas atividades estão fundamentadas e orientadas na discussão 
permanente sobre normas, metas e resultados, o que propicia a moder-
nização de sua infraestrutura e a operacionalização entre as três esferas 
de governo. As ações do PNI são desenvolvidas no Sistema Único de 
Saúde (SUS), por intermédio de uma rede descentralizada, articulada, 
hierarquizada e integrada.

É inegável a contribuição do PNI para a redução das desigualdades 
regionais e sociais, ao viabilizar a vacinação para todos os brasileiros, 
em todas as localidades de fácil ou difícil acesso. Sua forma de atuação 
garante a implementação de todas as estratégias de ação, definidas 
segundo os princípios do SUS: universalidade, integralidade e 
participação da comunidade, estabelecidos no artigo 7o, da Lei n. 8.080, 
de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990).
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O programa é protagonista de um novo momento, no qual a complexi-
dade do quadro epidemiológico e o desenvolvimento de novas vacinas 
passaram a exigir adequada e inédita maneira de organização das ações 
de vacinação. Sem o conhecimento e a participação efetiva do profissio-
nal de saúde, o PNI não alcançaria o êxito que hoje o coloca entre um 
dos programas de maior sucesso no mundo.
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Anexo A – Campanhas nacionais
de vacinação

Campanha nacional de vacinação População-alvo

Influenza Crianças de 6 meses a menores de 2 anos de idade, 
gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas 
com 60 anos de idade e mais, trabalhadores da saúde, 
população privada de liberdade, povos indígenas e 
indivíduos com comorbidades.

Poliomielite Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. 

Multivacinação

(todas as vacinas do calendário 
básico de vacinação da criança para 
atualização de esquema vacinal) 

Crianças menores de 5 anos de idade.

Seguimento contra o sarampo

(a cada cinco anos ou de acordo 
com a situação epidemiológica) 

Crianças menores de 5 anos de idade. 

Fonte: Portaria n. 1.498, de 19 de julho de 2013 (BRASIL, 2013).



Anexo B – Soros heterólogos distribuídos 
pelo PNI/MS

1. Soro anticrotálico (SACR): acidentes com serpentes do gênero 
Crotalus (cascavel).

2. Soro antibotrópico (SABR): acidentes com serpentes do gênero 
Bothrops (jararaca, jararacussu, urutu, cotiara e outras

3. Soro antibotrópico-crotálico (SABC): acidentes com serpentes do 
gênero Crotalus e Bothrops.

4. Soro antielapídico (Sael): acidentes com serpentes do gênero 
Micrurus (corais verdadeiras).

5. Soro antibotrópico-laquético (SABL): acidentes com serpentes do 
gênero Bothropse lachesis (surucucus).

6. Soro antiaracnídico (Saares): acidentes com aranhas do gênero 
Phoneutria (aranha armadeira) e do gênero Loxosceles (aranha 
marrom). Pode ser utilizado na falta do soro antiescorpiônico, 
uma vez que contém, em sua formulação, a imunoglobulina do 
escorpião Tityusserrulatus (Tr).

7. Soro antiescorpiônico (Saes): tratamento dos envenenamentos 
provocados por picadas de escorpião do gênero Tityus.

8. Soro antilonômico (Salo): acidentes com lagarta Lonomia obliqua
(taturana).

9. Soro antibotulínico (SAB): visa eliminar uma potente toxina 
produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que causa o 
botulismo.

10.  Soro antiloxoscélico (SALX): acidentes com aranhas das espécies 
Loxosceles laeta, Loxosceles gaucho e Loxosceles intermedia (aranha 
marrom).

11.  Soro antitetânico (SAT): imunoglobulinas específicas e purificadas 
obtidas de plasma de equinos hiperimunizados pela toxina do 
bacilo Clostridium tetani.

12.  Soro antidiftérico (SADF): imunoglobulinas específicas e 
purificadas obtidas de plasma de equinos hiperimunizados pela 
toxina do bacilo Corinebacterium diphtheriae.

13.  Soro antirrábico (SARH): imunoglobulinas específicas obtidas do 
plasma de equinos vacinados contra a raiva.

Fonte: Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (BRASIL, 2006).



Anexo C – Imunobiológicos especiais 
distribuídos pelo PNI/MS

1. Vacina hepatite B (recombinante) – HB

2. Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP

3. Vacina varicella – Varc

4. Vacina influenza – FLU

5. Vacina adsorvida meningocócica C (conjugada) – Meningo Conj C

6. Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) – Pncc10V

7. Vacina pneumocócica 23-valente (polissicarídica) – Pncc23V

8. Vacina haemophilus influenzae B (conjugada) – Hib

9. Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) – tríplice 
acelular – DTPa

10.  Vacina adsorvida difteria e tétano infantil – dupla infantil – DT

11.  Vacina adsorvida hepatite A (inativada) – HA

12.  Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B 
(recombinante) e haemophilus influenzae B (conjugada) – Penta 
(pentavalente) – DTP-HB/Hib

13.  Vacina febre tifoide (polissacarídica) – FTp

14.  Imunoglobulina anti-hepatite B – IGHB

15.  Imunoglobulina antivaricela-zóster – IGVZ

16.  Imunoglobulina antirrábica humana – IGRH

17.  Imunoglobulina antitetânica – IGAT.

Para obter mais informações 
sobre as vacinas especiais e 
os protocolos de indicação, 
consulte o Manual dos 
Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais 
(Crie) do Ministério da 
Saúde, disponível na parte 
de Publicações do endereço 
eletrônico:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_centro_
referencia_imunobiologicos.pdf





3. Vigilância epidemiológica em 
eventos adversos pós-vacinação
Cláudia Othero Nunes Abreu e Marileide do Nascimento Silva

Com o crescente aumento do número de pessoas vacinadas, a ampliação 
do calendário de vacinação introduzindo novas vacinas e, consequen-
temente, a diminuição do risco de algumas doenças que antes eram 
causas de morte, é natural que, hoje, parte da preocupação dos usuá-
rios esteja mais voltada para a segurança das vacinas do que somente 
para a proteção que elas possam determinar.

Apesar de, no passado, ter havido diversas ocorrências relacionadas à 
aplicação de algumas vacinas, ou a alguns lotes de determinados fabri-
cantes, sabemos que, atualmente, os imunobiológicos são fabricados 
com um bom perfil de tolerabilidade e segurança, e os riscos de eventos 
indesejáveis pós-vacinação não devem superar os seus benefícios. Vale 
ressaltar que hoje em dia testes rigorosos de segurança são exigidos 
para qualquer vacina, desde seu planejamento até seu licenciamento, 
independentemente do laboratório produtor. Entretanto, como qualquer 
produto farmacêutico-biológico para profilaxia ou tratamento, a vacina 
pode desencadear alguns eventos indesejáveis, denominados eventos 
adversos pós-vacinação (EAPV). Alguns deles já são esperados e, em 
sua maioria, são leves, de evolução rápida e regridem sem necessidade 
de tratamento.

Este capítulo apresenta o que são eventos adversos, fatores relaciona-
dos ao seu acontecimento, sua classificação, bem como a vigilância dos 
EAPV, realizada por meio de notificação e investigação. 
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Eventos adversos pós-vacinação  
e a atividade de vacinação
Entende-se como eventos adversos pós-vacinação (EAPV) qualquer 
ocorrência ou intercorrência clínica indesejável em indivíduo que tenha 
recebido um imunobiológico, independentemente de ser decorrente ou 
não da vacinação, ou seja, de estar associada ou não à vacina! 

É importante que os eventos adversos pós-vacinais sejam entendidos 
como uma ocorrência possível, que deve ser tratada e que contribui 
para o aperfeiçoamento das vacinas e para a qualidade destas, uma 
vez que a maioria desses eventos significa apenas associações temporais 
com a vacina (coincidências), sem confirmação de serem decorrentes 
de sua aplicação.

Tais associações são inevitáveis e ocorrem em função de diversos fatores. 
No entanto, até a finalização de um processo de investigação (calcado 
em avaliação clínica e laboratorial criteriosa), que discutiremos mais 
adiante, não se pode afirmar que haja relação de causa e efeito entre 
a ocorrência de um evento e a vacinação. Por isso, usa-se a expressão 
evento adverso, e não reação, pois esta última implicaria uma relação 
de causa e efeito ainda não determinada.

Em relação à frequência de ocorrência de EAPV, é importante fazermos 
uma avaliação histórica. Com a evolução das pesquisas e da tecnolo-
gia, novas vacinas foram desenvolvidas e implementadas na rotina, 
obtendo-se um número cada vez maior de indivíduos vacinados e, 
com isso, maior número de ocorrências de eventos adversos. Embora 
a maioria dos eventos pós-vacinação seja local e de leve intensidade, 
eventos graves, ainda que raros, podem ocorrer, crescendo a importân-
cia de sua investigação e acompanhamento. 

1. O monitoramento dos eventos adversos sempre foi uma preocupação 
mundial.

2. Para minimizar seus riscos, o desenvolvimento de uma vacina é cercado 
de cuidados com a segurança e qualidade, com o objetivo de obter um 
produto com maior grau de proteção/eficácia e o mais inócuo possível, 
ou seja, com menor potencial de causar eventos indesejáveis. 

3. Caso ocorra EAPV, sua investigação é fundamental para que o evento 
não seja atribuído à vacina, sem a devida comprovação científica, e se 
possa manter a confiabilidade das vacinas na proteção da população. 

Muitos dos EAPV que são 
temporalmente associados 
à vacinação podem ser 
consequências de doenças 
intercorrentes que aparecem ou 
se exacerbam no momento da 
vacinação, ou mesmo causados por 
fatores neurológicos prévios etc. 

Eficácia é a capacidade de 
alcançar o efeito esperado ou 
desejado por meio da realização 
de uma ação. Resulta em 
atingir o objetivo proposto, em 
executar algo de acordo com o 
determinado.
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4. Como qualquer produto, a vacina não está livre de causar um evento 
adverso. No entanto, a análise comparativa entre risco e benefício 
demonstra que a probabilidade de uma vacina causar um evento 
grave é muito menor do que o risco de adoecer, caso o indivíduo 
não seja imunizado. Assim, é preciso muito cuidado ao tratar dessa 
questão, principalmente no que diz respeito à contraindicação de uma 
vacina baseada nos eventos que esta pode causar. Uma pessoa não 
vacinada representa um risco de adoecimento para ela mesma e 
para a população.

Fatores relacionados aos EAPV
Ainda que todos os cuidados necessários ao desenvolvimento e à ati-
vidade de vacinação sejam tomados, há possibilidade de ocorrência de 
eventos associados à composição das vacinas, produtos com proprie-
dades farmacológicas específicas. Por isso, é fundamental conhecer suas 
características, como:

 G tipo de antígeno, se é vivo, atenuado, inativado, ou constituído de 
produtos como toxoides, polissacarídeos, ou produzido por DNA 
recombinante;

 G aditivos utilizados na produção, como agentes de suspensão (água, 
solução salina);

 Gpresença de conservantes como o timerosal; 

 Guso de estabilizantes como sorbitol e gelatina hidrolisada;

 Guso de adjuvante como sais de alumínio;

 Goutras substâncias que podem estar presentes, por exemplo, 
subprodutos residuais de meio de cultivo e antibióticos (neomicina).

Alguns dos termos mencionados nos tópicos anteriores são de uso 
bastante recorrente, quer na rede de frio, quer na sala de vacinação.  
Por isso, sistematizamos algumas definições para ajudá-lo no dia a dia de 
trabalho, caso ainda não conheça seus significados. 

