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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP N° 07/2016

Versão: 01

Aprovação Em: 22 de março de 2016.

Ato de Aprovação: Decreto n° 098/2016.

Unidade responsável: Fundo Municipal de saúde do Município de Santa Teresa-ES

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1° -  Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a realização dos trabalhos do

setor de Vigilância Epidemiológica, bem como as ações a serem realizadas em conjunto

com os demais setores pertinente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa

Teresa/ES. 

I. Padronizar  os procedimentos de controle e distribuição de Imunobiológicos na

Rede  de  Frio,  Hospital  e  Unidades  de  Saúde,  disciplinando  todo  o  fluxo  e

garantindo  a  comprovação  de  utilização,  bem  como  assegurar  a  guarda  e  a

segurança dos Imunobiológicos. 

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2° - Abrangem todas as Unidades de Saúde, a Rede de Frio (central distribuidora de

vacinas) e o Hospital Madre Regina Protmann no Município de Santa Teresa – ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3° - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
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I. A imunização/vacinação: É definida como a aquisição de proteção imunológica

contra  uma  doença  infecciosa.  Prática  que  tem  como  objetivo  aumentar

a resistência de um indivíduo contra infecções;

a)  A  imunização  acontece  através  da  vacina  que  consiste

numa substância que ingerida ou injetada a um indivíduo proporciona

imunidade a uma determinada doença. A vacina é o melhor exemplo de

imunização que existe contra doenças em geral. 

II. Imunobiológicos:  São  sensíveis  aos  agentes  físicos  como  a  luz  e  o  calor,

especialmente por conterem na sua formulação antígeno e adjuvantes, que não

podem ser submetidos a congelamento,  nem a calor,  pois estes aceleram a

inativação das substâncias que entram na composição dos produtos. São os

soros e as vacinas;

III. Refrigerador:  É conhecido popularmente como geladeira  para a conservação

dos imonobiológicos (vacinas);

IV. Rede de Frio: É a central distribuidora de Imunobiológicos;

V. SSP: Sistema de Saúde Pública;

VI. Sistema:  É  o  conjunto  de  ações  coordenadas,  que  concorrem  para  um

determinado fim;

VII. Instrução Normativa:  Documento  que estabelece os  procedimentos  a  serem

adotados objetivando a padronização na execução de atividade e rotinas de

trabalho, com ênfase nos procedimentos de controle;

VIII. Fluxograma: Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada

sistema administrativo, com a identificação das unidades executoras;

IX. Unidade Executora: são todas as demais divisões e respectivas secretarias da

estrutura organizacional  da Prefeitura Municipal  de Santa Teresa/ES, que se

submeterão a esta Instrução Normativa;

X. Unidade de Saúde: para fins desta Instrução Normativa, unidades de saúde são

todos  os  locais  onde  são  desenvolvidas  atividades  relacionadas  à  área  da

saúde,  e  que  utilizam  bens  de  consumo  adquirido  com  recursos  do  Fundo

Municipal de Saúde;
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CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art.  4° -  A  presente  Instrução  normativa  integra  o  conjunto  de  ações  e  de

responsabilidade do Poder Executivo, no sentido da implementação da Rede de Frio

(central distribuidora de vacinas) do Município de Santa Teresa, sobre a qual dispõe:

I. Portaria n° 597/GM de 08 de abril de 2004 – Institui em todo território Nacional

os Calendários de Vacinação, do Ministério da Saúde;

II. Portaria n° 1.498 de 19 de julho de 2013 – Redefine o Calendário Nacional de

Vacinação em todo território Nacional, do Ministério da Saúde;

III. Lei n° 6.259 de 30 de outubro de 1975 – que dispõe sobre a organização das

ações de Vigilância Epidemiológica sobre o Programa Nacional de Imunizações

(PNI), do Ministério da Saúde;

IV. Decreto nº 78.231 de 12 de agosto de 1976 – que regulamenta a lei n° 6.259 de

1975, do Ministério da Saúde;

V. Portaria n° 104/GM/MS de 25 de janeiro de 2011 – que define a relação de

doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em

todo  território  nacional  e  estabelece:  fluxo,  critérios,  responsabilidades  e

atribuições aos profissionais e serviços de saúde, do Ministério da Saúde;

VI. Lei  n°  14.159 de 16 de maio  de 2006 – Ajuda de custo em campanhas de

vacinação, do Ministério da Saúde; 

VII. Portaria  n°  063  de  25  de  agosto  de  2010  –  Referente  à  Coordenação  de

Imunização dos Municípios podendo ser representada por outro profissional de

saúde que não seja somente o Enfermeiro, do Ministério da Saúde;

VIII. Portaria  n°  48  de  25  de  julho  de  2004  –  Institui  diretrizes  gerais  para

funcionamento de Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE),

do Ministério da Saúde;
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IX. Portaria n° 012 de 05 de janeiro de 2012 – Estabelece normas técnicas para o

credenciamento e funcionamento das salas de vacina, do Ministério da Saúde;

X. Portaria n° 1602 de 17 de julho de 2006 – Institui em todo território Nacional, os

calendários de vacinação da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, do

Ministério da Saúde;

XI. Manual  de  Vigilância  Epidemiológica  de  Eventos  Adversos  Pós  Vacinação,

Brasília, 3° Edição 2014, do Ministério da Saúde; 

XII. Manual  de  Normas  e  Procedimentos  para  Vacinação,  Brasília  2014,  do

Ministério da Saúde.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5° - Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:

 

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;

II. Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;

III.Promover  discussões  pela  coordenação  do  controle  interno,  para  definir  as

rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem se

objetivo de alteração, atualização ou expansão.

