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VALORIZAR PARA VACINAR -  A Enfermagem brasileira é a maior classe profissional do Sistema
Único de Saúde e está presente em todas as etapas da vacinação contra a COVID-19. As
dificuldades enfrentadas durante a pandemia têm intensificado a luta de mais de 2 milhões de
enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem em todo o Brasil pelos direitos à melhoria nas
condições de trabalho, valorização profissional e instituição do piso salarial. A tramitação do
Projeto de Lei (PL) nº 2564 de 2020 no Congresso Nacional visa instituir um piso salarial para a
Enfermagem brasileira, e já contabiliza mais de 1 milhão de votos favoráveis na consulta pública
do Senado Federal. Ainda há muito a ser conquistado, e toda população deve ser vigilante nesse
processo. Afinal, garantir direitos à Enfermagem brasileira é impulsionar a qualidade dos nossos
serviços públicos de saúde
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Em algum momento (se
não em todos), a vacina

passou pelas mãos de uma
enfermeira, antes de

chegar aos braços dos
brasileiros e brasileiras. 

A P R E S E N T A Ç Ã O

Após o surto do novo coronavírus (Sars-CoV-2),
em março de 2020, a Organização Mundial de
Saúde decretou estado de emergência de
importância internacional - o mais importante
alerta de saúde pública desta organização. No
Brasil, milhões de cidadãos foram contaminados
pela doença e milhares perderam suas vidas e,
não obstante, somente em janeiro de 2021 a
primeira brasileira foi vacinada contra a COVID-19.
Monica Calazans, enfermeira do hospital Emílio
Ribas - São Paulo, recebeu a primeira dose da
vacina produzida pela farmacêutica Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan (Coronavac).

Ser uma enfermeira a primeira pessoa do país
vacinada contra o Sars-CoV-2 traz consigo
grande representatividade posto que é a equipe
de enfermagem, treinada e capacitada,
responsável pelas salas de vacinação no país.
Nessa emergência de saúde pública, enfermeiras,
técnicas e auxiliares de enfermagem organizam o
serviço, manuseiam, preparam e administram os
imunizantes, além de registrar e cuidar do
descarte correto dos resíduos produzidos
durante todo o processo. Em algum momento (se
não em todos), a vacina passou pelas mãos de
uma enfermeira, antes de chegar aos braços dos
brasileiros e brasileiras. 

O dimensionamento da equipe de vacinação
depende da estrutura física do ponto de
vacinação e da dimensão populacional do
território. Esses pontos são definidos pelas
secretarias de saúde dos municípios e atendem
às necessidades logísticas de cada localidade.
Para o estabelecimento de pontos de vacinação,
as equipes podem utilizar escolas, ginásios,
praças públicas e as Unidades Básicas de Saúde
(UBS), que já desempenham um importante papel
na Estratégia de Saúde da Família (ESF). O ideal é
que em cada ponto de vacinação tenha, no
mínimo, dois profissionais vacinadores para cada
turno de trabalho. 

Quem vacina o Brasil é a EnfermagemQuem vacina o Brasil é a Enfermagem
A enfermeira é a profissional responsável pela
supervisão do serviço e promoção de educação
permanente para os membros da equipe. Essa
equipe é organizada por áreas para favorecer
desde o fluxo de atendimento, acolhimento a
anamnese, até a administração e registro dos
imunizantes.

Diante desse panorama e observando a relevância
de auxiliar na educação continuada de
profissionais envolvidos na Campanha Nacional
de Vacinação contra a COVID-19, discentes e
docentes do Núcleo de Educação em
Enfermagem (NEENF), através da linha de ação
Educação e Comunicação em Enfermagem,
promovem a elaboração e divulgação desse
manual com orientações para boas práticas de
vacinação contra a COVID-19. O NEENF é um
projeto de extensão do curso de Enfermagem da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
localizada no município de Ilhéus- Bahia.

Convidamos você a fazer parte dessa ação.
Divulgue informação de qualidade e saiba mais
sobre a Enfermagem brasileira.

Divulgue esse material e nos acompanhe nas
redes sociais!

SHAUAN KEVEN ROCHA FONTES COLABORADOR DO NEENF

ANDRÉA EVANGELISTA LAVINSKY COORDENADORA DO NEENF
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Levando em consideração a gravidade do
momento e o baixo número de doses
ofertadas inicialmente aos estados, o foco da
vacinação contra a COVID-19 foi voltado à
redução de mortes causadas pela doença e
proteção das categorias profissionais da
força de trabalho da área da saúde.

Entretanto, diante do avanço do processo de
vacinação dos grupos prioritários, da falta de
dados a respeito da quantidade de pessoas
que pertencem a esses grupos e dos relatos
de baixa demanda em alguns municípios, a
Comissão Intergestores Tripartite (CIT -
composta pelo Ministério da Saúde, Estados e
Municípios) decidiu agilizar o processo de
vacinação ao acrescentar outros grupos
populacionais como prioridade, a exemplo
dos trabalhadores da educação. Paralelo à
vacinação dos grupos prioritários, a
população em geral continua sendo vacinada
respeitando o fluxo contínuo por idade.

Vacinação dos grupos prioritáriosVacinação dos grupos prioritários
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Pessoas com 60 anos ou mais
institucionalizadas 
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 
Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas 
Trabalhadores de Saúde 
Pessoas de 90 anos ou mais 
Pessoas de 85 a 89 anos 
Pessoas de 80 a 84 anos 
Pessoas de 75 a 79 anos 
Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas  
e quilombolas
Pessoas de 70 a 74 anos 
Pessoas de 65 a 69 anos 
Pessoas de 60 a 64 anos 
Pessoas com comorbidades e gestantes e
puérperas com comorbidades
Pessoas com Deficiência Permanente
cadastradas no BPC
Gestantes, Puérperas e Lactantes
Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59
anos) sem cadastro no BPC**
Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) 
Funcionários e população do Sistema de
Privação de Liberdade 
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico
(creche, pré-escolas, dos ensinos
fundamental, médio, profissionalizantes e
EJA) 
Trabalhadores da Educação do Ensino
Superior
Forças de Segurança e Salvamento e Forças
Armadas 
Trabalhadores de transporte coletivo
rodoviário de passageiros, do transporte
metroviário e ferroviário, aéreo e aquaviário;
Caminhoneiros, trabalhadores portuários,
industriais 
Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos

G R U P O S  P R I O R I T Á R I O S

Cada município pode definir os grupos
prioritários de acordo com cada
território.
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Prioridade a povos indígenas,Prioridade a povos indígenas,
quilombolas e ribeirinhosquilombolas e ribeirinhos
As barreiras geográficas, impossibilidade de
acesso aos serviços de saúde,
indisponibilidade de equipes de saúde e alta
fragilidade do sistema imunológico são as
principais causas pelas quais os povos e
comunidades tradicionais são considerados
de extrema vulnerabilidade, potencializando o
risco de contaminação ao vírus da COVID-19,
que piora com o avanço e a evolução da
pandemia e a lentidão na vacinação.