Vacina viva atenuada: preparação composta de microrganismos vivos 
atenuados em laboratório, capazes de se multiplicar no organismo (não 
causando doença) e estimular uma resposta imune. Essa resposta é 
idêntica à produzida pela infecção natural. 

Vacina inativada: preparação contendo microrganismos mortos ou suas 
frações, possuidores de propriedades antigênicas para induzir, em um 
indivíduo, a imunidade ativa e específica contra um microrganismo. 
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Essa vacina tem a desvantagem de induzir uma baixa resposta imunitária, 
o que, por vezes, requer a necessidade de se associar adjuvantes e de 
administrar várias doses de reforço.

Aditivos: substâncias utilizadas como agentes de suspensão na produção 
da vacina.

Conservantes: substâncias utilizadas para preservar os componentes da 
vacina.

Estabilizantes: nutrientes contidos nas vacinas atenuadas para estabilizar 
e prolongar a vida útil da vacina. 

Adjuvante: substância que potencializa, de forma inespecífica, a resposta 
imunológica a um antígeno.

Em relação aos vacinados, fatores como idade, sexo, antecedentes alér-
gicos, comorbidade devem ser considerados em casos de EAPV. Mere-
cem, também, atenção especial aqueles relacionados à preparação e/
ou à aplicação dos imunobiológicos, como agulha e seringa utilizadas, 
contaminação no ato da preparação ou aplicação, técnica de aplicação 
incorreta etc. São esses procedimentos técnicos que, quando inadequa-
dos, causam eventos inusitados, conforme apresenta o Exemplo 1, a 
seguir.

Exemplo 1 – Evento adverso associado à aplicação de vacina

J. C. M., com 6 meses de vida, recebeu a 3ª dose da vacina contra 
hepatite B, na unidade de saúde do distrito rural de Caracóis, município 
de Esmeraldas, Minas Gerais. Após 20 dias, a criança apresentou como 
manifestações no local da aplicação:

• dor, edema (inchaço), calor e rubor; 

• abcesso com secreção purulenta;

• supuração do abcesso.

Concluímos que, diante das manifestações apresentadas, o aparecimento 
do evento adverso estava diretamente associado ao procedimento 
executado no ato da vacinação, e não às características propriamente 
ditas da vacina. Isso porque havia:

• abcesso quente, geralmente associado a infecção secundária e erros na 
técnica de aplicação (contaminação no local de inoculação);

• tumoração no local da aplicação, com sinais inflamatórios (dor, edema, 
calor e rubor), sugerindo um abcesso séptico.

Comorbidade é um termo 
utilizado para descrever a 
ocorrência simultânea de dois ou 
mais problemas de saúde em um 
mesmo indivíduo.

Eventos inusitados são aqueles 
decorrentes de algum erro ou falha 
no preparo ou na administração da 
vacina (dose, via, local etc.).

Abcesso é uma coleção de pus 
(secreção amarelada) que se forma 
no local da ferida, localizada em 
qualquer parte do corpo.

Supuração é a eliminação ou 
o escorrimento de pus de um 
abcesso.

Abcesso séptico é o abcesso 
decorrente da contaminação 
do local, no momento da 
administração de uma injeção; no 
nosso caso, de uma vacina.
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Foto 1 – Abcesso com supuração por erro de aplicação

Classificação dos EAPV
Um evento adverso pode ser classificado em decorrência da causa que 
o originou, ou seja:

 G induzido pelo imunobiológico: quando o evento não teria ocorrido, 
se a vacina não tivesse sido aplicada. Pode estar relacionado à 
característica intrínseca dos componentes, ou à forma de constituição 
do imunobiológico, ou ainda à resposta individual do vacinado;

 Gpotencializado pelo imunobiológico: quando o evento ocorreria de 
qualquer maneira, mas foi precipitado pela vacinação (por exemplo, 
primeira convulsão febril em uma criança);

 G erros programáticos: quando o evento está relacionado à técnica 
incorreta na preparação, aplicação e/ou no manuseio do produto;

 G coincidente: associado temporalmente à vacinação, por acaso ou 
pela existência de um quadro clínico subjacente, não manifesto ou 
não valorizado no momento da vacinação.

Para refletir

Com base nessa classificação, que eventos adversos você relacionaria como 
os mais prováveis de acontecer e que fatores estariam envolvidos para 
desencadeá-los? Quais medidas poderiam ser adotadas para minimizá-los?

Há eventos adversos, em geral brandos, que ocorrem com maior fre-
quência, e, por isso, sua ocorrência é mais esperada que outros. Estes 
são classificados como:

 G locais – são os mais comuns, de início agudo, e ocorrem com a 
aplicação dos imunobiológicos por via parenteral. Manifestam-se 

Via parenteral é a via em 
que substâncias são aplicadas 
diretamente nos tecidos por 
injeção, com emprego de seringas, 
agulhas ou cateteres.
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com dor, edema, eritema (vermelhidão) na área da injeção do 
produto;

 G sistêmicos – manifestam-se, geralmente, com febre, mal-estar 
generalizado, irritabilidade, cefaleia, náuseas, vômitos e sonolência.

De acordo com os dados sobre os eventos adversos pós-vacinação, além 
dos eventos locais, os sistêmicos leves (aqueles que não necessitam de 
exames complementares e tratamento médico) são os mais frequentes. 
Eles evoluem e desaparecem naturalmente, como o caso apresentado no 
Exemplo 1, “Evento adverso associado à aplicação de vacina”. Por isso, 
as ações de vigilância estão basicamente voltadas para os eventos graves.

Os eventos graves são os que requerem hospitalização por, no mínimo, 
24 horas; resultam em disfunção ou incapacidade significativa, sequelas, 
anomalias, risco de morte, óbito e exigem intervenção imediata para evitar 
a morte. Diante de um evento grave, a instância de sua ocorrência deverá 
notificar, de imediato, a instância superior por e-mail ou telefone. Para ilus-
trar um evento adverso pós-vacinação do tipo grave, vamos ao Exemplo 2.

Exemplo 2 – EAPV grave

Criança de 2 meses de vida, trazida pelos pais de volta à unidade de 
saúde, meia hora após a administração das vacinas pentavalente (DTP, 
Hib e hepatite B), poliomielite inativada (VIP), pneumococo 10-valente 
e rotavírus humano (VORH), com diminuição de resposta aos estímulos, 
palidez e redução do tônus muscular.

Ao ser examinada, constatou-se quadro de episódio hipotônico-
hiporresponsivo (EHH), também chamado de síndrome hipotônica-
hiporresponsiva, de instalação súbita, com os seguintes sintomas: 
palidez seguida de cianose, diminuição do tônus muscular (hipotonia) e 
diminuição de resposta a estímulos externos (hiporresponsividade).

Podemos, então, caracterizar o evento como grave, do tipo sistêmico, 
decorrente de fatores relacionados ao imunobiológico. Por quê?

No exame, foi constatada reação sistêmica, inflamatória e exagerada 
a componentes vacinais, em especial à endotoxina, que existe, 
principalmente, na vacina celular contra coqueluche. Estudos 
demonstraram que a ocorrência de EHH tem sido documentada após a 
administração de vacinas contendo o componente pertussis. É observado 
mais frequentemente após o uso de vacinas antipertussis de células 
inteiras do que após vacinas acelulares (BRIGHTON COLLABORATION HHE 
WORKING GROUP, 2004; VAERS WORKING GROUP, 2000).

Outra constatação foi o quadro clínico da criança, com limitação das 
funções, que a levou à hospitalização e ao tratamento.

Cianose é um quadro de coloração 
azul-violácea da pele e das 
mucosas devida à oxigenação 
insuficiente do sangue.
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Na atualidade, novas classificações para evento adverso podem ser 
encontradas na literatura, entretanto, adotaremos, para efeito desta 
publicação, a classificação dos eventos adversos pós-vacinação apre-
sentada neste item.

Vigilância dos EAPV
Qualquer EAPV, independentemente de sua classificação e dos inúme-
ros fatores que podem tê-los provocado (aqueles referentes ao vacinado, 
à vacinação, às características do imunobiológico, à técnica de preparo 
e/ou de aplicação das vacinas etc.), deve ser notificado e investigado.

Para tal, é necessário um conjunto de ações que propiciem a identifi-
cação, o monitoramento e acompanhamento desses eventos, ou seja, a 
vigilância dos eventos adversos pós-vacinação.

A vigilância do evento adverso faz parte da farmacovigilância dos imu-
nobiológicos e é definida como as atividades relativas a detecção, ava-
liação, compreensão e prevenção de eventos supostamente atribuíveis 
à vacinação. Foi instituída pelo PNI, em 1993, considerando o crescente 
número de imunobiológicos disponíveis e o aumento das exigências em 
relação a sua qualidade e segurança. O propósito principal é investigar 
qualquer ocorrência indesejada após a aplicação de uma vacina e/ou 
de um soro, mesmo que a manifestação clínica, local ou sistêmica, seja 
uma associação temporal, uma suspeição (suspeita).

Arcabouço legal relacionado à vacinação

As atividades de imunização são realizadas de acordo com um exigente 
perfil de segurança e sustentadas por arcabouços legal e jurídico, que 
atendem não somente à produção de vacinas, mas também à vigilância de 
eventos adversos pós-vacinais. Essas legislações devem ser rigorosamente 
seguidas, contribuindo para a notificação e o acompanhamento dos EAPV, 
bem como para o aumento dos benefícios da vacinação. Para melhor 
compreensão do arcabouço legal relacionado aos EAPV, recomendamos 
como fonte de pesquisa e consulta algumas portarias e decretos: 

• Portaria Conjunta n. 92, de 9 de outubro de 2008, que dispõe sobre 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 306, de 7 de dezembro 
de 2004, e a Resolução do Conama n. 358, de 29 de abril de 2005. 
Disponíveis em: http://goo.gl/zM8ljr. 

• Portaria n. 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a lista nacional de 
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública 
nos serviços de saúde públicos e privados, em todo o território nacional. 
Disponível em: http://goo.gl/JmI60d.

Farmacovigilância refere-se a 
um conjunto de procedimentos 
relacionados a detecção, avaliação, 
compreensão e prevenção de 
reações adversas a medicamentos 
ou quaisquer outros possíveis 
problemas relacionados a 
fármacos.

A farmacovigilância de vacinas 
e outros produtos, por exemplo, 
é regulamentada pela Portaria 
Conjunta n. 92, de 9 de outubro 
de 2008 (BRASIL, 2008), que 
dispõe sobre a articulação entre 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), a Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS) e o 
Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade (INCQS/Fiocruz/MS). 
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Além destas, recomendamos que os profissionais se atualizem 
constantemente sobre as publicações de portarias e notas técnicas que 
incluem vacinas no calendário básico de vacinação.

A vigilância de eventos adversos pós-vacinação está encarregada de 
normatizar:

 G a notificação e investigação dos eventos;

 G a consolidação e análise dos casos;

 G a divulgação das informações;

 G as condutas e as ações a serem adotadas para controlar e prevenir 
eventos adversos, objetivando, principalmente, maior conhecimento 
sobre a natureza dos EAPV;

 G a identificação de eventos novos ou raros; 

 G as possíveis falhas na cadeia de frio, no manuseio e na 
administração dos imunobiológicos (erros programáticos); além 
disso, possibilita a identificação de lotes com desvios de qualidade 
na produção, resultando em lotes mais reatogênicos.