Art. 6° - Das unidades Executoras:

I. Atender  às  solicitações  da  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa,

quanto  ao  fornecimento  de  informações  e  à  participação  no  processo  de

atualização;

II. Alertar a Unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização,

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle

e o aumento da eficiência operacional;
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III.Manter  a  Instrução  Normativa,  em  especial  quanto  aos  procedimentos  de

controle  e  quanto  à  padronização  dos  procedimentos  na  geração  de

documentos, dados e informações.

Art. 7° - Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:

I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações das Instruções Normativas,

em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e

respectivos procedimentos de controle.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8° - Da implementação da assistência aos imunobiológicos:

I. Seguir  calendário  vacinal  conforme estabelecido  pelo  Programa Nacional  de

Imunização (PNI);

II. Armazenamento e distribuição de imunobiológicos segundo normas técnicas;

III. Administração e orientação quanto ao imunobiológico realizado pelo vacinador

seguindo técnicas e vias apropriadas para administração;

IV. Educação em saúde quanto aos imunobiológicos;

V. Orientação quanto à segurança e qualidade dos imunobiológicos;

VI. Administração de imunobiológicos conforme calendário vacinal estabelecido pelo

Programa Nacional de Imunização (PNI);

VII. Aprazar  (reagendar  data)  e  orientar  retorno  para  próximas  doses  a  serem

administradas;

VIII. Registrar doses aplicadas conforme normas técnicas (no cartão de vacinação e

sistema consulfarma);

IX. Realizar a limpeza do refrigerador a cada 15 dias ou quando a camada de gelo

atingir 0,5cm;

X. Medir temperatura do refrigerador no início e no final do expediente de trabalho;
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XI. Climatizar a caixa térmica a cada jornada de trabalho;

XII. Descartar os materiais perfurocortantes em coletor especial (caixa para descarte

de material perfurocortante);

XIII. Realizar higiene das mãos conforme técnica especifica.

Art. 9° - Refrigeradores (geladeiras):

I. Deve ser de compartimento único, com aproximadamente 280 litros de

capacidade;

II. Colocar o equipamento distante da fonte de calor, como estufa e autoclave

(equipamentos para esterelização), e fora do alcance dos raios solares;

III. Deixar o refrigerador perfeitamente nivelado e afastado da parede, pelo menos

20 cm, de modo a permitir a livre circulação do ar no condensador usando

tomada ou conexão com a fonte de energia elétrica exclusiva para o

refrigerador, evitando ligá-lo  junto com outros equipamentos na mesma

tomada, usando adaptadores;

IV. Regular o refrigerador de forma que a temperatura interna permaneça entre +2ºC

e +8ºC;

V. Verificar a temperatura, pelo menos, duas vezes ao dia, registrando-a no

formulário de Controle de Temperatura afixado na porta do refrigerador;

VI. Usar o refrigerador  exclusivamente para conservar imunobiológicos, não

permitindo a guarda de  outros produtos, como medicamentos, material de

laboratório, material odontológico, alimentos e bebidas, evitando abrir o

refrigerador  de estoque toda vez que for administrar uma vacina; abri-lo

somente duas vezes: no início e no final de cada dia de trabalho. Fazer uma

previsão do número de pessoas que irá procurar o serviço de saúde naquele

dia e retirar as  vacinas  (quando for o caso, acompanhadas dos diluentes),

acondicioná-las no refrigerador de uso diário ou em caixa térmica com gelo e

termômetro.

Art. 10º - Organização do refrigerador:
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I. Colocar na prateleira central o termômetro de máxima e mínima, de pé;

II. Arrumar os imunobiológicos em bandejas plásticas perfuradas ou em porta talher

de plástico adaptado  colocando as bandejas com imunobiológicos  nas

prateleiras, da seguinte maneira:

a) Na primeira prateleira as vacinas virais que podem ser congeladas;

b) Na segunda prateleira as vacinas bacterianas, os soros e as vacinas virais

que não podem ser congeladas;

c) Na terceira prateleira os diluentes.

III. Retirar a gaveta plástica, caso exista e, em seu lugar, colocar garrafas com água

e corante no fundo do refrigerador;

IV. Conservar no congelador gelo reciclável  ou gelo em saco plástico ou em

recipiente plástico tampado,  para manter por mais tempo a temperatura interna

do refrigerador;

V. Colocar na frente os produtos com prazo de validade mais próximo do

vencimento, para que sejam utilizados antes dos demais.