Vacinação da população carceráriaVacinação da população carcerária
e trabalhadores do sistemae trabalhadores do sistema
Ao se falar de uma penitenciária, a impressão que é passada é de algo isolado, lacrado, longe
de qualquer tipo de infecção externa, mas a realidade se mostra bem diferente, visto que a
circulação de pessoas nesses ambientes é alta. Levando em consideração o fluxo de entrada e
saída de pessoas (agentes penitenciários, visitação de detentos e liberações), a superlotação e
a insalubridade existente em penitenciárias de todo o Brasil, a população carcerária foi
considerada prioritária para a imunização. 
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A LEI Nº 14.021/2020 garante medidas
de proteção aos povos tradicionais 
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Prioridade para gestantes,Prioridade para gestantes,
puérperas e Lactantespuérperas e Lactantes  
As alterações fisiológicas e anatômicas
específicas do ciclo gravídico-puerperal já
eram indícios suficientes do agravamento
potencial da COVID-19 nessas mulheres.
Entretanto, o reconhecimento dessas
mulheres como grupo prioritário foi tardio,
ainda que reconhecido o baixo risco de
eventos adversos pós-vacinação (EAPV) no
país. Nesse contexto, o Brasil tem se
destacado em primeiro lugar no ranking
mundial de mortes maternas por COVID-19

Prioridade para pessoasPrioridade para pessoas
em situação de ruaem situação de rua

O risco de contaminação pelo vírus SARS-
CoV-2 é potencializado pela condição social
altamente vulnerável das pessoas em
situação de rua. As barreiras no acesso ao
sistema de saúde, a falta de documentação e
o local fixo de moradia são alguns dos
principais desafios. A criação de iniciativas
para viabilizar a vacinação desse grupo deve
ser realizada em parceria com a assistência
social do Estado, Município e Distrito Federal,
confeccionando, por exemplo, carteiras de
vacinação plastificadas a fim de manter a
integridade do documento. Caso o indivíduo
não possua documentos de identificação, os
mesmos deverão ser providenciados com
urgência.
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Saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

- Art. 196 da Constituição Federal de 1988

Recomenda-se a vacinação desse grupo
prioritário com a vacina de esquema
vacinal de dose única da Janssen.



Aprovadas para uso emergencial

Registro definitivo

Importação mediante condições

Janssen /Janssen-
Cilag/Johnson & Johnson

 

Atualmente, temos duas vacinas disponíveis com
registro sanitário, duas com autorização de uso
emergencial e duas autorizadas para importação
mediante condições específicas na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão
do Sistema Único de Saúde (SUS) que regulamenta
a aprovação, distribuição e aplicação de vacinas e
garante sua eficácia e segurança e possibilita ao
fabricante a utilização ampla das vacinas no país,
nos sistemas público e privado. 

Os imunizantes apresentam diferentes esquemas
vacinais para completar o processo de 
 imunização do paciente. As vacinas
Butantan/Coronavac, Fiocruz/Oxford/Astrazeneca
e Pfizer utlizam o esquema vacinal de duas doses.
Já a vacina da Janssen utiliza apenas uma dose.

Uma dose de reforço será aplicada a partir de 15 de
setembro para pessoas com idade superior a 70
anos que completaram o esquema vacinal a mais
de 6 meses e pacientes imunossuprimidos que
tomaram a 2ª dose há menos de 28 dias. Cada
município vai definir a melhor estratégia de
vacinação desses grupos.

As vacinas disponíveisAs vacinas disponíveis
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Butantan/Coronavac

Fiocruz/Oxford/Astrazeneca

Pfizer

Covaxin

Sputnik V

Todas vacinas disponíveis e
regulamentadas pela ANVISA,
são seguras e eficazes.



No Brasil, o intervalo das doses é de 4 semanas

1

2

3

4

A primeira vacina aprovada para uso
emergencial aqui no Brasil é produzida e
distribuída pelo Instituto Butantan. Os
estudos clínicos mais recentes de fase 3
demonstraram que para os casos moderados
e graves, que necessitam de assistência
hospitalar, o imunizante se mostrou eficaz
entre 72,6% dos casos.

A Coronavac funciona fazendo com que o
sistema imunológico (as defesas naturais do
organismo) produza anticorpos e células de
defesa que atuam contra o vírus SARS-CoV-2,
estimulando assim a proteção. Uma vez que
ela possui apenas o antígeno do vírus SARS-
CoV-2  inativado, a replicação viral e
desenvolvimento da doença é
impossibilitado.

Cada dose de 0,5 mL da vacina adsorvida
COVID-19 (inativada) contém 600 SU de
antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2, que
devem ser armazenadas e transportadas sob
refrigeração, entre +2ºC e +8ºC, protegidas da
luz. A vacina não deve ser congelada. O prazo
de validade da vacina  é de 12 meses, a partir
da data de fabricação.

A apresentação monodose deve ser usada
imediatamente após abertura. A
apresentação multidose depois de aberta
pode ser utilizada em até 08 horas, desde que
mantida em condições assépticas e sob
temperatura entre +2ºC e +8ºC.
 
O esquema de imunização é de 2 doses de 0,5
mL com intervalo de 2-4 semanas entre as
doses. Recomenda-se a administração da
vacina na região deltoide por via
intramuscular.

14
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A vacina do Butantan (Coronavac)A vacina do Butantan (Coronavac)

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

Não junte o remanescente de
vacina de vários frascos. 

Em laboratório, o vírus é
inativado para que não seja
capaz de se reproduzir.

Como funciona?Como funciona?

A vacina é fabricada
com o vírus inativado e
outras substâncias que
vão alertar o sistema
imunológico do
paciente.

Vírus ativo Vírus inativado

As células do sistema
imunológico encontram
os vírus inativados e os
capturam, ativando os
linfócitos, que vão
produzir anticorpos.