Dentre esses itens, a notificação e a investigação são fundamentais, pois é a 
partir delas que são geradas e compartilhadas as informações sobre EAPV. 
Por isso, a seguir, nos deteremos no detalhamento dessas duas ações.

Notificação dos EAPV
Após a identificação da ocorrência de um evento adverso, o passo seguinte 
é assegurar, em tempo real, a notificação, ou seja, a comunicação do 
evento ao serviço ou à unidade de saúde. Isso é fundamental para prover 
regularmente informação pertinente à segurança dos imunobiológicos 
disponíveis, contribuindo para a manutenção da credibilidade das ações 
de vacinação junto à população e aos profissionais da saúde. A notifica-
ção deve ser realizada, preferencialmente, na unidade de saúde onde foi 
administrada a vacina ou o soro, mas pode ser feita em qualquer estabe-
lecimento de saúde em que o vacinado buscar atendimento em razão das 
condições clínicas que apresenta, seja unidade básica ou hospital.

Importante!

Todo(a) trabalhador(a) da saúde, em especial o(a) da sala de vacina, seja 
de qualquer nível de escolaridade (médio ou superior), pode e deve fazer a 
notificação de EAPV!

A notificação possibilita 
conhecer o perfil do 
imunobiológico, sua ação, 
assim como prevenir a 
ocorrência de eventos adversos 
evitáveis. A investigação 
permite esclarecer se a vacina 
aplicada teria sido responsável 
pela manifestação clínica 
apresentada. Seu primeiro 
passo é a busca de notificação 
de evento semelhante já feita 
aos serviços de saúde.  
A verificação dessa informação 
permitirá que se decida se 
há ou não a necessidade de 
aprofundar a investigação do 
evento.
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Quais eventos adversos pós-vacinação devem ser notificados?vvvvvv

Atualmente, os eventos adversos são considerados de notificação com-
pulsória, conforme Portaria SVS n. 33, de 14 de julho de 2005, inde-
pendentemente de sua classificação (BRASIL, 2005). É por meio da 
notificação que se tornam possíveis o monitoramento e a vigilância de 
tais eventos.

Devem ser notificados todos os sinais e sintomas (queixas) da pes-
soa vacinada, denominados eventos adversos temporais, com retorno 
à unidade de saúde por demanda espontânea ou não. Para garantir 
esse retorno, é fundamental que, na triagem, o usuário da vacina ou 
seu responsável seja esclarecido sobre os eventos possíveis e orientado 
sobre como proceder em caso de:

 G evento adverso comum ou esperado – retornar à sala de vacina, 
caso o evento (por exemplo, uma reação local) ocorra de maneira 
mais intensa, ou demore muito a passar;

 Goutros eventos (raros ou EAPV moderados – buscar uma unidade de 
saúde de emergência, caso observe eventos deste tipo, por exemplo, 
episódio hipotônico-hiporresponsivo (EHH), convulsão etc.

Recomendações ao profissional de saúde

Em qualquer evento adverso pós-vacinação, refletir sobre alguns pontos, 
como os apresentados a seguir, ajuda a compreender a situação e tomar 
decisões adequadas:

• Esse evento é possível?

• Foi possível neste caso?

• Repetir-se-á no próximo caso?

• A causa precede o efeito?

• A exposição ao fator de risco antecede o aparecimento dos EAPV?

• O evento é compatível com o respectivo imunobiológico?

Como notificar os eventos adversos pós-vacinação? pós-vacinaçãovv

A notificação do evento adverso pós-vacinação é feita pelo preenchi-
mento da Ficha de Notificação, disponível nas unidades de saúde. O 
formulário tende, com o tempo, a não ser mais utilizado, visto que a 
notificação deverá ser realizada por meio do SI-EAPV on-line.

Atenção!

• Frequência ou intensidade 
dos EAPV aumentada é sinal 
de alerta para a equipe da 
saúde. Essas ocorrências 
devem ser investigadas.

• Eventos adversos graves 
devem ser notificados 
imediatamente.

EAPV moderados são eventos que 
necessitam apenas de avaliação 
médica e exames complementares 
e/ou tratamento médico.

O sistema de informação voltado 
para eventos adversos pós-
vacinação (SI-EAPV) será abordado 
no próximo capítulo. 
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Recomendações ao profissional de saúde

Na presença de quaisquer EAPV, o profissional deve, independentemente 
de sua categoria profissional na equipe, realizar as seguintes condutas:

• registro do evento adverso;

• orientação ao paciente/família;

• notificação do evento adverso;

• investigação;

• fechamento do caso.

Investigação dos EAPV
É por meio da investigação que se torna possível esclarecer se há rela-
ção de causalidade ou não entre o evento observado e a vacina. O 
SI-EAPV é um aliado fundamental nesse processo, visto que coleta e 
sistematiza dados que permitem a identificação, a avaliação e o monito-
ramento dos EAPV. Somente conhecendo a ocorrência de um conjunto 
de eventos adversos pós-vacinação é possível analisar se o evento-alvo 
de investigação ocorreu dentro da frequência esperada, se tem relação 
com a vacinação (componente da vacina ou técnica de aplicação), ou se 
é apenas uma associação temporal. 

O monitoramento dos EAPV e a adoção das medidas cabíveis somente 
serão possíveis pela notificação desses eventos. Ainda que haja dúvida 
se a ocorrência foi informada, deve-se fazer a notificação. Alguns even-
tos, por serem de maior gravidade, embora sejam raros, precisam, além 
da notificação imediata, que se inicie rapidamente a investigação.

A investigação é o procedimento que determinará se o evento adverso 
teve ou não relação com a vacina. Em geral, é realizada por médico, e/
ou enfermeiro, podendo envolver também profissionais dos Crie para 
o caso de acompanhamento e orientações em futuras vacinações. A 
investigação envolve as etapas: evolução, fechamento do caso e con-
duta a ser adotada para o cumprimento do esquema vacinal. Todas 
essas etapas correspondem a atividades específicas, que irão requerer 
informações clínicas e exames laboratoriais minuciosos para o fecha-
mento da investigação, podendo esta ser continuada em outros níveis 
do serviço.

Os conhecimentos sobre os eventos ocorridos, sua frequência, a asso-
ciação ou não à vacina e a adoção de condutas para prevenir e monito-
rar os EAPV somente serão possíveis por meio de um eficiente Sistema 

Não preencher uma informação 
na Ficha de Notificação, ou 
preenchê-la de maneira errada, 
pode resultar em conclusões 
não verdadeiras durante a 
investigação da causa do 
evento adverso pós-vacinação.
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Nacional de Vigilância de Eventos Adversos, responsável pela normati-
zação das atividades de notificação e investigação, consolidação e aná-
lise dos casos e divulgação das informações.

Outra questão que deve ser considerada e que vem ganhando desta-
que na atualidade é a dor causada pela vacinação, entendida como 
um evento que pode levar à recusa de vacinação. Estima-se que 10% 
da população mundial tem medo de agulhas e injeções, conforme cita 
Gavura (2010 apud MOREIRA; OLIVEIRA, 2015) ao estabelecer a rela-
ção entre dor e aplicação de vacinas. 

Alguns trabalhos desenvolvidos no Canadá e nos Estados Unidos da 
América apontam que mais de 85% dos pais acreditam que a dor cau-
sada pela vacinação é responsabilidade do profissional de saúde, que 
deve administrar a vacina de forma menos dolorosa. E a preocupação 
com a dor, revelada por mais de 25% dos pais, é um fator que interfere 
na aceitação da vacinação. Essa recusa influi negativamente na preven-
ção das doenças evitáveis pela vacinação. 

Por esse motivo, estudos vêm sendo realizados em escala mundial, e 
diversos países já se preocupam com o manejo da dor no momento 
da vacinação como um evento passível de ser controlado. Estratégias 
como a utilização de soluções orais de glicose, a amamentação antes e 
durante a vacinação têm sido recomendadas. Alguns países, embora já 
adotem um conjunto de recomendações para redução da dor, não dis-
põem ainda de protocolos específicos para esses casos específicos como, 
por exemplo, a Inglaterra, o Canadá e os Estados Unidos. Por isso, é 
fundamental que o profissional conheça os estudos que estão sendo 
desenvolvidos nessa área e as recomendações dos programas nacionais 
de vacinação, para que possa adotar medidas que visem prevenir ou 
minimizar quaisquer eventos que possam prejudicar ou interferir na 
aceitação da vacinação.

Considerações finais
A tarefa da vigilância epidemiológica dos eventos adversos pós-vaci-
nação é realizar o monitoramento desses eventos de forma a permitir 
que os benefícios alcançados com a utilização das vacinas sejam sempre 
superiores a seus possíveis riscos.

Diversos países mantêm sistemas de vigilância e investigação de 
eventos adversos pós-vacinação, considerando que o monitoramento 
adequado e a investigação oportuna e competente são de fundamen-
tal importância para a manutenção da confiança nos programas de 
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imunizações. Essa confiança se pauta no cumprimento de seus objeti-
vos, que orientam a tomada de medidas que asseguram a melhor rela-
ção de risco-benefício para a população vacinada.

A vigilância dos eventos adversos mantém, desse modo, a confiabili-
dade dos imunobiológicos utilizados no PNI junto à população e aos 
profissionais da saúde, procurando usar vacinas cada vez mais seguras 
e menos reatogênicas.

O papel do profissional de saúde é essencial nesse processo, visto que a 
identificação e o monitoramento dos eventos são atividades fundamen-
tais para o funcionamento do Sistema Nacional de Vigilância de Even-
tos Adversos Pós-Vacinais, um sistema em construção cujo aperfeiçoa-
mento ocorre dia a dia, com a contribuição dos profissionais envolvidos 
com a vacinação. É por tudo isso que você, trabalhador da saúde, é tão 
importante no processo!
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4. Avaliação da vacinação 
Cláudia Othero Nunes Abreu

Indiscutivelmente, hoje a vacinação constitui-se na principal estratégia 
de prevenção e combate às doenças imunopreveníveis. Para que ela 
aconteça, uma série de procedimentos é necessária e deve ser execu-
tada, de forma organizada e articulada, em todos os níveis ou instâncias 
que envolvem esta atividade, desde a unidade básica de saúde/instância 
local até as municipais, estaduais e nacional. Uma forma de assegurar 
que isso ocorra é a realização de monitoramento e avaliação sistemática 
dos procedimentos que envolvem as atividades de vacinação.

O monitoramento e a avaliação irão fornecer elementos sobre essas ati-
vidades, permitindo que sejam ajustadas, reorganizadas, ou até mesmo 
adotados outros procedimentos/ações, de modo que a vacinação ocorra 
de forma segura e eficaz e contribua, efetivamente, para a melhoria do 
quadro de saúde pública brasileira. Através da avaliação será possível 
verificar e acompanhar os resultados e o impacto do trabalho desenvol-
vido, de modo que sejam realizados os ajustes necessários e estabeleci-
das as estratégias para o alcance dos objetivos. 