Art. 11º - Impressos e Manuais Técnicos e Operacionais:

I. Cartão da criança;

II. Modelos para registro da vacinação em outros grupos da população (cartão do

adulto);

III. Cartão de controle ou ficha de registro, mapa diário de vacinação (registro

imediato);

IV. Boletim Mensal de Vacinação;

V. Boletim de Campanha de Doses Aplicadas de Vacina;

VI. Mapa para controle diário da temperatura do refrigerador;

VII. Ficha de Investigação dos Eventos Adversos Pós-Vacinação;

VIII. Ficha de fluxo imediato de Eventos Adversos Pós-Vacinação;
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IX. Outros impressos, como o aerograma para faltosos, boletim de perdas e gráficos

para acompanhamento da cobertura vacinal;

X. Manual  de Normas de Vacinação,  Procedimentos para a Vacinação,  Eventos

Adversos Pós- Vacinação e Gerenciamento da Rede de Frio;

XI. Quadro com o esquema básico de vacinação.

Art. 12º - Caixas Térmicas:

I. Proporção adequada entre quantidade de imunobiológicos e quantidade de gelo

reciclável;

II. Arrumar os imunobiológicos nas caixas, circundados pelo gelo reciclável;

III. Controlar a temperatura da caixa térmica com o termômetro de cabo extensor

(preferencialmente) ou linear, mantendo a temperatura interna entre +2° e +8º C;

IV. Verificar constantemente a temperatura da caixa térmica;

V. Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta;

VI. Manter a caixa térmica distante de fontes de calor (aquecedores, estufas);

Art. 13º - Lavagem das mãos conforme técnica padrão:

I. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia.

II. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;

III. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os

dedos e vice-versa.

IV. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;

V. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta,

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;

VI. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-

se movimento circular e vice-versa;
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VII. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão

direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;

VIII. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando

movimento circular e vice-versa;

IX. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão;

X. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira;

XI. Secar a mão com papel toalha descartável;

XII. Fechar torneira com papel toalha.

CAPÍTULO VII

DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Art. 14º - O presente instrumento estabelece as normatizações técnicas do Programa

Nacional de Imunizações referentes ao Calendário Nacional de Vacinação.

Art. 15º - Vacina do tipo BCG:

I. Esquema:

a) Administrar dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente

nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade;

II. Dose: 0,1(meio) mL via intradérmica;

III. Particularidades: 

a) Crianças prematuras ou com baixo peso: adiar a vacinação até que atinjam

02 (dois) Quilogramas;

b) Na rotina dos serviços,  a  vacina é disponibilizada para crianças  até  04

(quatro)  anos  11  (onze)  meses  e  29  (vinte  e  nove)  dias,  ainda  não

vacinadas;

c) Crianças  vacinadas  na  faixa  etária  preconizada  que  não  apresentam

cicatriz vacinal após 06 (seis) meses da administração da vacina, revacinar

apenas uma vez;
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d) Contatos  prolongados  de portadores de hanseníase:  vacinação seletiva,

nas seguintes situações:

IV. Menores de 01 (um) ano de idade:

a) Não vacinados: administrar 01 (uma) dose de BCG. - Comprovadamente

vacinados: não administrar outra dose de BCG;

b) Comprovadamente  vacinados  que  não  apresentem  cicatriz  vacinal:

administrar uma dose de BCG seis meses após a última dose.

V. A partir de 01 (um) ano de idade:

a) Sem cicatriz: administrar uma dose;

b) Vacinados com uma dose: administrar outra dose de BCG, com intervalo

mínimo de seis meses após a dose anterior;

c) Vacinados com duas doses: não administrar outra dose de BCG. 

VI. Indivíduos expostos ao HIV: Crianças filhas de mãe HIV positiva podem receber a

vacina o mais precocemente possível até os 18 (dezoito) meses de idade, se

assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência:

a) Crianças com idade entre 18 (dezoito) meses e 04 (quatro) anos 11

(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias,  não vacinadas,  somente podem

receber  a  vacina  BCG  após  sorologia  negativa  para  HIV;  para  estes

indivíduos, a revacinação é contraindicada; 

b)  A partir dos 05 (cinco) anos de idade, indivíduos portadores de HIV não

devem  ser  vacinados,  mesmo  que  assintomáticos  e  sem  sinais  de

imunodeficiência.

Art. 16º - Vacina Hepatite B (recombinante):

I. Esquema: 

a) Para  recém-nascidos:  administrar  01  (uma)  dose  ao  nascer,  o  mais

precocemente  possível,  nas  primeiras  24  (vinte  e  quatro)  horas,

preferencialmente nas primeiras 12 (doze) horas após o nascimento, ainda

na maternidade;

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72

10



     
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

                                     Estado do Espírito Santo

b) Esta dose pode ser administrada até 30 (trinta) dias após o nascimento;

c) Completar o esquema de vacinação contra hepatite B com a combinada

vacina  penta  (vacina  adsorvida  difteria,  tétano,  pertussis,  hepatite  B

(recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada), aos 02 (dois), 04

(quatro) e 06 (seis) meses de idade;

d) Para crianças que iniciam esquema vacinal  a partir  de 01 (um) mês de

idade  até  04  (quatro)  anos  11  (onze)  meses  e  29  (vinte  e  nove)  dias:

administrar  03  (três)  doses  da  vacina  penta  (vacina  adsorvida  difteria,

tétano, pertussis,  hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B

conjugada), com intervalo de 60 (sessenta) dias entre as doses mínimo de

30 (trinta) dias;

e) Para  indivíduos  entre  05  (cinco)  a  49  (quarenta  e  nove)  anos:  o  Sem

comprovação vacinal: administrar 03 (três) doses da vacina hepatite B com

intervalo de 30 (trinta) dias entre a primeira e a segunda dose e de 06

(seis) meses entre a primeira e a terceira dose (0, 1 e 6). Em caso de

esquema vacinal incompleto, não reiniciar o esquema, apenas completa-lo

conforme situação encontrada;

f) Para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional: administrar 03