Quando o paciente
vacinado se expõe ao
vírus ativo, os anticorpos
se ligam ao vírus e
impede que ele infecte as
células.



C O N T R A I N D I C A Ç Õ E S R E A Ç Õ E S  A D V E R S A S
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Tenham hipersensibilidade ao princípio
ativo ou a qualquer um dos excipientes da
vacina COVID-19.
Pacientes com febre, doença aguda e
início agudo de doenças crônicas.
Esta vacina, assim como para todas as
vacinas injetáveis, deve ser administrada
com precaução em indivíduos com
trombocitopenia ou coagulopatias, uma
vez que podem ocorrer hemorragias após
a aplicação intramuscular nesses
pacientes. 

É contraindicado o uso dessa vacina para
pessoas que:

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

Essa vacina pode causar efeitos colaterais,
apesar de nem todas as pessoas os
apresentarem.

As reações adversas mais comumente
relatadas foram: dor no local da aplicação,
cefaleia e fadiga.

Algumas reações também referidas menos
frequentemente são: febre, mialgia, diarreia,
náusea, calafrios, perda de apetite, tosse,
artralgia, prurido, rinorreia, congestão nasal,
bem como eritema, inchaço, enduração,
prurido e edema no local da aplicação.



1

Também chamada de Astrazeneca, a vacina
produzida e distribuída no Brasil pela
Fundação Oswaldo Cruz, usa a tecnologia de
vetor adenoviral para produzir resposta
imunológica no organismo humano.

A vacina da Oxford é composta por um único
vetor adenovírus recombinante de
chimpanzé, deficiente para replicação, que
expressa a glicoproteína S do SARSCoV-2.
Após a administração, a glicoproteína S é
expressada localmente estimulando
anticorpos neutralizantes e resposta imune
celular.  Esse mecanismo nos protege do
vírus, oferecendo uma eficácia de 70% contra
casos leves e 86,8% contra casos graves da
doença, evitando hospitalizações. 

Cada frasco ampola contêm 5 doses da
vacina, que devem ser conservadas em
temperatura entre 2º e 8º C e protegidas da
luz solar e ultravioleta.

Sua via de administração é intramuscular, de
preferência no músculo deltoide e a duração
da proteção ainda não foi estabelecido. O
esquema de vacinação consiste de duas
doses separadas de 0,5 mL cada. A segunda
dose deve ser administrada entre 4 e 12
semanas após a primeira dose.
Indivíduos que receberam uma primeira dose
dessa vacina devem concluir o esquema de
vacinação com a mesma vacina. 

2

3

4
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A vacina da Fiocruz/OXFORDA vacina da Fiocruz/OXFORD

Como funciona?Como funciona?

Em laboratório, alguns
genes do coronavírus são
inseridas em um outro vírus
chamado de vetor viral
(nesse caso o adenovírus
de chimpanzé) que são
incapazes de se replicar

Essas partículas virais
do coronavírus,
inativadas (incapazes
de causar doença)  vão
alertar o sistema
imunológico do
paciente.

As células do sistema
imunológico encontram
esses vetores virais e os
capturam, ativando os
linfócitos, que vão
produzir anticorpos.

Quando o paciente
vacinado se expõe ao
vírus ativo, os anticorpos
se ligam ao vírus e
impede que ele infecte as
células.

Adenovírus Gene
glicoproteína S

Vetor viral pronto

No Brasil, o intervalo das doses é de 8 semanas



C O N T R A I N D I C A Ç Õ E S

As reações adversas mais frequentemente
reportadas foram sensibilidade no local da
injeção; dor no local da injeção, cefaleia,
fadiga; mialgia; mal-estar; pirexia; calafrios;
artralgia e náusea.  A maioria das reações
adversas foi de intensidade leve a moderada
e usualmente resolvida dentro de poucos dias
após a vacinação. 

Em comparação com a primeira dose, as
reações adversas reportadas após a segunda
dose foram mais leves e menos
frequentemente reportadas.

Analgésicos e/ou antipiréticos (por exemplo,
produtos contendo paracetamol) podem ser
usados para proporcionar alívio das reações
adversas após a vacinação.  Anti-
inflamatórios devem ser evitados.
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Medicações contra reações da vacinaMedicações contra reações da vacina

Dipirona e paracetamolDipirona e paracetamol
podem ser usadospodem ser usados

Anti-inflamatóriosAnti-inflamatórios
devem ser evitadosdevem ser evitados
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Tenham hipersensibilidade ao princípio
ativo ou a qualquer um dos excipientes da
vacina COVID-19;
Sofreram trombose venosa e/ou arterial
importante em combinação com
trombocitopenia após vacinação com
qualquer vacina para a COVID-19;
Sejam mulheres grávidas ou lactantes;

É contraindicado o uso dessa vacina para
pessoas que:

A vacina Astrazeneca/Fiocruz/Oxford é segura e eficaz como qualquer outra vacina aprovada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

R E A Ç Õ E S  A D V E R S A S

Como todo medicamento, essa vacina pode
causar efeitos colaterais, apesar de nem
todas as pessoas os apresentarem.
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A vacina da PfizerBiotechA vacina da PfizerBiotech

O imunizante que ficou famoso pela
repercussão nas redes sociais é mais uma
alternativa para nos proteger contra a COVID-
19. Sua eficácia após 7 dias de administração
da 2ª dose foi de 94,6% contra casos graves.

Ela funciona fazendo com que o sistema
imune (as defesas naturais do organismo)
produza anticorpos e células de defesa que
atuam contra o vírus SARS-CoV-2,
possibilitando assim a proteção. Uma vez que
ela possui apenas uma parte sintética do
material genético do vírus ela não provoca a
doença em quem a recebe.

A administração é por via intramuscular em
esquema de 2 doses (0,3 mL cada). A
recomendação é um intervalo maior ou igual
a 21 dias (de preferência 3 semanas).

Tá passada?Tá passada?

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

A pessoa que receber a 1ª dose da vacina da
Pfizer deve receber a 2ª dose da mesma
vacina.
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Cada frasco contem seis doses de vacina de
0,3 mL cada. Para extrair seis doses de um
único frasco, devem ser usadas seringas e/ou
agulhas de baixo volume morto. A
combinação de seringa de baixo volume
morto e agulha deve ter um volume morto não
superior a 35 microlitros. Se seringas e
agulhas padrão forem usadas, pode não haver
volume suficiente para extrair a sexta dose
de um mesmo frasco. 