Este capítulo visa apresentar os principais aspectos relacionados ao 
monitoramento e à avaliação das atividades de vacinação, os indicado-
res mais usados no PNI, sua importância para a elaboração das estraté-
gias de vacinação e forma de utilização, em cumprimento aos objetivos 
e às metas propostas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
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Processo de avaliação das ações de 
imunização 
A avaliação como uma forma de julgamento e de análise diagnóstica 
para detecção de problemas é realizada nas ações de vacinação tendo 
por base e diretriz os objetivos e metas do PNI, a saber: 

 Gvacinar o maior número de pessoas com qualidade e segurança, 
contribuindo para a redução da morbimortalidade; e 

 Gvacinar 100% da população infantil o mais precocemente possível, 
buscando, como objetivo geral, a proteção universal (BRASIL, 
2014).

Para que esses objetivos sejam alcançados, são estabelecidas metas. Meta 
é a quantificação do objetivo e deve ser perseguida em todas as etapas 
e instâncias do sistema de vacinação, especialmente no que se refere ao 
trabalho articulado entre os profissionais da vacinação e os da rede de 
frio. Em vacinação, as metas principais são definidas em percentuais de 
cobertura, os quais, por sua vez, são estabelecidos com base nas carac-
terísticas epidemiológicas das doenças e nas características da vacina.

Embora sejam produzidas com alto grau de segurança e confiabilidade, 
as vacinas necessitam de uma rede de procedimentos que funcione, 
em todas as suas etapas, de forma eficiente e articulada, para garantir a 
proteção desejada e atingir outras metas, como redução da ocorrência 
de eventos adversos pós-vacinação (EAPV), satisfação dos usuários etc.

Para se atingir as metas da vacinação, é necessário realizar o registro 
dos dados e proceder ao monitoramento, por meio de métodos e da 
construção e análise de indicadores. A seguir, serão apresentadas essas 
etapas, de forma mais detalhada. 

Registro 
O registro das atividades de vacinação deve ser realizado em todas as 
instâncias do programa de imunizações, principalmente para fornecer 
dados que auxiliem o acompanhamento, a análise e a consequente ava-
liação do trabalho desenvolvido e de seus resultados. É realizado por 
meio de instrumentos específicos, que servem de base de dados para 
alimentar o sistema de informação (SI) e podem ser de diversos tipos: 
formulários, fichas, boletins, mapas, gráficos etc., dispostos em meio 
físico ou on-line. Depois de consolidados pelos municípios, os dados são 
encaminhados para as demais esferas de gestão, até o nível nacional. 
Como exemplo, no Anexo A, temos a ficha de registro do vacinado.

Como a estimativa é alcançar 
o mais alto nível de cobertura 
e de forma homogênea, os 
profissionais da saúde devem 
atentar para o fato de que 
obter um percentual de 90% 
a 95% não significa atender 
à meta pretendida, mas sim 
o percentual mínimo a ser 
alcançado para controle, 
erradicação ou eliminação das 
doenças imunopreveníveis.

O registro dos dados relacionados 
à vacinação e aos imunobiológicos 
é concentrado, atualmente, 
no Sistema de Informações do 
Programa Nacional de Imunizações 
(SI-PNI), que é abordado no 
próximo capítulo.
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É fundamental registrar todas as atividades de vacinação, sejam elas 
diárias, mensais, campanhas, busca de faltosos, monitoramento rápido 
de cobertura vacinal etc. As informações e/ou relatórios gerados pelos 
variados registros permitem o acompanhamento e a avaliação das ações, 
com consequente definição/redefinição das estratégias de vacinação.

São os registros que fornecem dados para avaliação e subsidiam a aqui-
sição de imunobiológicos e insumos necessários para a execução ade-
quada das atividades do programa. Por isso, as consequências de um 
registro mal realizado são graves.

Monitoramento e avaliação
Monitorar significa seguir, acompanhar. O monitoramento das ativida-
des de vacinação, portanto, objetiva o acompanhamento dessas ativida-
des e da cobertura vacinal, verificando:

 G se as metas foram alcançadas;

 G em que medida a população-alvo foi atendida;

 G se o resultado está de acordo com o planejado e preconizado, 
incluindo a utilização de todos os recursos: materiais e humanos. 

Avaliar, por sua vez, significa fazer um julgamento, uma comparação 
ou julgamento de valor (BAHIA, 2011); comparar um serviço, uma 
ação/atividade/procedimento com algo considerado ideal, ou com 
algum referencial. A avaliação detecta problemas que interferem na 
execução das atividades e redefine novas estratégias. 

A avaliação deve ser executada em todas as instâncias do Programa 
Nacional de Imunizações, porque oferece subsídio para a programação 
das atividades de vacinação. No processo de avaliação em saúde, con-
sidera-se, entre outros aspectos, a situação de saúde da população, as 
condições socioeconômicas, o grau de organização dos serviços e sua 
capacidade e resolutividade. 

Para os profissionais da rede de frio, a avaliação é fundamental e deve 
ser desenvolvida nas diversas etapas do seu trabalho (armazenamento, 
conservação, distribuição etc.). Essas etapas se relacionam e se com-
plementam, devendo ocorrer com total precisão para que o resultado 
esperado seja alcançado: a manutenção da propriedade e qualidade do 
imunobiológico oferecido à população, garantindo o controle e a redu-
ção das doenças imunopreveníveis. 
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O monitoramento e a avaliação devem ser realizados de forma contínua 
e sistemática. Para tanto, é necessário dispor de métodos, instrumen-
tos e indicadores precisos, que expressem o conjunto das atividades da 
vacinação em todas as instâncias. A partir dos resultados do monitora-
mento e da avaliação é que os profissionais irão verificar a necessidade 
de elaborar e desenvolver novas estratégias, como campanhas, vacina-
ção de bloqueio, atividades extramuros, vacinação casa a casa e/ou de 
grupo específicos etc. 

Métodos de avaliação

Diversos mecanismos/métodos de avaliação são utilizados nas ativida-
des de vacinação. Abordaremos alguns deles a seguir.

Supervisão

É um instrumento gerencial para o acompanhamento, o levantamento 
dos problemas e a orientação das ações e atividades. No âmbito do PNI, 
o processo de supervisão pode, também, monitorar: 

 G a disponibilidade de imunobiológicos – necessidades, falta dos 
produtos, controle e descarte; 

 G as coberturas vacinais das campanhas e da vacinação de rotina, 
identificando, assim, bolsões de suscetíveis;

 G a adequação dos equipamentos e dos materiais para a conservação 
das vacinas etc. 

Todas essas ações deverão ser 
registradas, conforme discutido no 
item anterior.

No processo de monitoramento e 
avaliação da vacinação, também 
são utilizados indicadores, como 
cobertura vacinal, homogeneidade, 
taxa de abandono, registro das 
doses aplicadas etc. Eles são 
abordados mais adiante.
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O profissional da rede de frio, nas instâncias local, municipal e regional 
ou estadual, frequentemente está envolvido com atividades de super-
visão. Exemplos disso são a verificação semanal, quinzenal ou mensal 
do estoque e da organização dos imunobiológicos, bem como o acom-
panhamento sistemático do estado geral dos equipamentos de refrige-
ração etc. Tais ações permitem o levantamento de possíveis problemas 
no estoque de imunobiológicos e nas condições dos equipamentos, 
assim como a detecção precoce da necessidade de solicitar mais ou 
transferir imunobiológicos, ou de realizar reparos ou trocas nos equi-
pamentos. Como consequência da supervisão, evitam-se, respectiva-
mente, perdas de vacinas e falhas na conservação da temperatura dos 
imunobiológicos.

Para refletir

Como você avalia que possa contribuir para uma supervisão eficaz no 
seu processo de trabalho, considerando o objetivo final de manter a 
qualidade dos imunobiológicos e contribuir para uma boa cobertura 
vacinal da população?

Importante!

A supervisão, como um dos métodos de avaliação, deve ser realizada 
de forma cooperativa, conjunta e planejada; seus resultados devem 
ser sistematizados em relatórios objetivos e sucintos, de acordo com o 
propósito para a qual foi planejada.

Monitoramento rápido de cobertura (MRC)

É uma importante estratégia de vigilância das doenças imunopreve-
níveis, visto que sua metodologia permite obter dados reais sobre a 
cobertura vacinal, por meio de inquérito ou levantamento de campo. 
Ocorre escolhendo-se, inicialmente, por meio de sorteio aleatório, uma 
microárea de um território para ser visitada. No local, é verificada a 
situação vacinal das crianças residentes. Caso alguma delas não esteja 
com o cartão vacinal em dia, a administração da vacina é realizada 
naquele momento.

O MRC é de fundamental importância para as áreas de difícil acesso, 
onde o registro é deficiente, a caracterização da população-alvo por 
área de abrangência é inexistente, e onde haja movimentos migrató-
rios ou processos de imigração/emigração. Nesse contexto, constitui, 

Ambos os métodos (MRC e 
supervisão) contribuem para a 
eficiência do monitoramento 
e da avaliação das ações de 
vacinação.
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portanto, importante estratégia, para o gestor e a equipe, obter dados 
sobre a população vacinada, bem como proceder à vacinação, garan-
tindo proteção daquele grupo/comunidade.

Para a realização do MRC, temos que observar alguns pontos como:

 Gdeterminação da composição da amostra representativa da 
população a ser avaliada;

 G elaboração do instrumento para a coleta das informações; 

 G estabelecimento das regras para aplicá-lo corretamente; 

 Gpreparação dos mapas da localidade; 

 Gdetalhamento dos quarteirões ou aglomerados rurais; 

 G facilidade na localização dos domicílios sorteados na amostra 
(território em saúde); 

 G capacitação da equipe que fará as entrevistas;

 Gdefinição da equipe que analisará os dados coletados;

 G estimativa da cobertura vacinal da área sorteada etc.

Como todo método, o MRC apresenta aspectos positivos e negativos. 
Vantagens da sua utilização estão na ausência de sub-registro e rapidez 
na obtenção dos dados. Entretanto, é de elevado custo operacional, 
requer pessoal especializado para formular o inquérito, coordenar a 
execução e analisar os dados.

Exemplos de questões da prática respondidas pelo MRC

1. A atividade de vacinação está em conformidade com as normas e os 
procedimentos recomendados?

2. A equipe está utilizando todos os recursos disponíveis para superar 
dificuldades e transpor obstáculos?

3. Até que ponto o trabalho de vacinação está atingindo a população-alvo?

Indicadores
No contexto do PNI, utilizamos indicadores buscando analisar os resul-
tados obtidos e o impacto causado pelas ações do programa. Em vacina-
ção, o principal indicador é o índice de cobertura vacinal que, associado 
aos demais, permite o alcance do principal objetivo: aumentar a cober-
tura vacinal de forma homogênea e reduzir a morbimortalidade dos 
diversos grupos suscetíveis. A seguir detalharemos um pouco mais esse 

Outro método sensível 
e prático para o 
acompanhamento contínuo 
dos indicadores de cobertura 
vacinal, em determinado 
período, é o registro gráfico 
de cobertura vacinal. Para 
conhecê-lo, acesse: http://
tabnet.datasus.gov.br/tabdata/
livroidb/Com2007/Com_F13.
pdf e http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/livro_30_
anos_pni.pdf

A definição de indicadores é 
apresentada no Capítulo 5, 
“Indicadores de saúde e sistemas 
de informação em saúde: 
instrumentos para analisar a 
saúde da população”, do livro 
Rede de Frio: fundamentos para a 
compreensão do trabalho (Silva; 
Flauzino; Gondim, 2016).
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indicador, bem como outros também utilizados pelo PNI para monito-
rar as ações de vacinação.