(três) doses da vacina hepatite B, considerando o histórico de vacinação

anterior;

g) Para  indivíduos  integrantes  dos  grupos  vulneráveis,  independe  da  faixa

etária ou comprovação da condição de vulnerabilidade como: trabalhadores

da  saúde,  bombeiros,  policiais,  caminhoneiros,  doadores  de  sangue,

potenciais receptores de transfusões de sangue ou politransfundido, entre

outros: Administrar 03 (três) doses com intervalo de 30 (trinta) dias entre a

primeira e a segunda doses e de 06 (seis)  meses entre a primeira e a

terceira dose. Considerar a história vacinal anterior.

II. Dose: 0,5 (meio) mL até os 19 (dezenove) anos de idade e 01 (um) mL

a partir de 20 (vinte) anos, via intramuscular;

III. Particularidades:
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a) Em  recém-nascidos  de  mães  portadoras  da  hepatite  B,  administrar  a

vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B, preferencialmente nas

primeiras 12 (doze) horas, podendo a imunoglobulina ser administrada no

máximo até 07 (sete) dias de vida; 

b) Recomenda-se  consultar  o  Manual  dos  Centros  de  Referência  para

Imunobiológicos  Especiais  (CRIE)  para  verificar  outras  indicações  da

vacina hepatite B e imunoglobulina humana anti-hepatite B nesses centros.

Art.  17º -  Vacina  adsorvida  difteria,  tétano,  pertussis,  hepatite  B  (recombinante)  e

Haemophilus influenzae B (conjugada) - Vacina Penta Valente:

I. Esquema: 

a) Administrar 03 (três) doses, aos 02 (dois), 04 (quatro) e 06 (seis) meses de

idade, com intervalo de 60 (sessenta) dias entre as doses.

II. Dose: 0,5 (meio) mL via intramuscular;

III. Particularidades: 

a) Considerar o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre as doses apenas

para as crianças acima de 06 (seis) meses de idade. 

b) Na  rotina  dos  serviços,  em crianças  de  até  04  (quatro)  anos  11(onze)

meses  e  29  (vinte  e  nove)  dias,  que  vão  iniciar  esquema  vacinal,

administrar 03 (três) doses com intervalo de 60 (sessenta) dias mínimo de

30 (trinta) dias. Esta vacina é contra indicada para crianças a partir de 07

(sete) anos de idade.

Art. 18º - Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (DTP):

I. Reforço: 

a) Administrar  02  (dois)  reforços,  o  primeiro  aos  15  meses  de  idade  e  o

segundo aos 04 (quatro) anos de idade.

II. Dose: 0,5 (meio) mL via intramuscular;
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III. Particularidades: 

a) Administrar  o primeiro reforço com intervalo mínimo de 06 (seis) meses

após a última dose do esquema básico (três doses); intervalo mínimo de 06

(seis) meses entre os reforços; 

b) Crianças entre 04 (quatro) anos de idade e 06 (seis) anos 11 meses e 29

dias, sem nenhum reforço, administrar apenas 1 (um) reforço. 

c) Crianças entre 05 (cinco) anos de idade até 06 (seis) anos 11 meses e 29

dias,  sem  histórico  de  vacinação,  devem  receber  03  (três)  doses  com

intervalos de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. 

d) Nos  comunicantes  domiciliares  e  escolares  de  casos  de  difteria  ou

coqueluche menores de 07 (sete) anos de idade, não vacinados ou com

esquema  incompleto  ou  com  situação  vacinal  desconhecida,  atualizar

esquema.

e) Esta vacina é contraindicada para crianças a partir de 07 (sete) anos de

idade.

Art.  19º -  Esquema Sequencial  Vacina  Inativada  poliomielite-vacina  oral  poliomielite

(VIP-VOP):

I. Vacina Poliomielite 01 (um), 02 (dois) e 03 (três) (inativada)- VIP

II. Esquema: 

III. Administrar 02 (duas) doses, aos 02 (dois) e 04 (quatro) meses de idade, com

intervalo de 60 (sessenta) dias. Em situação epidemiológica de risco, o intervalo

mínimo pode ser de 30 (trinta) dias entre elas;

IV. Completar o esquema de vacinação com a vacina poliomielite 01(um), 02 (dois) e

03 (três) (atenuada) (VOP) aos 06 (seis) meses de idade;

V. Este esquema sequencial está indicado para as crianças até 04 (quatro) anos 11

(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

VI. Dose: 0,5 (meio) mL, via intramuscular.

VII. Vacina Poliomielite 01 (um), 02 (dois) e 03 (três) (atenuada) - VOP
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VIII. Esquema: 

a) Administrar 01 (uma) dose, aos 06 (seis) meses de idade.

IX. Reforço: 

a) Administrar o primeiro reforço aos 15 (quinze) meses de idade e o segundo

reforço aos 04 (quatro) anos de idade.