Não junte o remanescente de
vacina de vários frascos. 

C O N T R A I N D I C A Ç Õ E S

Tenham hipersensibilidade ao princípio
ativo ou a qualquer um dos excipientes da
vacina COVID-19.

É contraindicado o uso dessa vacina para
pessoas que:

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

R E A Ç Õ E S  A D V E R S A S

Como todo medicamento, essa vacina pode
causar efeitos colaterais, apesar de nem
todas as pessoas os apresentarem.

Algumas reações muito comuns são: dor e
inchaço no local de injeção, cansaço, dor de
cabeça, diarréia, dor muscular, dor nas
articulações, calafrios, febre, vermelhidão no
local de injeção, náusea e vômito. 

No Brasil, o intervalo das doses é de 8 semanas
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A vacina da JanssenA vacina da Janssen

A vacina produzida e distribuída pela
farmacêutica Janssen Cilag, parceira da
Johnson & Johnson aqui no Brasil obteve
autorização de uso emergencial e é o único
imunizante com dose única disponível.

Com relação a eficácia, após 28 dias da
aplicação da dose, observou-se uma eficácia
de 68,1% na população geral. Em indivíduos
com 75 anos ou mais, a eficácia é de 100%
após 14 dias da aplicação da vacina. Para
casos graves, após 28 dias, a eficácia foi de
87,6%. 

A sua apresentação é Suspensão para injeção
em embalagem com 10 fracos-ampola
multidose de 2,5 mL. Cada frasco-ampola
contém 5 doses de 0,5 mL. 

A via de administração é INTRAMUSCULAR e
é necessária apenas uma dose para a
imunização. 

 Não reunir o excedente de vacina
de múltiplos frascos-ampola. 
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Em laboratório, uma
sequência de RNA
mensageiro é criada, com
instruções para a
fabricação da proteína
Spike.

Como funciona?Como funciona?

Quando aplicada a
vacina, o RNA
mensageiro chega à
célula e dá instruções
para a fabricação de
milhares de proteínas
Spike.

Proteína Spike
Permite  que o vírus

da COVID-19 se acople
nas células humana

As proteínas são
localizadas pelo
Sistema Inunológico
que vai produzir
anticorpos e linfócitos
contra o vírus.
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A vacina COVID-19 utiliza tecnologia de DNA
recombinante, é uma vacina monovalente
composta por um vetor de adenovírus
humano tipo 26, incompetente para
replicação, que codifica uma glicoproteína
spike (S) de comprimento total SARSCoV-2
em uma conformação estabilizada.

Após a administração, a glicoproteína S de
SARS-CoV-2 é expressa, estimulando tanto
os anticorpos neutralizantes quanto outros
funcionais específicos de S, bem como
respostas imunes celulares dirigidas contra o
antígeno S, que contribuem para a proteção
contra a COVID-19.  

É importante conservar os frascos-ampola,
multidose, não perfurados, da vacina entre     
 2 °C e 8 °C e proteger da luz. Não conservar
congelado. 

C O N T R A I N D I C A Ç Õ E S

Tenham hipersensibilidade ao princípio
ativo ou a qualquer um dos excipientes da
vacina COVID-19 recombinante.

É contraindicado o uso dessa vacina para
pessoas que:

R E A Ç Õ E S  A D V E R S A S

As reações adversas mais frequentemente
reportadas foram: cefaleia, náusea, mialgia e
fadiga; dor no local da injeção .

Algumas reações comuns foram: Tosse,
artralgia, pirexia, inchaço no local da injeção
(vermelhidão) e calafrios. 

1
2

3

Como funciona?Como funciona?

Em laboratório, alguns
genes do coronavírus são
inseridas em um outro vírus
chamado de vetor viral
(nesse caso o adenovírus
humano tipo 26) que são
incapazes de se replicar

Adenovírus

Gene
glicoproteína S

Vetor viral pronto

Essas partículas virais
do coronavírus,
inativadas (incapazes
de causar doença)  vão
alertar o sistema
imunológico do
paciente. As células do sistema

imunológico encontram
esses vetores virais e os
capturam, ativando os
linfócitos, que vão
produzir anticorpos.

4

Quando o paciente
vacinado se expõe ao
vírus ativo, os anticorpos
se ligam ao vírus e
impede que ele infecte as
células.



ConservaçãoConservação
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A vacinação contra a COVID-19 vai além do ato de administração em si e exige cuidados
especiais que garantem sua segurança e eficácia. Hoje, existem 4 vacinas aprovadas para uso
no Brasil, sendo essas conservadas a temperaturas específicas, de acordo com a sua
composição. Como pontos em comuns e importantes a serem observados em todas elas,
temos:

Monitoração das temperaturas máxima,
mínima e do momento, durante as 24h do
dia;
Uso de refrigeradores adequados e
exclusivo para armazenamento de
vacinas (não sendo permitido o uso do
frigobar);
Presença de termômetros digitais
acoplados em todos os refrigeradores e
caixas térmicas;
Elaboração de um plano de contingência
para o caso de problemas com os
equipamentos e/ou quedas de energia;
Adequada conservação das caixas
térmicas utilizadas no transporte de
vacinas que devem estar em perfeito
estado, sem rachaduras e com correta
vedação.
Verificação do número de lote e datas de
fabricação e validade, conforme a
embalagem;
Durante a conservação, minimizar a
exposição à luz ambiente e evitar a luz
solar direta e à luz ultravioleta.
Manter o imunobiológico fora do alcance
das crianças;
Garantir o descarte adequado do produto.

Como pontos específicos, temos:

Deve ser armazenada e transportada sob
refrigeração entre 2ºC e 8ºC, protegida da
luz;
Não deve ser congelada.

Coronavac/ButantanCoronavac/Butantan

Deve ser armazenada e transportada sob
refrigeração entre 2ºC e 8ºC;
Não deve ser congelada;
Após a abertura, deve ser administrada
no período máximo 6h sob refrigeração.