Indicador de cobertura vacinal

É expresso pelo percentual de pessoas vacinadas (com uma vacina 
específica), em determinado espaço geográfico e em determinado 
período. Por meio desse indicador, pode ser estimado o nível de prote-
ção da população contra doenças evitáveis pela imunização, mediante 
o cumprimento dos esquemas de vacinação específicos. Por exemplo, 
para vacinas de apresentação unidose (vacinados com uma dose), con-
sidera-se o único evento de vacinação existente, enquanto, para vaci-
nas multidose, considera-se o quantitativo de vacinados com a última 
dose preconizada no esquema.

A construção do indicador de cobertura vacinal é feita por meio das 
doses aplicadas e a população-alvo a vacinar.

Como fazer o cálculo da cobertura vacinal?

Após verificar, no Sistema de Informações SI-PNI, o número de doses 
administradas em uma população-alvo específica (grupo/faixa etária), de 
determinado local e período, e também o total da população desse mesmo 
grupo, aplicar os dados na seguinte fórmula:

Taxa de       
=

   
no de doses aplicadas em determinada

 
cobertura                 

população-alvo  
 x 100

            
no total de indivíduos da população-alvo

 
Por exemplo: o número de doses da vacina tríplice viral administrada na 
população de determinado município, em 2014, foi 245. Esse município 
tem 246 habitantes na faixa etária de 1 ano, que é alvo de vacinação. 
Nesse caso, a taxa de cobertura de vacinação é:

Taxa de cobertura = 
245

 x 100 = 99,5%

         
246

Nota: o denominador para o cálculo da cobertura vacinal é diferente 
quando se trata de grupo menor de 1 ano de idade. Nesse caso, devem-se 
utilizar dados do sistema de informação sobre nascidos vivos (Sinasc), do 
último ano disponível.

Outros métodos podem ser utilizados para avaliação da cobertura, 
como, por exemplo, a titulagem de anticorpos, que permite saber a 
situação imunológica, e o levantamento do registro individual, reali-

Sejam quais forem os 
indicadores, é preciso 
conhecê-los, compreender 
como são utilizados e a forma 
de calculá-los para que as 
ações de vacinação possam 
ser corretamente planejadas, 
monitoradas e avaliadas.

Esse é o caso da hepatite B, cujo 
esquema completo corresponde à 
aplicação de três doses.

Titulagem de anticorpos refere-
se à medição de concentração  
de anticorpos no sangue.
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zado com base no arquivo das informações sobre o vacinado, existente 
nas unidades de saúde. 

Indicador homogeneidade

De acordo com o Manual de procedimentos para vacinação (FUNDAÇÃO 
NACIONAL DA SAÚDE, 2001), “a redução da morbidade e da mortali-
dade por doenças imunopreveníveis somente será possível se os indica-
dores de cobertura forem mantidos elevados e homogêneos”. 

Tal como o de cobertura vacinal, o indicador de homogeneidade desem-
penha importante papel no monitoramento e na avaliação das ações 
de imunização, porque permite identificar grupos ou áreas de risco. 
É expresso pela proporção de unidade territorial (municípios, bairros, 
territórios ou área abrangente) que atingiu a cobertura vacinal. Em 
outras palavras, o quanto (em percentual) determinado lugar teve de 
cobertura vacinal. Podemos afirmar que houve homogeneidade quando 
70% ou mais das unidades territoriais avaliadas alcançaram a cobertura 
estabelecida para aquelas áreas.

Como fazer o cálculo do indicador de homogeneidade?

Homogeneidade
 
=  

 
no de municípios com coberturas

 
               

para determinada vacina          x 100

                
no total de municípios

 
Fonte: Manual de normas e procedimentos para vacinação (BRASIL, 2014).

Este indicador é uma ferramenta de avaliação fundamental, pois per-
mite que equipe e gestores possam:

 G identificar, em caso de baixa homogeneidade, os grupos de 
suscetíveis (bolsões de não vacinados), as áreas de risco e/ou de 
exclusão e as pessoas com dificuldade de acessar os serviços de 
saúde (maior concentração da população em estado de pobreza, de 
migração);

 G realizar as intervenções necessárias para redução ou eliminação 
do problema por meio de várias estratégias (busca de faltosos, 
campanhas de vacinação extramuros, monitoramento  
domiciliar etc.).

Convém destacar que a meta a 
ser alcançada para vacinação é 
universal e deve ser de 100%, 
tendo como meta mínima 
estabelecida o percentual de 
95%!

Os bolsões de não vacinados 
se formam pela falta de 
acesso à vacinação ou pelo 
abandono dos esquemas 
vacinais. É importante cobrar 
dos responsáveis a garantia do 
acesso à vacinação e investigar 
as razões do abandono da 
vacinação, para se adotar 
medidas que evitem o acúmulo 
de suscetíveis e a formação 
desses grandes bolsões, 
que possam comprometer o 
controle epidemiológico da 
doença.



101

Avaliação da vacinação

Indicador de utilização das vacinas

Avaliar a utilização do imunobiológico no nível local, verificando se 
houve desperdício/perdas pela alteração de temperatura ou procedi-
mento incorreto, demonstra como o trabalho vem sendo realizado na 
rede de frio e nas salas e demais locais de vacinação, possibilitando 
intervenção.

Este indicador é expresso pela seguinte fórmula matemática: 

Cálculo do indicador de utilização de vacinas

Taxa de aproveitamento  =   n
o de doses administradas   x 100         

                     no de doses distribuídas

O indicador de utilização das vacinas é importante instrumento de ava-
liação das atividades e pode sofrer interferência de alguns fatores, por 
exemplo, a perda das vacinas. As perdas podem ser de dois tipos:

 G técnicas, quando decorrentes da abertura de frasco de multidose,  
em que vence o prazo de uso depois de aberto, como BCG, 
poliomielite etc.;

 G físicas, quando decorrentes de quebra de frasco, vencimento de 
prazo de validade do fabricante ou por problemas na rede de frio.

Alguns cuidados para evitar perdas de vacinas

As perdas podem ser diminuídas ou eliminadas pela aplicação e zelo 
de normas e padrões técnicos estabelecidos pelo PNI. Vejamos alguns 
cuidados que podem ser tomados:

• O profissional de saúde deve conhecer o prazo de validade dos 
imunobiológicos, bem como as recomendações dos laboratórios 
produtores. Deve utilizar sempre, primeiramente, os imunobiológicos com 
prazos mais curtos.

• No próprio frasco da vacina devem ser registrados data e horário de sua 
abertura, abrindo-o no momento de recebimento do primeiro cliente e 
sempre de acordo com a demanda. 

• Quando não for possível obter dados confiáveis sobre a população 
a vacinar, o quantitativo de vacinas necessário deve ser levantado 
utilizando-se o cálculo de percentuais de população, conforme os 
parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana da  
Saúde (Opas).

Aproveitar 100% das vacinas 
recebidas é uma meta difícil 
de alcançar, mas que deve ser 
permanentemente perseguida.

Para melhor conhecer a forma 
de realizar os cálculos e as 
normas e os procedimentos 
técnicos para evitar perdas de 
vacinas, consulte o Manual 
de normas e procedimentos 
para vacinação (BRASIL, 2014), 
disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/
manual_procedimentos_
vacinacao.pdf
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Taxa de abandono

Possibilita a avaliação da proporção de vacinas aplicadas que não com-
pletaram o esquema básico. É expressa pelo percentual de pessoas 
que não chegaram a completar o mínimo de doses do esquema para 
uma vacina específica. Seu cálculo pode ser realizado diretamente pelo  
SI-PNI, com uso da seguinte fórmula:

Cálculo da taxa de abandono

Taxa de abandono  =   n
o de primeiras doses – no de terceira dose        

                           no de terceira dose

Para permitir o acompanhamento e a análise da taxa de abandono, 
alguns parâmetros foram estabelecidos: 

 G taxas maiores que 10% são consideradas altas;

 Gde 5% a 10%, taxa média;

 Gmenor que 5%, parâmetro aceitável.

Diversos fatores podem contribuir para que as pessoas estejam incom-
pletamente vacinadas, como desinformação, receio de ocorrência de 
eventos adversos causados pelas vacinas, dificuldade de acessar a uni-
dade de saúde nos horários estabelecidos, enfim, uma gama de situações 
às quais a equipe deve estar atenta. O acompanhamento por meio deste 
indicador permite intervir precocemente nas causas, evitando acúmulo 
de suscetíveis e formação de bolsões, os quais comprometem o controle 
epidemiológico das doenças preveníveis por vacinação. 

Indicadores de qualidade

Permitem avaliar vários aspectos como:

 G acessibilidade: revela a quantidade dos serviços disponíveis à 
população, as dificuldades financeiras e de acesso aos serviços, 
as barreiras físicas e geográficas, as questões estruturais etc. que 
impedem o usuário de receber a vacina; a análise desse indicador 
deve ser realizada com base nas necessidades da população e nas 
condições de utilização dos serviços de saúde; 

 G satisfação do usuário: demonstra a percepção da população sobre o 
serviço prestado, no que diz respeito à relação entre o profissional 
de saúde e o paciente, à infraestrutura do serviço e ao significado 
de saúde e doença; para o gestor, importa conhecer o que pensa 
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o usuário porque a decisão de se vacinar ou não depende de sua 
vontade e interesse e, caso não esteja satisfeito com o serviço 
oferecido, pode não aderir à vacinação; 

 G resolutividade: se expressa em duas dimensões – a quantitativa 
(capacidade de resolver quantitativamente serviços requeridos 
pela população) e a capacidade de solução do problema o mais 
próximo de onde ele acontece. Esse indicador está diretamente 
relacionado com a capacidade de gestão da rede regionalizada, 
da sua organização, do funcionamento do sistema de referência e 
contrarreferência etc.

Outros parâmetros podem ser utilizados na avaliação das atividades, 
como o grau de eficiência e eficácia. A eficácia é verificada pelo grau 
alcançado por uma ação em relação ao resultado proposto, isto é, resul-
tados X efeitos (por exemplo, eficácia da vacina). Já a eficiência refere-
-se a atingir o resultado com um mínimo de perda de recursos, isto 
é, fazer o melhor uso possível do dinheiro, do tempo, de materiais e 
pessoas. 

Os estudos sobre custo-benefício e custo-eficácia são importantes, 
porque comparam os pontos positivos e negativos das estratégias ado-
tadas. Quando se realiza a análise custo-benefício, as consequências 
positivas (benefícios) são avaliadas, e seus custos são medidos em uni-
dades monetárias. Já na análise do custo-eficácia, o resultado também 
é medido pelas consequências positivas, mas o custo é medido em 
elementos como dias de doença evitados, anos de vida poupados, óbitos 
evitados etc.

Para uma avaliação da vacinação é importante realizar a análise de 
custos, por exemplo, levar em consideração o custo de implantação de 
novas salas de vacinação em relação ao custo de montagem de equipes 
móveis, o custo das estratégias adotadas em relação ao impacto alcan-
çado. Na análise do custo, o maior objetivo é a redução do gasto sem 
perder a eficácia. A análise de custos ajuda a estabelecer a quantidade 
dos recursos necessários para o alcance das metas. Em ambas, serão 
avaliados os resultados alcançados, constituindo-se em um importante 
instrumento de avaliação (BAHIA, 2011).