X. Dose: duas gotas, exclusivamente por via oral;

XI. Particularidades:

a) Indivíduos com 05 (cinco) anos de idade ou mais:

b) Sem  comprovação  vacinal:  administrar  03  (três)  doses  da  VOP,  com

intervalo de 60 (sessenta) dias entre elas, mínimo de 30 (trinta) dias;

c) Com esquema incompleto: completar esquema com a VOP; 

d) Nesta faixa etária não há necessidade de reforço.

e) Repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar. 

f) Esta vacina é contra indicada para crianças imunodeprimidas, contato de

pessoa  HIV  positivo  ou  com Aids,  bem como que  tenham histórico  de

paralisia flácida associada à dose anterior da VOP.

Art. 20º - Vacina pneumocócica 10 (dez) - valente (conjugada) - Pneumo10 (dez) v:

I. Esquema:

a) Administrar 03(três) doses aos 02 (dois), 04 (quatro) e 06 (seis) meses de

idade, com intervalo de 60 (sessenta) dias entre as doses, em crianças

menores de 01 (um) ano de idade.

II. Reforço: 

a) Administrar 01 (um) reforço entre 12 (doze) e 15 (quinze) meses de idade,

preferencialmente aos 12 (doze)  meses,  considerando o intervalo  de 06

(seis) meses após o esquema básico. 
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b) Administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 (sessenta) dias após a

última dose  em crianças  que iniciam o esquema básico  após  06 (seis)

meses de idade.

III. Dose: 0,5 (meio) mL, via intramuscular.

IV. Particularidades: 

a) Crianças  entre  12  (doze)  e  23  (vinte  e  três)  meses  de  idade  sem

comprovação vacinal, administrar dose única. 

b) Pode ser administrada simultaneamente, ou com qualquer intervalo, com

outras vacinas do calendário.

Art. 21º - Vacina Rota Vírus Humano G1P1 [8] (atenuada)- VORH: 

I. Esquema: 

a) Administrar 02 (duas) doses, aos 02 (dois) e 04 (quatro) meses de idade. A

primeira dose pode ser administrada a partir de 01 (um) mês e 15 (quinze)

dias até 03 (três)  meses e 15 (quinze)  dias.  A segunda dose pode ser

administrada a partir de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias até 07 (sete)

meses e 29 (vinte e nove) dias. Manter intervalo mínimo de 30 (trinta) dias

entre as doses.

II. Dose:  1,5  (um  e  meio)  mL  -  administrar  todo  o  conteúdo  da  seringa

exclusivamente por via oral. 

III. Particularidade: 

a) Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a

dose.

b) Esta vacina é contra indicada para crianças com imunodepressão severa

ou que tenham histórico  de  invaginação  intestinal  ou  com malformação

congênita não corrigida do trato gastrintestinal.

Art. 22º - Vacina meningocócica C (conjugada) - Meningo C:
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I. Esquema: 

a) Administrar 02 (duas) doses, aos 03 (três) e 05 (cinco) meses de idade,

com intervalo de 60 (sessenta) dias entre as doses, mínimo de 30 (trinta)

dias. 

II. Reforço: 

a) Administrar 01 (um) reforço entre 12 (doze) e 15 (quinze) meses de idade,

preferencialmente aos 15 (quinze) meses. 

III. Dose: 0,5 (meio) mL via intramuscular. 

IV. Particularidades:

a) Crianças que iniciam o esquema básico após 05 (cinco) meses de idade,

considerar  o  intervalo  mínimo  entre  as  doses  e  administrar  a  dose  de

reforço com intervalo de 60 (sessenta) dias após a última dose. 

b) Crianças  entre  12  (doze)  e  23  (vinte  e  três)  meses  de  idade  sem

comprovação vacinal, administrar dose única.

Art. 23º - Vacina febre amarela (atenuada) - Febre Amarela (FA): 

I. Esquema:

a) Administrar  01  (uma)  dose  a  partir  dos  09  (nove)  meses  de  idade.

Administrar 01 (uma) dose a cada 10 (dez) anos. 

b) Indicada para residentes ou viajantes para as áreas com recomendação da

vacina (pelo menos 10 (dez) dias anteriores da data da viagem): todos os

estados  das  regiões  Norte  e  Centro  Oeste;  Minas  Gerais  e  Maranhão;

alguns Municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa

Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul.  Indicada  também para  pessoas  que  se

deslocam para países em situação epidemiológica de risco. Consultar as

áreas com recomendação para vacinação no link http://portal.saude.gov.br/

portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm? idtxt=31626&janela=1.

II. Dose: 0,5 (meio) mL, via subcutânea.

III. Precaução: 
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a) Esta  vacina  não  está  indicada  para  gestantes,  mulheres  que  estejam

amamentando crianças de até 06 (seis) meses de idade e indivíduos com

60  (sessenta)  anos  e  mais  que  ainda  não  receberam  a  vacina  febre

amarela e vai recebê-la a primeira vez. Em situação de risco de contrair a

doença,  o  médico  ou  enfermeiro  deverá  avaliar  o  benefício/risco  da

vacinação. 

IV. Particularidades:

a) Esta vacina é contra indicada para crianças menores de 06 (seis) meses de

idade. 

b) Em situação de surto, a dose inicial  deve ser antecipada para 06 (seis)

meses de idade e considerada como dose válida para rotina. 

c) Administrar 01 (uma) dose a cada 10 (dez) anos. 

d) Em mulheres que estejam amamentando e receberam inadvertidamente a

vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso, preferencialmente por

28 (vinte e oito) dias após a vacinação e no mínimo 15 (quinze) dias. 

e) Não  administrar  simultaneamente  com  a  vacina  tríplice  viral  (sarampo,

caxumba e rubéola) e ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

e ou varicela, estabelecendo o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, salvo

em situações especiais, que impossibilitem manter o intervalo indicado.