Astrazeneca/Oxford/FiocruzAstrazeneca/Oxford/Fiocruz
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Quadro 01. Temperatura adequada para armazenamentodas vacinas da COVID-19

22NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

No dia 25/08 a ANVISA autorizou um novo
meio de conservação e armazenamento
da Pfizer. Agora a vacina pode ser
mantida em temperatura controlada
entre 2 ºC e 8 ºC por até 31 dias;
As bandejas com tampas abertas
contendo os frascos, ou as bandejas
contendo menos de 195 frascos, quando
retiradas do compartimento de
congelamento podem permanecer à
temperatura ambiente por até 3 minutos
para retirada dos frascos ou para a
transferência entre ambientes de
temperatura ultrabaixa;
Uma vez retirado da bandeja, o frasco
deve ser descongelado para utilização;  
Após exposição à temperatura ambiente,
quando as bandejas de frascos
retornarem ao compartimento de
congelamento, elas devem permanecer

PFIZER:PFIZER:

Conservar os frasco-ampola de multidose
entre 2 °C e 8 °C;
Não deve ser congelada;
A vacina da Janssen é inicialmente
armazenada congelada pelo fabricante e,
em seguida, enviada entre 2 °C e 8 °C. Se
a vacina ainda estiver congelada após o
recebimento, descongelar entre 2 °C e 8
°C. Após ser descongelada, não voltar a
congelar;
Após retirada a primeira dose, utilizar as
doses do frasco imediatamente ou
manter o frasco-ampola entre 2 °C e 8 °C
por até 6 horas. Eliminar o frasco-ampola
se a vacina não for utilizada dentro deste
prazo.

JANSSEN:JANSSEN:

2ºC - 8ºC
CORONAVAC

2ºC - 8ºC
OXFORD/ASTRAZENECA

2ºC - 8ºC
PFIZER/BIONTECH

2ºC - 8ºC
JANSSEN

no compartimento de congelamento durante,
pelo menos, 2 horas antes de serem
removidas novamente.



Administração das vacinasAdministração das vacinas
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Garantir que o ponto de vacinação está

adequado para receber a quantidade de

público esperado, com as devidas medidas

de segurança sanitária;

Organizar os fluxos de atendimento,

sinalizando de forma clara as áreas e público

esperado naquele ponto de vacinação, bem

como dividir a equipe para cada função;

Conferir a disponibilidade dos insumos

necessários para a administração das

vacinas, registro dos pacientes e checagem

da documentação, além de equipamentos de

proteção individual, álcool em gel e demais

insumos necessários para higienização das

mãos;

Anotar o nome do imunizante, o lote e data

do aprazamento da 2ª dose em local visível

para toda a equipe, a fim de repassar essas

informações no momento do atendimento. 

A equipe deve: 

Caixa coletora de
perfuro cortante

Algodão
hidrofílico

e recipiente
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FOTO: REPRODUÇÃO/SALOMED

Seringas e agulhas
descartáveis

Equipamentos de proteção individual
(EPI's)
Recipiente plástico para separar os
frascos ampolas abertos dentro da
caixa térmica.

Organização do serviçoOrganização do serviço
Insumos necessáriosInsumos necessários

Doses da vacina



Infecção por COVID-19

A presença de uma infecção
ligeira e/ou febre baixa não deve
causar o adiamento da vacinação.

Multivacinação
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

Acolhimento e AnamneseAcolhimento e Anamnese  

Na chegada ao ponto de vacinação, é comum
que os pacientes estejam empolgados ou
nervosos para receber a vacina. Por isso, é de
extrema importância que os profissionais
estejam preparados para atendê-los da
melhor forma possível, implementando a
ação da escuta qualificada e fornecimento de
orientações claras, simples e baseadas nos
protocolos e evidências científicas.

Com os documentos do paciente em mãos, o
profissional deve começar a fazer algumas
perguntas básicas que correspondem à
anamnese, e na medida em que for coletando
os dados necessários para o registro, deve-
se verificar algumas informações:

Se o paciente está com algum sintoma
característico da doença;

Se o paciente testou positivo para a
doença nos últimos 30 dias;

Se o paciente teve contato com alguém
que testou positivo nos últimos 30 dias.

Todas as vacinas disponíveis no país
recomendam o adiamento da vacinação em
indivíduos que apresentem doença febril
aguda grave ou infeção aguda, como em
casos de COVID-19. Por isso deve-se
verificar:

As vacinas contra a COVID-19 podem ser
administradas de forma simultânea com
outras vacinas disponíveis no PNI. Essa
recomendação se estende a imunoglobulinas
e/ou anticorpos monoclonais bem como
soros heterólogos, exceto aqueles utilizados
para o tratamento da COVID-19, que devem
aguardar um intervalo de 90 dias.

Se possível, o profissional deve conferir a
caderneta de vacinação do paciente,
administrar as vacinas em atraso e aprazar as
demais, de acordo com o calendário de
vacinação.

A Nota Técnica Nº 1203/2021 do
Ministério da Saúde traz orientações
referentes a administração simultânea
com outras vacinas.



Gestantes, puérperas e lactantes

Segue o
atendimento e
coleta demais

dados para
identificação 

Teve algum
sintoma de

COVID-19 nos
últimos 30 dias?
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

Deve-se verificar se as pacientes que serão
submetidas à vacinação estão grávidas,
amamentando e/ou no puerpério. As vacinas
da Pfizer e do Butantan/coronavac, até o
momento, demonstraram ser seguras para
vacinar mulheres grávidas ou que estão
amamentando.

Nesses casos, não é indicado o uso do
imunizante da Fiocruz/Oxford/Astrazeneca.
Pacientes que receberam o imunizante antes
dessa orientação deverão tomar o imunizante
da Pfizer ou do Butantan e, no momento do
registro, deve ser indicado o erro de
vacinação e notificado no e-SUS.

A intercambialidade entre essas vacinas só é
indicada em situações excepcionais, como no
caso dessas mulheres.

A Nota Técnica Nº 6/2021 do Ministério da
Saúde traz orientações referentes a
intercambialidade das vacinas COVID-19

SimNão

Teve contato ou
testou positivo

pra COVID-19 nos
últimos 30 dias?

Tem alguma
vacina

atrasada na
caderneta?

Grávida,
puerpéria

ou lactante?

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Segue atendimento Segue atendimento Segue atendimento

Orienta paciente
e indica a
administração
das  vacinas da
Pfizer ou do
Butantan.

Porta CPF e/ou CNS?

Acolhimento e Anamnese
Após a verificação de todas
essas informações, segue o
atendimento com
preenchimento da caderneta
de vacinação, orientações e
administração da vacina.

Os sintomas devem ser
avaliados. O adiamento
da vacinação deve ser
considerado.

O adiamento da
vacinação deve ser
considerado,
recomendando o
retorno após 30 dias do
último exame negativo. 

Se disponível no ponto de
vacinação, administrar de
forma simultânea. Se não,
aprazar e orientar quanto ao
local mais próximo de sua
residência.