Considerações finais
A avaliação é de fundamental importância para as atividades de vaci-
nação, devendo ser realizada sistematicamente no conjunto das ações 
da atenção básica. 
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Configura-se como um poderoso instrumento no julgamento e na aná-
lise das atividades de vacinação, contribuindo para que as ações ado-
tadas sejam revisadas, bem como novas estratégias sejam implemen-
tadas. A partir dos seus resultados, todos os envolvidos e responsáveis 
pelas atividades de vacinação, como profissionais, gestores etc. poderão 
melhor conduzir as ações. Isso significa escolher as estratégias mais 
indicadas para aquela população-alvo da área ou do território especí-
fico e adequar as ações às especificidades locais, permitindo, assim, a 
manutenção de coberturas acima do mínimo preconizado.

A avaliação deve ser entendida como uma ferramenta de uso contínuo, 
aplicável em todas as instâncias, a partir da premissa de que a avaliação 
não deve ser realizada somente no fim das atividades, mas durante todo 
o processo. Dessa forma, fornece elementos que permitem ajustes e 
construção de parâmetros que balizem escolha de caminhos e diretrizes 
adequadas aos objetivos da vacinação e do Programa Nacional de Imu-
nizações: imunizar toda a população, garantindo a vacinação universal, 
em consonância com um dos princípios do SUS. 

Para subsidiar a avaliação e fornecer as informações necessárias para a 
construção e o cálculo dos indicadores, temos um importante instru-
mento: o Sistema de Informações do PNI (SI-PNI), que será apresen-
tado no capítulo seguinte.
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Anexo A – Ficha de registro do vacinado





Fonte: http://pni.datasus.gov.br/Download/SIPNI/ficha_registro_vacinado.pdf

Motivo de indicação
1 Abuso sexual

2 Acidente c/ mat. biológico positivo/fortemente suspeito de infecção 
por VHB

3 Adultos com HIV/AIDS portadores do VHB ou VHC
4 Asma grave
5 Asma moderada
6 Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionada
7 Candidatos a transplante de órgão sólido
8 Cardiopatias crônicas
9 Cardiopatias em < 2 anos
10 Coagulopatias
11 comunicantes domiciliares de imunodeprimidos
12 comunicantes sexuais de portadores de HVB
13 Contato domiciliar
14 contato hospitalar
15 controle de surto de varicela em ambiente hospitalar
16 convívio com portadores de VHB
17 Crianças <13 anos com HIV/AIDS
18 Defi ciência isolada de imunidade humoral e celular preservada
19 Dermatopatias graves
20 Diabetes mellitus
21 Doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea
22 Doadores de sangue
23 Doença convulsiva crônica
24 Doença de depósito
25 doença neurológica crônica incapacitante
26 Encefalopatia (7 dias subsequentes à vacinação com vacina bacteriana)
27 Evento adverso prévio
28 Fibrose cística (mucoviscidose)
29 fi lho de mãe HIV+exposto
30 Fístula liquórica
31 Hemoglobinopatias
32 Hepatopatias crônicas e portadores de Hepatite C
33 HIV/AIDS
34 Hospitalizado
35 Implante de clóquea
36 Himunocompetente > 1 ano contato hospitalar
37 Imunodefi ciência adquirida
38 Imunodefi ciência congênita

39 Imunodefi ciência congênita da unidade humoral (particularmente do 
complemento de lectina fi xadora de mamose)

41 Imunodefi ciência devido a câncer ou imunossupressão terapêutica
42 Imunodepressão terapêutica
43 Imunodepressão terapêutica ou devido a câncer
44 Imunodeprimidos

45 Infectados pelo HIV/Aids (se suscetíveis a varicela, assintomáticos ou 
oligossintomáticos)

46 Leucemia linfócita aguda e tumores sólidos
47 Hão soro conversão
48 Hefropatias crônicas/dialisados/síndrome nefrótica
49 Pneumopatias crônicas

50 Pneumopatias crônicas em <2 anos de idade (risco de descompensação 
em vigência de febre)

51 Politransfundidos
52 Portadores crônicos do VHB
53 Potenciais receptores de múltiplas transfusões de sangue
54 Pré-quimioterapia (protocolos)

Continuação Motivo de indicação
55 Prematuridade
56 Prevenção da infecção perinatal pelo vírus HB
57 Profi laxia após exposição de risco
58 Profi ssional de saúde
59 Receptores de transplante de medula óssea
60 Risco de tétano neonatal
61 síndrome nefrótica
62 Subst. de vacinas bacterianas por DTPa+Hib

63 Suscetibilidade à doença e imunocompetentes em convívio 
imunodeprimidos

64 trabalhadores de campanhas de esgoto sanitário
65 Transplante de medula óssea
66 Transplante de órgão sólido
67 Trissomias
68 Uso crônico AC Acetil Salicilico
69 Viajante
70 Processo jurídico
71 Não informado

 Especialidade do Solicitante
1 Cirurgião dentista
2 Cirurgião dentista odontopediatria
3 Clinica geral
4 Dermatologia
5 Enfermeiro
6 Geriatria
7 Gerontologia
8 Ginecologia
9 Hansenologia
10 Hematologia
11 Infectologia
12 Médico residente
13 Nefrologia
14 Neonatologia
15 Neurocirurgia
16 Neurologia
17 Obstetrícia
18 Otorrinoralingologia
19 Pneumologia
20 Reumatologia
21 Saúde da família
22 Serviço de alergista
23 Serviço de atend. ao diabético
24 Serviço de atend. de hanseníase
25 Serviço de cardiologia
26 Serviço de cirurgia cabeça e pescoço
27 Serviço de cirurgia aparelho digestivo
28 Serviço de cirurgia geral
29 Serviço de cirurgia ginecológica
30 Serviço de cirurgia pediátrica
31 Serviço de endocrinologia
32 Serviço de imunologia
33 Serviço de pediatria



5. Sistemas de Informações 
do Programa Nacional de 
Imunizações
Walkyria Hercilia Carneiro e Marileide do Nascimento Silva

Para que os objetivos e metas do Programa Nacional de Imunizações 
sejam alcançados, as atividades de imunização devem ser planejadas 
e sistematicamente monitoradas e avaliadas, sendo o registro dessas 
atividades fundamental nesse processo. Tal registro é realizado em um 
sistema informatizado, que facilita o acompanhamento das atividades 
por todos os gestores relacionados às ações do Programa Nacional de 
Imunizações. 

Neste capítulo, apresentaremos o Sistema de Informações do Programa 
Nacional de Imunizações (SI-PNI), sua história, funcionamento e sua 
utilização em imunização. Além dele, por sua importância para o fun-
cionamento da rede de frio, também abordaremos o Sistema de Informa-
ções de Insumos Estratégicos (Sies), que fornece dados referentes a soli-
citação, distribuição e estoque dos insumos imunobiológicos e seringas.

Criação do Sistema de Informações do PNI
Desde o início das atividades do Programa Nacional de Imunizações, 
detectou-se a necessidade de sistematizar as informações sobre vaci-
nação, de forma a se ter dados que possibilitassem a melhor tomada 
de decisão no planejamento das ações de imunização. Em 1975, após 
a criação do PNI, alguns estados iniciaram essa sistematização com 
a implantação de registro de doses de vacinas aplicadas, através do 
preenchimento de planilhas impressas, que eram posteriormente enca-
minhadas para a instância nacional de gestão do PNI, o PNI Nacional.

Em 1984, foi introduzido o boletim mensal impresso de doses aplica-
das, e cada estado realizava a consolidação dos dados e enviava, por 
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malote, ao PNI Nacional. Posteriormente, foi necessário fazer o mesmo 
para a gestão dos produtos utilizados pelo programa, sistematizando a 
movimentação de estoques dos imunobiológicos, o que possibilitou o 
planejamento das necessidades e a definição de cronogramas de distri-
buição dos produtos. 

As primeiras iniciativas de informatização dos registros de vacinação 
datam de 1990, na Região Nordeste, apoiadas pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), que não avançaram por causa da insu-
ficiência de recursos financeiros. Entre 1993 e 1994, essas iniciativas 
foram retomadas com o apoio do Departamento de Informática do Sis-
tema Único de Saúde (DATASUS), de modo que, em 1997, o registro 
informatizado das informações sobre imunização estava implantado 
em todas as unidades federadas.

Até 2012, o registro das informações do Programa Nacional de Imuni-
zações era realizado via subsistemas, que funcionavam isoladamente. 
Eles forneciam informações sobre as principais atividades de vacinação. 
Os subsistemas eram:

 GSI-API: Sistema de Informações de Avaliação do Programa de 
Imunizações, destinado ao registro das doses de imunobiológicos 
aplicadas, possibilitando construir o indicador de coberturas 
vacinais. No âmbito municipal, as informações são desagregadas 
ao nível de salas de vacinas. A versão web deste sistema API-WEB 
está sendo utilizada como etapa para a implementação do SI-PNI 
(Sistema de Informações do PNI).

 GSies: Sistema de Informações de Insumos Estratégicos, que 
substituiu o SI-EDI (Sistema de Informações de Estoque e 
Distribuição de Imunobiológicos). Registra doses de imunobiológicos 
distribuídas e em estoque. É o sistema utilizado na rede de frio.

 GSI-AIU: Sistema de Informações de Apuração dos Imunobiológicos 
Utilizados. Permite registrar a utilização e perda de imunobiológicos.

 GSI-EAPV: Sistema de Informações de Eventos Adversos Pós-
Vacinação. Registra os eventos adversos notificados.

 GSI-Crie: Sistema de Informações dos Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais, utilizado para o registro das doses 
aplicadas nos usuários desses centros.

 GSI-Pais: Sistema de Informações do Programa de Avaliação de 
Instrumento. Registra as supervisões que são realizadas pelos 
profissionais atuantes no PNI.

Apesar de todos esses sistemas possibilitarem a avaliação regular e sis-
temática dos dados das coberturas vacinais (campanha e rotina), con-
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forme faixa etária, grupo-alvo e imunobiológicos específicos, não havia 
dados sobre os vacinados, o que se tornou uma necessidade ao longo 
dos anos do programa. Por isso, posteriormente, em 2010, foi desenvol-
vido, pelo DATASUS-RJ, um sistema com entrada individual de dados 
e por procedência, o Sistema de Informações do Programa Nacional de 
Imunizações, o SI-PNI.

O Sistema de Informações do PNI
O SI-PNI é um sistema que permite, através dos dados cadastrais do 
vacinado, acompanhá-lo em qualquer lugar do país, além de viabilizar 
uma análise mais consistente dos indicadores das áreas de imunizações 
das unidades federativas. Possibilita, também, que todos os subsistemas 
já mencionados possam ser consolidados em um único banco de dados. 

O SI-PNI tem, entre outros, o objetivo de coletar os dados referentes às 
atividades de vacinação de forma a gerar informação individualizada, a 
partir da instância local, para subsidiar as decisões/ações no âmbito da 
esfera de gestão. Visa, também, fornecer dados sobre a movimentação 
dos imunobiológicos disponíveis na sala de vacinação, proporcionando 
aos gestores uma avaliação ágil dos insumos utilizados, subsidiando o 
planejamento das ações de vacinação e a alocação de recursos geren-
ciais (de pessoas, financeiros, materiais). A coordenação, a supervisão 
e a atualização desse sistema estão sob a responsabilidade da CGPNI.

Atualmente, os gestores podem utilizar o SI-PNI sem qualquer custo. 
O sistema também pode ser instalado em diferentes sistemas opera-
cionais, por conta da tecnologia que é utilizada. Para que possa ser 
usado por qualquer gestor da rede pública ou privada, é necessário 
comunicar à coordenação de imunizações e elaborar e informar o fluxo 
de transmissão dos dados ao PNI, uma vez que essa função está sob a 
responsabilidade da coordenação municipal.