Art. 24º - Vacina sarampo, caxumba, rubéola - Tríplice Viral:

I. Esquema: 

a) Para  indivíduos  de  12  (doze)  meses  a  19  (dezenove)  anos  de  idade:

administrar 02 (duas) doses, conforme situação vacinal encontrada. 

b) Administrar  a  1ª  (primeira)  dose aos 12 (doze)  meses de idade  com a

vacina tríplice viral e a 2ª (segunda) dose, exclusivamente, aos 15 (quinze)

meses de idade com a vacina tetra viral, para as crianças que já tenham

recebido  a  1ª  (primeira)  dose  da  vacina  tríplice  viral.  Detalhamento  no

tópico da vacina tetra viral.
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c) Para as crianças acima de 15 (quinze) meses de idade administrar a vacina

tríplice  viral  observando o  intervalo  mínimo de 30  (trinta)  dias  entre  as

doses. Considerar vacinada a pessoa que comprovar 02 (duas) doses de

vacina com componente sarampo, caxumba e rubéola. Para indivíduos de

20 (vinte) a 49 (quarenta e nove) anos de idade: administrar 01 (uma) dose,

conforme situação vacinal encontrada. Considerar vacinada a pessoa que

comprovar 01 (uma) dose de vacina com componente sarampo, caxumba e

rubéola ou sarampo e rubéola.

II. Dose: 0,5 (meio) mL, via subcutânea.

III. Particularidades:

a) Esta vacina é contra indicada para gestantes e imunodeprimidos.

b) Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até 01 (um) mês após a

vacinação.

c) Em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 (doze) meses,

administrar 01 (uma) dose entre 06 (seis) meses e 11 (onze) meses de

idade e manter o esquema vacinal.

d) Considerar vacinado o indivíduo na faixa etária de 20 (vinte) a 49 (quarenta

e nove) anos que comprovar pelo menos 01 (uma) dose.

e) Em caso de esquema vacinal incompleto completar o esquema, de acordo

com a faixa etária. 

f) Não administrar simultaneamente com a vacina febre amarela (atenuada),

estabelecendo o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, salvo em situações

especiais que impossibilitem manter o intervalo indicado.

Art. 25º - Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela - Tetra Viral:

I. Esquema: 

a) Administrar  01  (uma)  dose  exclusivamente  aos  15  (quinze)  meses  de

idade, em crianças que já tenham recebido a 1ª (primeira) dose da vacina
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tríplice viral (corresponde a uma dose de varicela e a 2ª (segunda) dose da

tríplice viral).

II. Dose: 0,5 (meio) mL, subcutânea. 

III. Particularidades: 

a) O Programa Nacional  de  Imunização  (PNI)  não disponibilizará  a  vacina

tetra viral para as crianças que não receberam a primeira dose da tríplice

viral entre 12 (doze) e 14 (quatorze) meses de idade e aquelas acima de 15

(quinze) meses de idade.

Art. 26º - Vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT/ Dupla Adulto:

I. Esquema: 

a) Indivíduos a partir de 07 (sete) anos, com esquema incompleto para difteria

e  tétano,  completar  esquema  com  um  total  de  03  (três)  doses,

considerando  as  doses  anteriores,  com intervalo  de  60  (sessenta)  dias

entre as doses com no mínimo de 30 (trinta) dias.

b) Indivíduos sem comprovação vacinal para difteria e tétano, administrar 03

(três) doses com intervalo de 60 (sessenta) dias entre as doses mínimo de

30 (trinta) dias. 

c) Mulheres grávidas: administrar a vacina considerando o histórico vacinal

para difteria e tétano.

d) Gestante  com comprovação  vacinal  de  03  (três)  doses  de  vacina  com

componente tetânico, sendo a última dose feita há mais de 05 (cinco) anos,

administrar 01 (um) reforço. 

e) Esta vacina pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez,

em qualquer período gestacional.

f) A última dose ou reforço deve ser administrada pelo menos 20 (vinte) dias

antes da data provável do parto.

II. Reforço: 
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a) Indivíduos  a  partir  de  07  (sete)  anos  de  idade,  com  esquema  vacinal

completo (03 (três) doses) para difteria e tétano, administrar 01 (uma) dose

a cada 10 (dez) anos. 

b) Em todos os casos após completar o esquema, administrar reforço a cada

10 (dez) anos.

c) Em casos  de  ferimentos  graves,  comunicantes  de  casos  de  difteria  ou

gestação, antecipar a dose quando a última foi administrada há mais de 05

(cinco) anos. 

III. Dose: 0,5 (meio) mL, via intramuscular.

Art. 27º - Vacina influenza (fracionada, inativada) – Gripe:

I. Esquema: 

a) Crianças entre 06 (seis) meses e 08 (oito) anos 11 (onze) meses 29 (vinte

e nove) dias, primo vacinadas (que tomarão a vacina pela primeira vez):

administrar  02  (duas)  doses,  com intervalo  de  30  (trinta)  dias  entre  as

doses.

b) Para indivíduos a partir de 09 (nove) anos: administrar 01 (uma) dose. 