Recomendação da não ingestão de
bebidas alcoólicas por 48h;
Os possíveis efeitos adversos e formas de
tratá-los;
O prazo para a administração da 2ª dose
da vacina (quando houver).

As vacinas disponíveis contra a COVID-19
utilizam a Via Intramuscular como via de
administração, preferencialmente, no
músculo deltóide.

Inicialmente, a profissional que irá aplicar o
imunológico deve se apresentar ao paciente,
checar o imunológico a ser administrado
além de checar as informações da
carteira/caderneta de vacinação.

Após a checagem da documentação, oriente
o paciente sobre:

Essas orientações também podem
ser informadas no acolhimento e
anamnese.

O que é Aicmofobia?
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Procedimento de administraçãoProcedimento de administração

Higienize as mãos;
Prepare a vacina, conforme sua
apresentação;
Escolha o local para a administração;
Evite locais com cicatrizes, manchas,
tatuagens ou lesões;
Posicione o paciente. Se ele indicar que
tem aicmofobia, coloque-o sentado, a fim
de evitar quedas e traumas;
Localize o músculo deltoide e trace um
triângulo imaginário com a base voltada
para cima. 
Limpe a pele com algodão seco;
Introduza a agulha no centro do triângulo
imaginário no músculo deltóide, em
ângulo reto (90º), sem fazer a prega. Não
é recomendada a aspiração antes da
administração.
Injete o imunobiológico lentamente;
Retire a agulha em movimento único e
firme;
Faça uma leve compressão no local com o
algodão seco;
Observe a ocorrência de eventos
adversos pós-vacinação;
Despreze a seringa e agulha utilizadas na
caixa coletora de perfurocortante;
Higienize as mãos. 

Com os insumos necessários já separados,
administre o imunizante:

Libere o paciente seguindo o fluxo de
atendimento.

É o medo extremo de procedimentos que
envolvem agulhas ou seringas.
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Preparo da vacina da PfizerPreparo da vacina da Pfizer

Diferente dos demais imunizantes, o frasco
multidose da vacina da Pfizer é conservado
congelado e deverá ser descongelado antes
da diluição, sendo transferidos para um
ambiente entre 2º C e 8º C. Após o
descongelamento, o frasco deve ser invertido
suavemente 10 vezes antes da diluição. O
frasco não deve ser agitado.
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Por segurança, recomenda-se uma
temperatura ambiente de 23º C, sem
exposição a luz ou calor.

Utilizando uma agulha de calibre igual
ou superior a 21 e técnica asséptica,
dilua a vacina descongelada no frasco
com 1,8 ml de solução de cloreto de
sódio 9 mg/ml (0,9%).
ATENÇÂO: Após retirar o quantitativo,
descartar o restante da solução.

Iguale a pressão do frasco
antes de tirar a agulha,
retirando 1,8 ml de ar para
dentro da seringa.

Inverta suavemente o
frasco 10 vezes, sem agitar.
A diluição deve apresentar-se como
uma dispersão esbranquiçada, sem
partículas visíveis. Elimine a vacina
diluída se observar a presença de
partículas ou descoloração.

Marque data e hora da diluição.
Não congele e nem agite o frasco.

Após a preparação, cada frasco tem 2,25 ml de imunobiológico, o que corresponde a 6 doses
de 0,3 ml da vacina. Devem ser utilizadas seringas e agulhas de baixo volume para a aplicação.
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Mesmo com a campanha de vacinação contra a COVID-19 avançando em todo o país, ainda são
necessárias medidas de contenção da disseminação do vírus. Para isso, toda a equipe deve
estar comprometida com os protocolos de segurança já estabelecidos. 

Organização dos pontos deOrganização dos pontos de
vacinação e segurança sanitáriavacinação e segurança sanitária
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Equipamentos de proteçãoEquipamentos de proteção
Individual (EPIs)Individual (EPIs)
O uso de Equipamento de Proteção Individual
é obrigatório para os profissionais envolvidos
na Campanha Nacional de Vacinação contra a
COVID-19, protegendo a equipe e os
pacientes. Para a rotina de vacinação é
obrigatório durante todo o período de
vacinação o uso de máscara cirúrgica,
prevendo a troca quando úmida ou suja.

O Equipamento de Proteção Respiratória
(EPR) no modelo PFF2/N95 é o mais eficiente
na proteção contra o Sars-Cov-2 na forma de
gotículas e aerossóis, pois apresenta
penetração máxima de 6% dos aerossóis, que
são partículas ainda menores que as
gotículas e por isso ultrapassam outros
materiais com facilidade. Além disso, é
recomendado apenas o uso de respiradores
sem válvula de exalação, pois estes
favorecem a contaminação do paciente e do
ambiente.

Entre os EPIs recomendados para a rotina de
vacinação estão o protetor facial (face shield)
ou óculos de proteção, para a proteção ocular
e o avental descartável ou de tecido
higienizado diariamente.

No que se refere aos EPIs com possibilidade
de uso eventual, são consideradas as luvas,
que não fazem parte da rotina de vacinação,
mas devem ser utilizadas somente em
situações específicas, caso o vacinador
apresente lesões abertas nas mãos ou raras
situações que envolvam o contato com
fluidos corporais do paciente. Se utilizadas,
as luvas devem ser trocadas a cada paciente,
associadas a higienização das mãos.

FOTO: REPRODUÇÃO/ G1
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Para evitar a autocontaminação é necessário
tomar alguns cuidados ao colocar e retirar as
máscaras de proteção. Os respiradores do
tipo PFF2/N95 podem ser reutilizados
enquanto estiverem intactos, sem manchas e
com o ajuste ao rosto adequado, garantindo a
boa vedação. 

Após o uso, devem ser armazenados em
sacos individuais de papel ou em varal, em
local seco e arejado sem exposição direta ao
sol por 72 horas. O armazenamento em saco
plástico é contraindicado, pois pode criar um
ambiente úmido, propicio à proliferação de
microrganismos.

As máscaras cirúrgicas são de uso único e
devem ser descartadas após 4 horas de uso
ou quando a superfície estiver úmida.

Antes de colocar a máscara, independente do
modelo escolhido, é importante higienizar
bem as mãos com água e sabão ou álcool em
gel, bem como, evitar tocar a parte interna do
EPI.