Implantação do SI-PNI
O SI-PNI foi implantado em 2010, mas somente a partir de 2012 foi 
possível expandir o sistema, com a disponibilização de recursos para 
compra de equipamentos de informática para as salas de vacina. Todos 
os estados e municípios que aderiram à Portaria n. 2.363/2012 rece-
beram o recurso para a compra dos equipamentos, tendo, como prazo 
final, o ano de 2014 para implantação do SI-PNI (Ofício Circular n. 
123/2013- GAB/SVS/MS). 

A Figura 1 demonstra os subsistemas que integram o SI-PNI e as prin-
cipais informações disponibilizadas por ele.

O acompanhamento, 
a partir do registro dos 
imunobiológicos aplicados, 
do quantitativo populacional 
vacinado e do controle 
do estoque, possibilita 
aos gestores programar a 
aquisição e distribuição dos 
imunobiológicos e avaliar 
as estratégias de vacinação, 
fazendo os ajustes necessários 
para alcance dos resultados 
propostos pelo PNI.

Lembramos que, durante a fase 
de implantação do SI-PNI, foi 
utilizado um sistema intermediário, 
o Sistema de Informações de 
Avaliação do Programa de 
Imunizações (API-WEB). A compra 
dos equipamentos necessários 
para a implantação do SI-PNI nas 
salas de vacina foi viabilizada por 
recursos alocados pela Portaria  
n. 2.363/2012 (BRASIL, 2012).
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Vantagens

• Permitir a obtenção de indicadores por município.

• Incorporar outras variáveis importantes para o PNI: estratégia de vacinação 
utilizada, pertencimento a grupos populacionais específicos etc.

• Permitir informações sobre a movimentação de imunobiológicos em todos os 
níveis do programa.

• Possibilitar informações sobre a mobilidade dos indivíduos, adesão e evasão ao 
programa, coberturas vacinais e homogeneidade de coberturas mais reais.

• Estimular a informatização das salas de vacina e socialização das informações.

Sistema 
Individualizado:

• Dados do usuário
• Doses aplicadas

Controle de Vacinas:
• Lotes
• Quantidade
• Frascos abertos

Inclui, em um único sistema, os subsistemas que funcionavam isoladamente

            
  Insumos utilizados   Coberturas vacinais   Doses aplicadas

INDICADORES

     
          Taxas de abandono     Eventos adversos

on-line, 
via WEB

EAPVCRIEAPIAIU

SI-PNI

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 1 – O SI-PNI

O SI-PNI foi se modificando ao longo de sua existência, procurando 
acompanhar o crescimento do próprio Programa Nacional de Imunizações, 
o que resultou em várias versões do software.

Em 2010, o DATASUS-RJ desenvolveu o Sistema de Informações 
do Programa Nacional de Imunizações, o SI-PNI, colocando-o em 
funcionamento. No entanto, a expansão de utilização desse novo sistema 
não pôde ser impulsionada pela falta de equipamentos de informática 
em todas as salas de vacina do país. 

Em outubro de 2012, com o intuito de auxiliar/subsidiar a compra de 
computadores para todas as salas de vacina cadastradas no SI-API e 
favorecer a implementação/utilização do SI-PNI, o Programa Nacional de 
Imunizações repassou, por meio da Portaria n. 2.363/2012 e do Piso Variável
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de Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS), o valor de R$ 1.500,00 para 
as unidades de saúde da rede básica. O objetivo, além da compra de 
computadores, era facilitar o entendimento e apoiar a utilização do SI-PNI. 

Para auxiliar na capacitação dos profissionais na utilização do novo sistema 
de informação, o PNI produziu videoaulas. As videoaulas estão disponíveis 
no canal do Ministério da Saúde, no YouTube, pelo link: https://www.
youtube.com/watch?v=UnX--qKPPLk

Funcionamento do SI-PNI
O sistema utiliza dois instrumentos de coleta de dados: um para o regis-
tro de doses aplicadas na sala de vacinação (ficha do vacinado) e outro 
para o registro da movimentação das doses de imunobiológicos em 
todas as esferas de gestão do PNI.

O sistema permite a entrada de dados por:

 G indivíduo: sua procedência, estratégia de vacinação utilizada (rotina, 
intensificação, bloqueio, campanha, especial);

 G grupos populacionais específicos (quilombolas, privados de 
liberdade, indígenas, assentados, população geral);

 Gmobilidade dos indivíduos;

 G adesão ao programa de imunizações e evasão, oportunidade perdida 
de vacinação;

 Gmovimentação de imunobiológicos (laboratório produtor, 
fornecedor do imunobiológico);

 G lotes disponíveis e utilizados; 

 Gutilização de imunobiológicos, inclusive perdas físicas e técnicas; 

 G aprazamento de vacinação etc. 

Além disso, o SI-PNI possibilita que, durante a entrada de dados, o 
usuário identifique e corrija inconsistências antes do processamento da 
informação e, com isso, permite uma análise qualitativa/quantitativa 
mais consistente do programa de imunizações. Tem caráter descentrali-
zado, uma vez que não somente a coleta, mas também a digitação dos 
dados, são realizadas no domínio do município.

Disponibilização para o uso do SI-PNI 
Como apresentado, uma das vantagens do SI-PNI é a coleta de informa-
ções na esfera municipal pelas pessoas que estão diretamente envolvidas 
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com a vacinação. Para utilizar o sistema nas unidades públicas de saúde, 
é necessário, apenas, obter autorização das instâncias superiores de 
vacinação e dispor dos equipamentos de informática.
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Fonte: Elaboração do autor.

Figura 2 – Fluxo de informação do SI-PNI

Instalação do SI-PNI
O processo de instalação do SI-PNI é bastante simples; é possível acessar 
o pacote de instalação, esclarecer dúvidas sobre como importar dados 
para outros sistemas nominais, desinstalar ou reinstalar o sistema, a 
partir do site do DATASUS dedicado ao sistema. Pode ser instalado em 
rede, com vários computadores interligados, compartilhando os regis-
tros do SI-PNI.

Como é de fácil instalação, não requer equipamentos sofisticados; 
entretanto, recomenda-se o uso de computadores modernos e velozes, 
pelo volume de informações gerenciadas pelo sistema. A instalação do 
software pode ser feita desde a sala de vacina até o nível central da 
gestão do município.

O SI-PNI permite que qualquer 
pessoa interessada nos dados 
de imunização do país tenha 
acesso aos relatórios emitidos.

A página do DATASUS 
dedicada ao SI-PNI é http://si-
pni.datasus.gov.br
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Ao ser instalado o SI-PNI nas unidades de saúde, todos os sistemas antigos 
não devem mais ser utilizados, pois o SI-PNI substitui os sistemas antigos 
relacionados à vacinação (apresentados na Figura 1). É importante que 
a substituição seja realizada de imediato, para evitar a duplicidade de 
informações e o prejuízo da análise dos dados e dos resultados.

 

Para maior compreensão do funcionamento do sistema, é preciso conhe-
cer cada etapa de sua utilização e como é feito o registro dos dados.

Utilização do SI-PNI
A utilização do sistema e a entrada de dados são possíveis, somente, por 
usuários cadastrados. Portanto, para utilizá-lo, o primeiro passo deve 
ser o cadastro de todos os operadores, incluindo o usuário com perfil 
de administrador, que pode cadastrar os demais operadores, conforme 
o nível de habilitação (administrador, digitador, vacinador etc.). Para 
cadastrar cada usuário, devem ser informados:

 Gdados pessoais;

 G login e senha;

 G tipo de habilitação;

 G status (ativo ou inativo);

 Gnível de instância onde ocorrerá o registro. 

O sistema permite a inserção do cadastro de vacinadores por estabele-
cimento, gerando uma tabela de vacinadores por sala de vacina ou ins-
tituição de saúde. O vacinador poderá ser, também, o operador (aquele 
que registra no sistema), visto que o sistema identifica quem vacinou 
e quem registrou. Fornece, também, a opção de pesquisar antes da 
inserção dos dados do usuário, evitando cadastro em duplicidade den-
tro de um mesmo estabelecimento.

Em relação aos dados registrados, o SI-PNI dispõe de um módulo espe-
cífico que visa fornecer informações sobre o vacinado, tais como:

 Gdados básicos;

 Ghistórico de vacinação com informações sobre todas as vacinas que 
foram e serão aplicadas;

 Gqualidade do registro (se foi realizado corretamente);

 G intercorrências na vacinação ou erros de imunização;

 G avaliação da caderneta;

O mesmo vacinador pode ser 
cadastrado em mais de um 
estabelecimento de saúde.
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 G estratégias utilizadas: de acordo com a estratégia selecionada, o 
sistema disponibiliza, no campo imunobiológico, uma vacina 
específica. Essa inter-relação da estratégia com a vacina ocorre 
porque o sistema foi criado para atender a população em geral e, 
também, grupos específicos, como indígenas, quilombolas, Centros 
de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) etc.

Utilização do SI-PNI para registro de 
movimentação do imunobiológico
O movimento dos imunobiológicos é observado através de um módulo 
específico, que registra e disponibiliza os dados para as redes pública e 
privada. Isso permite conhecer como o imunobiológico está sendo uti-
lizado nas salas de vacina, ou seja, se há perdas técnicas ou físicas, se há 
controle de doses existentes e em estoque, o saldo disponível anterior 
e atual, a quantidade distribuída pela rede de frio ou movimentada 
na sala de vacina etc. É um módulo completo, que visa registrar toda 
a movimentação do imunobiológico, subsidiando o planejamento, o 
acompanhamento e a avaliação da programação do PNI, em todas as 
esferas ou instâncias de gestão do programa.

A alimentação do módulo é feita pelo preenchimento de boletins de 
movimentação dos imunobiológicos. Ao preenchê-los, o profissional 
deve estar atento ao uso correto da terminologia:

 Gutilizado – frasco aberto para uso;

 G recebido – frasco fechado;

 G remanejado – transferência de frascos para outro local;

 Gperda – frasco fechado que não pôde ser usado em função de 
alguma ocorrência, como quebra, procedimento ou manuseio 
inadequado. 

Com o exposto até o momento, podemos indagar: como o profissio-
nal poderia registrar corretamente as inúmeras ocorrências na sala 
de vacinas e na rede de frio considerando suas especificidades?

Inicialmente, vamos analisar algumas situações e verificar como proce-
der ao registro de forma adequada.

O uso correto da terminologia 
evita erros no cálculo dos 
imunobiológicos disponíveis e 
em estoque. Lembre-se: frasco 
aberto é considerado frasco 
utilizado!
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Exemplos de ocorrências

Em determinada unidade básica de saúde (UBS), foram recebidos da rede 
de frio local, no mês de fevereiro, 1.000 frascos da vacina hepatite B, 300 
doses do BCG e 1.500 frascos da poliomielite atenuada, por solicitação da 
enfermeira responsável pelo setor de imunização. 

No início do mês, na mesma UBS, havia 200 frascos de hepatite B, 200 de 
BCG e 500 da poliomielite. E no dia do recebimento mencionado, a UBS 
tinha três frascos de hepatite, um de BCG (além dos 300) e um de pólio 
em uso. Destes, um frasco de hepatite foi quebrado durante o manuseio e 
outro, contaminado na hora de abrir. Por necessidade, outra UBS solicitou 
a essa unidade 40 frascos de pólio, que foram enviados.