II. Dose:

a) Para crianças entre 06 (seis) meses e 02 (dois) anos 11 (onze) meses 29

(vinte e nove) dias: administrar 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) mL, via

intramuscular ou subcutânea, a depender do país de origem do laboratório

produtor. (Verificar na bula que acompanha a vacina).

b) Para  indivíduos  a  partir  de  03  (três)  anos  de  idade:  0,5  (meio)  mL via

intramuscular ou subcutânea, a depender do país de origem do laboratório

produtor. 

III. Particularidades:
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a) Esta vacina é disponibilizada anualmente para crianças de 06 (seis) meses

a menores de 02 (dois) anos de idade, gestantes, puérperas, pessoas com

60 anos de idade e mais, trabalhadores de saúde, população privada de

liberdade, indivíduos com comorbidades (de acordo com o informe técnico

anual da campanha) e povos indígenas.

Art. 28º - Vacina pneumocócica 23 (vinte e três) - valente (polissacarídica) - Pneumo 23

(vinte e três)v:

I. Esquema: 

a) Administrar 01 (uma) dose durante a Campanha Nacional  de Vacinação

contra  a  Influenza,  nos  indivíduos  de  60  (sessenta)  anos  e  mais  não

vacinados que vivem acamados e ou em instituições fechadas como, casas

geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos, casas de repouso. 

b) Administrar 01 (uma) dose adicional 05 (cinco) anos após a dose inicial,

uma única vez. 

II. Particularidades: 

a) Contra indicada para crianças menores de 02 (dois) anos de idade.

Art. 29º - Estocagem e armazenamento:

I. Os imunobiológicos ficam estocados na rede de frio e salas de vacina.

II. Controle de estoque e inventário:

a) O controle de estoque é a atividade técnico administrativo que tem por

objetivo subsidiar a programação e aquisição de imunobiológicos, visando

a manutenção dos níveis de estoque necessários para o atendimento da

demanda, evitando-se a superposição de estoque ou desabastecimento do

sistema.
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b) Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade

de  imunobiológicos  estocada  coincide  com  a  quantidade  registrada  no

sistema informatizado e deverá ser realizado.

III. Obrigatoriamente

a) Por ocasião do inicio de uma nova atividade ou função, ou término de um

ano de trabalho.

b) Sempre  que  o  responsável  se  ausentar  das  funções,  ao  deixar  e/ou

assumir um novo cargo ou função.

IV. Periodicamente

a) Mensal, de forma aleatória, para monitorar os produtos de menor e maior

rotatividade.

b) Semestral, através da emissão do relatório de estoque.

V. Da distribuição: 

a) A  distribuição  é  a  atividade  que  consiste  no  suprimento  dos

imunobiológicos  (vacinas)  de  competência  da  rede  de  frio  (central

distribuidora de vacinas) às unidades de saúde, em quantidade, qualidade

e  tempo  oportuno  para  a  população  usuária  e  será  realizada

exclusivamente  pelo  coordenador  de  imunização,  mediante  ao  pedido

eletrônico emitido pelas unidades de saúde.

VI. Da supervisão:

a) É  atribuição  do  coordenador  de  imunização  quanto  à  orientação  sobre

armazenagem,  dispensação  e  controle  de  estoque  realizado  pelas

unidades de saúde do Município.

b) A supervisão referida será realizada, em tempo oportuno, pelo coordenador

de imunização do Município, devendo ser notificada à unidade de saúde

que esteja em desacordo com a Normatização Municipal  aplicável,  para

imediata correção da inconformidade.

Art. 30º - Das metas:
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I. Garantir produtos de qualidade à população usuária.

II. Seguir todas as normas preconizadas pelo SUS.

III. Reciclagem dos vacinadores.

IV. Garantir procedimentos de armazenagem e administração seguros à população

usuária.

V. Rever este plano anualmente. 

Art. 31º - Da orientação ao usuário:

I. O vacinador  deverá realizar  as orientações  conforme número de doses a  ser

administradas e possíveis efeitos colaterais.

II. O vacinador deverá agendar e orientar as próximas doses a serem administradas.

Art. 32º - Do registro de atendimento:

I. As salas de vacinas municipais contam com sistema informatizado para registro

de doses de imunobiológicos. Ao ser administrado o imunobiológico, o paciente

já  cadastrado  no  sistema  terá  registrado  o  seu  atendimento  com  data,

profissional vacinador, imunobiológico, lote, dose e validade:

a) Os usuários ainda não cadastrados no sistema deverão ser devidamente

cadastrados para registro do atendimento.

b) Os usuários deverão ser cadastrados no sistema com os seguintes dados:

 Nome completo; data de nascimento; nome do pai e mãe;

 Endereço;

 CPF / RG; Cartão do SUS;

 Telefone de contato;

 Dentre outros dados;

Art. 33º - Dos imunobiológicos (vacinas) especiais:
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I. Os imunoespeciais  estão  disponíveis  no  Centro  de  Imunobiológicos  Especiais

(CRIE)  e  são  adquiridos  através  de  processo  com as  cópias  dos  seguintes

documentos:

a) Laudo com prescrição médica;

b) Identidade;

c) CPF;

d) Cartão do SUS;

e) Comprovante de residência;

f) Cartão de vacina;

Art. 34º - Do abastecimento da rede de frio:

I. A solicitação de imunobiológicos é realizada mensalmente via sistema para o

Estado, respeitando o número de cotas estabelecido pelo o mesmo.