Recomenda-se evitar tocar a superfície
frontal, mas caso seja necessário ajustar a
máscara ao longo do dia, é importante
higienizar bem as mãos antes de tocar no EPI
e após realizar o ajuste, garantindo assim, a
não contaminação de superfícies. 

As máscaras devem ser retiradas pelos
elásticos, evitando tocar a superfície frontal.
Após realizar a retirada, deve-se higienizar as
mãos.

Como usar as máscaras deComo usar as máscaras de
proteção corretamente?proteção corretamente?
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ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
DA UESC COLABORAM NA CAMPANHA DE

VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS
FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Organização dosOrganização dos
pontos de vacinaçãopontos de vacinação

Visando descentralizar a vacinação para além
das unidades de Atenção Primária à Saúde e
atender o máximo de pessoas possível em um
curto espaço de tempo, recomenda-se o
estabelecimento de parcerias locais com
instituições públicas, entidades e
movimentos sociais e populares.

Além disso, orienta-se também, quando
possível e necessário, a flexibilização dos
horários, incluindo horário de almoço e finais
de semana. Unidades que possuem mais de
uma equipe, podem organizar escalas para
atender a demanda do horário estendido.
Ademais, é necessário dimensionar o
quantitativo de vacinas ofertadas neste
período.

Visando complementar a equipe das unidades
de saúde, recomenda-se buscar parcerias
com estudantes de graduação na área da
saúde para oferecer apoio às estratégias de
vacinação. As equipes das unidades de saúde
devem desenvolver estratégias para a
vacinação, de modo que a campanha não
comprometa nenhum outro serviço ofertado
pela unidade, preferencialmente, separar um
local específico na unidade destinado apenas
para a vacinação contra a COVID-19.

Nas unidades de saúde e locais de vacinação,
se o usuário apresentar qualquer sintoma de
doença respiratória e síndrome gripal, deve
ser direcionado para o atendimento em
saúde. É importante fixar cartazes para
comunicação sobre medidas de prevenção e
controle (etiqueta respiratória), sinais e
sintomas de síndrome gripal e outras
informações sobre COVID-19.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

Se possível, utilizar serviço de agendamento
para evitar aglomerações em filas. Caso
ocorra a formação de filas, orienta-se a
marcação de distanciamento físico no chão,
para aumentar a distância entre as pessoas.
Além disso, recomenda-se aumentar a
frequência da higienização de pisos,
corrimãos, maçanetas e banheiros com
solução de água sanitária e a desinfecção de
fômites e superfícies com álcool a 70%.

A equipe de enfermagem também é
responsável pela recomendação e
manutenção das medidas de segurança
sanitárias durante todo o período de
vacinação. Objetivando o atendimento
humanizado e organizado, orienta-se que as
equipes de saúde elaborem os fluxos de
atendimento mais adequados para a
população, por exemplo, agendamento ou
horário especial para idosos, vacinação
domiciliar para pacientes acamados, drive
trhu, posto volante, salas de vacinação, bem
como sala para Reações Adversas e Equipe
de Resposta Rápida, distrações e simulações,
tumulto, invasão e roubo.
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Fluxos de atendimentoFluxos de atendimento

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM

Os locais de vacinação, preferencialmente,
devem possuir entrada e saídas
independentes, possibilitando o fluxo
contínuo do atendimento e evitando
aglomerações. Além disso, é importante a
utilização de salas com comunicação direta,
tornando independentes os serviços de
triagem e administração da vacina.

A organização do fluxo do atendimento
começa no acolhimento e triagem que devem
ser realizados na entrada do serviço de
saúde. Além disso, o serviço de saúde deve
disponibilizar profissionais para compor a
equipe multidisciplinar de resposta rápida
para atuar caso ocorra alguma reação
adversa após a vacinação, bem como, uma
equipe para atuar na monitoração do
cumprimento das medidas de segurança
como por exemplo: o espaçamento entre os
usuários, o uso máscara durante todo o
período de permanência no local de
vacinação, a continuidade do fluxo e não
aglomeração em qualquer etapa da
vacinação. 

As salas de espera devem ser espaçosas,
possibilitando o distanciamento de pelo
menos um metro entre os usuários, iluminada
(podendo ser iluminação natural ou artificial),
com temperatura, umidade e ventilação
natural. Esses fatores são determinantes
para que as atividades sejam desempenhadas
em condições adequadas e para a redução do
risco de transmissão.

FOTO: REPRODUÇÃO/PREFEITURA DE FORTALEZA

Entrada

Saída

V

V

AAAAAA

SE

SE- Sala de Espera
AA- Acolhimento e Anamnese
V- Administração da vacina
RR- Área de resposta rápida

RR

Modelo de fluxo de atendimento



Gerenciamento de resíduosGerenciamento de resíduos
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Segregação: separação dos resíduos no
local gerado, de acordo com suas
características. 
Acondicionamento: embalagem dos
resíduos segregados de forma a evitar
vazamentos e/ou ruptura.
Identificação: uso de medidas para o
reconhecimento dos resíduos presentes
no saco/recipiente, informando a forma
correta do manejo.
Transporte interno: traslado dos resíduos
do ponto de geração até o
armazenamento temporário ou externo.
Armazenamento externo: Guarda dos
recipientes dos resíduos até a sua coleta.
Coleta e transporte externo: remoção do
local de armazenamento para a unidade
de tratamento ou disposição final.
Destinação e disposição final: disposição
dos resíduos no solo preparado
previamente para recebê-lo.

A campanha de vacinação gera uma grande
quantidade de resíduos perfurocortantes e
infectantes que devem ser descartados de
forma adequada. Sendo assim, a Resolução –
RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de
2004, diz que todo gerador de resíduos é
responsável pela elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde - PGRSS, de acordo com as
características e classificações,
estabelecendo as diretrizes para o manejo
dos mesmos. O descarte inadequado dos
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS pode
acarretar em danos ao homem e ao meio
ambiente.

O manejo adequado dos resíduos é realizado
em etapas, desde a geração até a disposição
final.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E T A P A S  D O  M A N E J O

Acondicionamento

Identificação

Segregação

Coleta Interna I

Tratamento

Coleta Externa

Coleta Interna II

Armazenamento Temporário

Armazenamento Externo

Disposição final
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Os resíduos são classificados por grupos de
acordo com suas características.

Aqueles resultantes das atividades de
vacinação como seringas e frascos contendo
microorganismo vivos atenuados estão
dispostos no Grupo A¹, portanto devem ser
descartados em lixeiras revestidas com
sacos brancos.