No fim da tarde, durante o processo de limpeza da sala, a tomada do 
refrigerador onde os imunobiológicos estavam armazenados foi desligada. 
O fato foi comunicado à coordenação da instância superior, que orientou 
para manter o refrigerador com as vacinas fechado, aguardando avaliação.

Com base nas ocorrências apresentadas, podemos verificar:

1.  Saldo disponível de imunobiológicos da UBS: corresponde à 
quantidade de frascos fechados existentes e os recebidos no início 
do mês de movimentação de cada tipo de imunobiológico.

No exemplo:

BCG = 300 + 200 = 500 frascos

Importante!

No SI-PNI, o campo saldo disponível é aberto somente no primeiro 
acesso, após a inclusão do primeiro mês de movimentação, tal informação 
aparece automaticamente para o usuário do sistema.

2. Frascos recebidos: corresponde à quantidade de frascos recebidos 
da rede de frio, do laboratório produtor e outros durante o mês a 
que se refere a movimentação.

No exemplo:

BCG = 300 frascos

3. Frascos transferidos: corresponde à quantidade de frascos de cada 
imunobiológico que foi remanejada para outro serviço. 

No exemplo:

Poliomielite = 40 frascos
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Importante!

A unidade que enviou a vacina deve registrar como frasco transferido, e a 
que recebeu a vacina, frasco recebido.

4. Frascos utilizados: corresponde ao número de frascos/ampolas de 
cada tipo de imunobiológico aberto para uso. A retirada de, pelo 
menos, uma dose já o caracteriza como frasco utilizado.

No exemplo:

Hepatite B = 3 frascos

BCG = 1 frasco

Poliomielite = 1 frasco

Se houver alguma intercorrência no processo de preparo, manuseio, 
acondicionamento, ou qualquer outra irregularidade, sem que nenhuma 
dose tenha sido utilizada, o frasco não pode ser registrado como 
utilizado. Seu registro deve ser feito como perda. Isso se aplica às 
unidades e/ou salas de vacina e às centrais de rede de frio (problemas no 
acondicionamento, transporte etc.).

5.  Perdas de frascos: o registro de perda de frasco deve ser feito 
conforme o tipo de ocorrência – quebra de frasco, procedimento 
inadequado, validade vencida, falta de energia ou falha no 
equipamento. 

No exemplo:

Hepatite B = 2 frascos

Importante!

• Só podem ser registrados como perda os frascos ou ampolas quebrados 
antes de serem utilizados.

• O frasco aberto, com retirada de uma única dose e que veio a quebrar, é 
registrado como utilizado, e não quebrado.

6. Falta de energia ou falha no equipamento: refere-se à exposição do 
imunobiológico a uma temperatura inadequada, em consequência 
da interrupção no fornecimento da energia elétrica ou por 
ocorrência de falha mecânica no equipamento que acondiciona 
os imunobiológicos (salas de vacina ou centrais de rede de frio). 
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Em ambos os casos, a orientação é, primeiramente, comunicar a 
ocorrência à instância imediatamente superior, conforme consta no 
exemplo apresentado.

Se a orientação for devolvê-lo à instância imediatamente superior, 
em condição de temperatura ideal, o registro deve ser frasco rema-
nejado. Se for para desprezar o imunobiológico, o registro deve ser 
perda, seja por falha no equipamento ou por falta de energia elétrica.

7.  Procedimento inadequado: relacionado com a quantidade de 
imunobiológicos perdida por erros nos procedimentos técnicos. 

Em nosso exemplo de ocorrências, o desligamento acidental da 
tomada do refrigerador é considerado perda por procedimento ina-
dequado. Outros exemplos são: acondicionamento incorreto para o 
transporte, quebra do frasco por acondicionamento incorreto, imu-
nobiológico exposto ao sol durante o transporte ou a distribuição, 
acondicionamento em refrigerador sem controle de temperatura.

Podem ser registrados como perda os imunobiológicos com aspecto 
alterado (alteração na cor, presença de elementos ou corpos estranhos 
etc.), frascos sem rótulo etc. Nesses casos, o registro no sistema deve ser 
realizado no campo outros motivos.

Há outra situação importante que não foi contemplada em nosso exem-
plo de ocorrências:

8. Validade vencida: refere-se aos imunobiológicos cujo prazo de 
validade expirou. Não devem ser registrados como validade vencida 
os frascos que, por recomendação do laboratório produtor, têm seu 
tempo de validade alterado depois de abertos!

Utilização para registro de doses aplicadas
Nos municípios em que o SI-PNI está implantado, o registro dos dados 
sobre as doses aplicadas é feito por usuário, na ficha de registro do 
vacinado, processada na própria sala de vacinação ou na Secretaria 
Municipal de Saúde. As fichas processadas são armazenadas em um 
banco de dados, do qual é possível extrair o numerador da cobertura 
vacinal. O banco pode ser acessado no município, no estado e no Minis-
tério da Saúde pela equipe que trabalha no Programa de Imunizações, 
das diferentes instâncias. 

Naqueles municípios em que 
o SI-PNI ainda não tenha sido 
totalmente implantado, o registro 
das doses aplicadas pode ser 
realizado no API-WEB.

A ficha de registro do vacinado 
encontra-se no Anexo A do 
Capítulo 4, “Avaliação da 
vacinação”.
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Utilização para análise de dados
O SI-PNI permite a emissão de relatórios de imunizações com dados 
sobre as pessoas que foram vacinadas e os imunobiológicos adminis-
trados. Essas informações podem ser individualizadas, por pessoa ou 
imunobiológico, em período e local determinados e por instância. 
Inclui-se, também, o relatório sobre os imunobiológicos especiais, com 
informações sobre os motivos da indicação de tal vacina e, até mesmo, 
a especialidade do solicitante. Esses relatórios são fundamentais para 
planejamento, monitoramento, avaliação e adoção das estratégias de 
vacinação e se constituem em poderosos instrumentos para o gestor.

Mas como são repassados os dados que subsidiam a tomada de  
decisão? 

O SI-PNI possui um módulo denominado utilitário, composto por duas 
funções: transferência (exportação e importação dos dados) e segu-
rança (backup). Os dados (sobre os vacinados e a movimentação dos 
imunobiológicos) são registrados diretamente no sistema e exportados, 
de forma segura (por meio de CD, pen-drive, e-mail institucional), pela 
instância ou pelo estabelecimento de saúde para a esfera ou instância 
municipal, a qual, posteriormente, os envia à instância nacional. 

A instituição municipal concentra os dados de todo o município e faz a 
exportação por meio de um aplicativo (transmissor) disponível no site 
do DATASUS, exclusivo para transmissão de dados do sistema. O acom-
panhamento da transmissão dos dados pode ser realizado pelo gestor, 
por meio de relatórios emitidos pelo sistema, que permitem visualizar 
as informações de todos os estabelecimentos cadastrados no SI-PNI. A 
transferência é, portanto, uma etapa fundamental e deve ser feita com 
todo o cuidado, pois é somente dessa forma que os dados poderão che-
gar ao Ministério da Saúde. A Coordenação Geral do Programa Nacio-
nal de Imunizações (CGPNI), da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), depende desses dados para analisar, 
elaborar e reorganizar as atividades de vacinação, objetivando alcançar 
os objetivos e as metas propostas pelo programa.

O SI-PNI, como qualquer sistema, deve ser atualizado, de modo a acom-
panhar as inovações e mudanças na área de imunizações e no cotidiano 
do processo de trabalho. É fundamental que os estabelecimentos de 
saúde que trabalham com o SI-PNI utilizem sempre as versões mais 
atualizadas do sistema e dados, como tabelas de bairro, fornecidos pelos 
órgãos competentes, evitando erros de importação e exportação, com 
consequente prejuízo na análise e nos resultados da vacinação.
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A análise, o acompanhamento e a interpretação dos dados do sistema, 
nas diferentes instâncias, servirão de parâmetro para a compreensão da 
realidade de saúde e doença da população, possibilitando a intervenção 
nos processos de gestão das unidades e salas de vacina e na reorganização 
da cadeia de frio.

Sistema de Informações de Insumos 
Estratégicos (Sies) 
Outro sistema utilizado no PNI é o Sies, de grande utilidade nas centrais 
e/ou coordenações de rede de frio, para solicitação e dispensação de 
insumos. Esse sistema foi desenvolvido com base em outro, que o ante-
cedeu, o Sistema de Informações de Insumos Distribuídos e em Estoque 
(SI-EDI), utilizado anteriormente para o registro das doses dos imuno-
biológicos distribuídos e em estoque nas centrais de armazenamento. 

O Sies se encontra na versão on-line, permitindo que o PNI possa visualizar 
toda a movimentação de entrada e saída dos imunobiológicos de todas as 
unidades federadas, em tempo real. Tem como objetivo o gerenciamento 
dos imunobiológicos, no que se refere a entradas e saídas, controle de 
pedidos em tempo real, controle de estoque, emissão de relatórios etc. 

O pedido de imunobiológicos às centrais de rede de frio pelas unidades de 
saúde inclui as demandas de todas as estratégias, como ações de rotina, 
campanhas e vacinação extramuros (veja a tela de pedido na Figura 3). 
Deve ser realizado de acordo com o cronograma preestabelecido e com a 
concordância do PNI, de forma a evitar o desabastecimento de vacinas. A 
instância nacional avalia os pedidos dos estados e adequa a distribuição 
conforme o estoque disponível, informando e liberando a distribuição 
pela Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobio-
lógicos (Cenadi).

A utilização desse sistema permite conhecimento específico das deman-
das e grande otimização dos recursos disponíveis, de forma a garantir 
o atendimento às metas do PNI de máxima cobertura vacinal possível. 

Além de atender ao PNI, esse 
sistema atende, também, a outras 
instâncias; é empregado para o 
gerenciamento de insumos não 
utilizados pelo PNI, tais como 
medicamentos, inseticidas, kits 
laboratoriais etc.
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Considerações finais
O conhecimento e a atualização técnica da equipe, a adequação da rede 
de frio, os registros confiáveis, o sistema de informações eficiente, a dis-
ponibilidade de imunobiológicos e insumos e a participação da comuni-
dade são pontos fundamentais para o bom desenvolvimento das ações de 
vacinação, em qualquer instância do Programa Nacional de Imunizações.

Para o melhor desempenho dos serviços de saúde, as ações de vacinação 
exigirão planejamento, infraestrutura adequada e avaliação, visando a 
um bom resultado. A utilização adequada dos sistemas que apresen-
tamos (SI-PNI e Sies) pelos profissionais da rede de frio fornecerá ao 
Programa de Imunizações informações precisas para uma adequada 
tomada de decisão na aquisição de imunobiológicos e demais insumos, 
garantindo êxito nas atividades de vacinação.

Figura 3 – Tela de solicitação de imunobiológicos do Sies

Fonte: DATASUS (acesso restrito).
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É uma responsabilidade compartilhada. De um lado, gestores e o 
governo devem permitir que os profissionais envolvidos nas ativida-
des, em qualquer instância do sistema, sejam capacitados e informados; 
devem adotar políticas que incentivem e possibilitem a formação e a 
capacitação dos profissionais, investindo e equipando os locais de tra-
balho ou as unidades de saúde. De outro, é necessário, também, que 
o profissional envolvido com as atividades de rede de frio e vacinação 
tenha clareza da importância da atuação qualificada e comprometida 
em relação aos registros dos dados.
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