Art. 35º - Dos imunobiológicos inutilizados:

I. Os  imunobiológicos  inutilizados  deverão  ser  autoclavados  (esterelizados)  e

descartados  em  coletor  especial  em  caixa  para  descarte  de  material

perfurocortante.

Art. 36º - Das notificações:

I. Notificar  obrigatoriamente  todos  os  casos  de  eventos  adversos  pós-vacinais

(EAPV).

Art. 37º - Das campanhas:

I. Anualmente  concentram-se  as  campanhas  de  vacinação  preconizadas  pelo

Ministério da Saúde que dão segmento conforme nota técnica.
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Art. 38º - Do envio de dados para o Estado:

I. O  envio  de  dados  para  o  Estado  é  obrigatoriamente  realizado  mensalmente,

através da exportação de dados do sistema do Município para o sistema do

Estado para que sejam apurados os níveis de cobertura vacinal do Município.

CAPÍTULO VIII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 39 – Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão

ser feitos junto ao Setor de Vigilância Epidemiológica do Fundo Municipal de Saúde do

Município de Santa Teresa e na Unidade Central de Controle Interno – UCCI, que, por

sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel  observância de

seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art.  40 –  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação

aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), bem como

manter o processo de melhoria continua.

Art. 41 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração da

responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas;

Art.  42 -  A  realização  de  procedimentos  de  todas  as  unidades  envolvidas,  sem  a

observância  as  tramitações,  registro  e  controles  estabelecidos  nesta  Instrução

Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais

sanções legais.
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Art. 43 - Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis, no

Setor  de  Vigilância  Epidemiológica,  bem  como  nas  demais  unidades  sujeitas  à

observância desta Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser  comunicadas à

autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

Art. 44 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, 22 de março de 2016.

ANEXO I

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Título:

ATENDIMENTO NA SALA DE VACINA

Data:

MAR/2015
Versão: 1

1. Objetivos 2. Aplicação
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Padronizar a organização e funcionamento da sala de

imunização na

atenção primária a saúde a fim de otimizar o atendimento

e o acolhimento aos usuários.

A equipe de

enfermagem

Diretrizes Normativas:

Nº

Açã

o

(O

quê)

Atribuiç

ão

(Que

m)

Informações

Complementares

(Como

).

1

Organize o

ambiente para o

início das

atividades 

Técnico

de

enfermag

em

- Verificar a limpeza e

organização da sala;

- Verifique e anote a temperatura do

refrigerador;

- Verificar o prazo de validade dos

imunobiológicos,

usando com prioridade aqueles  que

estiverem com o  prazo mais próximo do

vencimento;

- Preparar  a caixa térmica: colocar gelo

reciclável e o  termômetro de cabo

extensor e  aguardar  chegar  à

temperatura de 2 a 8

graus;

- Retirar do refrigerador  de estoque a

quantidade de  vacinas e diluentes

necessários ao consumo na  jornada de

trabalho e colocar na caixa térmica com a

temperatura adequada;
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2

Inicie

atendiment

o  ao

usuário



Técnico

de

enfermag

em

- Acolher o usuário;

- Verificar a situação vacinal atual;

-   Orientar   o   usuário   ou   responsável

sobre   a importância da vacinação;

-  Obter  informações  sobre  o  estado  de

saúde  da pessoa a ser vacinada a fim de

observar as indicações

e   possíveis   contraindicações   à

administração  dos imunobiológicos;

3

Preench

a

formulári

os



Técnico

de

enfermag

em

- Cartão de vacina: a) preencher de acordo

com as

doses recomendadas pelo calendário de

imunização;  b) fazer o aprazamento da

data de retorno do usuário  a lápis e

orientar o mesmo ou responsável sobre a

importância do retorno;

- Digitar o procedimento realizado;

- Preencher a planilha de controle de

frascos abertos e  o mapa de controle

diário de vacina;

4 Administre

o

imunobiológi

co*



Técnico

de

enfermag

em

- Conferir o imunobiológico a ser

administrado,

conforme indicado no cartão de vacinação;

- Lavar as mãos com água e sabão;

- Preparar e administrar o imunobiológico

segundo a

técnica específica – conforme

Vacinação-DOC-XX-  Guia para

Administração de Imunobiológicos;

- Observar reações imediatas;

- Reforçar as orientações necessárias;
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- Desprezar o material descartável em

recipiente adequado;

- Lavar a mãos.

5 Encerre o

trabalho

diário.



FIM

Técnico

de

enfermag

em

- Desprezar as sobras de vacinas que

ultrapassaram o

prazo estabelecido após a abertura do

frasco (em local adequado);

- Retirar os imunobiológicos de uso diário

que podem

ser  utilizados  no  dia  seguinte  da  caixa

térmica   e  recolocar na geladeira de

estoque;

- Verificar e anotar a temperatura do

refrigerador;

- Deixar a sala limpa e em ordem.
   - Nos casos em que for indicada a administração de imunobiológicos 

   especiais, encaminhe a pessoa para o centro de referência (CRIE).

   

ANEXO II
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