Quando os materiais não puderem ser
tratados no local de geração devem ser
recolhidos e devolvidos às secretarias de
saúde responsáveis, em recipiente resistente
a punctura, ruptura e vazamento, garantindo
um transporte seguro.

As agulhas, ampolas e o conjunto seringa-
agulha conectados, que foram utilizados na
vacinação, devem obedecer às regras de
manejo do Grupo E, descartados em
recipientes próprios para resíduos
perfurocortantes e devem ser submetidos a
tratamento, reduzindo ou eliminando a carga
microbiana.

 OBS: Os profissionais envolvidos com o
gerenciamento dos resíduos devem estar
devidamente capacitados quanto ao manejo
de resíduos e a importância do uso dos
equipamentos de proteção individual e das
medidas de biossegurança.

ILUSTRAÇÃO: REPRODUÇÃO/GRUPO SALMERON



 Material em Anexo 

Registro dos vacinadosRegistro dos vacinados
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Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou
Cadastro Nacional de Saúde (CNS);
Identificação da vacina, com nome da
produtora, lote, data de aplicação e
aprazamento da segunda dose, se for o
caso.

Cabe aos serviços de vacinação o registro
das informações referentes às vacinas, de
acordo com o sistema de informação
disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

A identificação do cidadão vacinado é um
ponto crucial do registro da vacinação, pois
possibilita identificação, acompanhamento
de vacinados, evita duplicidade de vacinação
e possibilita avaliação de possíveis efeitos
adversos. 

Informações que devem ser registradas

NENHUM cidadão poderá deixar de ser
vacinado caso não apresente CPF ou CNS.
Nesses casos deve ser feita uma anotação
manual dos dados do paciente e posterior a
isso deve ser realizado o cadastro do cidadão
no CADSUS.

Pessoas em situação de vulnerabilidade
social, que também não possuem
documentação, devem ser assistidas
juntamente com o serviço social do município
em que se apresentam, para que seja
viabilizado o registro no CADSUS, a vacinação
e o posterior acompanhamento.

O registro pode variar entre unidades que
disponham ou não de conectividade a
internet e/ou computador. Quando há
disponibilidade, o registro no sistema deve
ser feito diretamente na unidade.

Pessoas em situação dePessoas em situação de
vulnerabilidade socialvulnerabilidade social

Pontos sem internet e/ou computadorPontos sem internet e/ou computador

Quando não há, os registros manuais (em
planilhas previamente disponibilizadas)
devem ser encaminhados em um curto prazo
para uma unidade de saúde que possa fazer o
registro com digitalização para o sistema de
informação do Ministério da Saúde.
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A SAPS/MS disponibilizou uma ficha
pra ser utilizada nessas situações. 
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O atendimento a pessoas travestis e
transsexuais é dotado de especificidades.  A
Política Nacional de Saúde integral de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transsexuais busca promover saúde com
base no respeito, sem preconceito e sem
discriminação, atendendo aos princípios do
SUS e do atendimento humanizado em saúde.

A fim de ampliar o acesso e adesão dessa
população aos serviços de saúde, os
profissionais devem perguntar de forma
respeitosa e não conflituosa, como a/o
paciente quer ser chamado, se atentando aos
pronomes que devem ser utilizados. Esse 
 procedimento deve ser adotado sempre que
a foto ou nome nos documentos de
identificação não condizerem com a pessoa
no ponto de vacinação e não houver
indicação de um nome social.

Atendimento comAtendimento com
nome socialnome social

Se o nome social do/da paciente constar no
documento de identificação ou Cartão
Nacional de Saúde (CNS), o profissional deve
utilizá-lo no atendimento. A adoção do nome
social no CNS é uma iniciativa do SUS e tem
como objetivo promover a cidadania, sem
situações constrangedoras ou vexatórias.
Por isso, cabe aos profissionais de saúde
estarem preparados para atender a esse
público.

Atenção: Apesar da impressão do CNS com o
nome social, por questões legais, o nome de
registro é utilizado nas bases de dados. Para
além disso, o profissional pode indicar a
adição do nome social ao documento,
orientando qual o setor responsável.

A Nota técnica Nº 18/2014 do Núcleo
Técnico do Cartão Nacional de Saúde
traz as orientações para adição do nome
social.

Toda pessoa tem direito ao atendimento
humanizado e acolhedor, realizado por
profissionais qualificados, garantindo-lhe um
campo específico para registro do seu nome
social, independente do registro civil.

- Art. 4º da Carta a dos Direitos
dos Usuários de Saúde

FO
T

O
:M

IK
E

 S
E

N
A

/M
S



Educação e comunicaçãoEducação e comunicação
em saúde na vacinaçãoem saúde na vacinação
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Diante de um cenário de incertezas,
negacionismo e propagação de informações
falsas, faz-se necessário que os profissionais
de saúde atuem de maneira integrada não só
na organização dos pontos de vacinação, mas
também em campanhas e ações de educação
e comunicação em saúde.

Compartilhar orientações simples, objetivas e
resolutivas deve ser prioridade de toda a
equipe mutiprofissional. Esse material reúne
informações relacionadas à vacinação contra
a COVID-19, baseadas em manuais,
protocolos, notas técnicas e estudos
científicos, e serve como base para a
divulgação à população.

O Sistema Único de Saúde garante o direito à
saúde a cada cidadão de nosso país. A
vacinação contra a COVID-19 é mais uma de
suas importantes ações e por isso, precisa
ser amplamente promovido para que alcance
a população e promova seu engajamento. A
identidade visual do SUS e o famoso mascote
"Zé Gotinha" devem ser utilizados nas
campanhas digitais e nos pontos de
vacinação, junto às informações relacionadas
à vacinação e aos serviços de saúde.

Informações de localização, horários de
atendimento e público alvo de cada ponto de
vacinação devem ser comunicadas com
antecedência por meio das redes sociais,
sites e demais meios de comunicação
disponíveis na comunidade (rádios, TV, etc).
Além disso, a Atenção Primária a Saúde e a
equipe de Agentes Comunitários de Saúde
têm papel primordial na mobilização da
comunidade paras as ações de saúde dos
territórios, a exemplo da vacinação.

Os movimentos sociais/populares,
associações de bairros, sindicatos,
organizações sem fins lucrativos podem ser
utilizados para mobilizar a população e
disseminar conteúdos relacionados à
vacinação, exercendo importante papel na
formação da opinião pública com vistas à
adesão e fortalecimento das campanhas.
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