


COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO BÁSICO DA CRIANÇA 2015 
A 2021* 

Fonte: SIPNI/ Tabnet/Datasus
Aceso em 04/10/2021
*2021- doses de janeiro a setembro de 2021



CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 
DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E

ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS DE IDADE, 2021

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA DIMINUIR O RISCO DO CORONAVÍRUS

• Os serviços de vacinação de rotina deverão atender às medidas de prevenção e 
controle e as boas práticas que minimizem a exposição a patógenos respiratórios, 
incluindo o SARS-CoV-2. Essas medidas deverão ser implementadas em todas as etapas 
do atendimento da pessoa no serviço de saúde, desde sua chegada, triagem, espera e 
durante toda a assistência prestada;

• Medidas rígidas para manter o controle e prevenção da infecção;

• Medidas de prevenção recomendadas de distanciamento social.



• Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas 
com frequência;

•  Garantir a disponibilidade de local para higienização das mãos (lavagem com 
água e sabão ou uso de desinfetantes como álcool em gel 70%) pelos usuários;

•  Limitar o número de familiares que acompanham a criança/adolescente que será 
vacinada a, no máximo, 1 acompanhante;

•  Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da 
entrada na sala de vacinação, para evitar a propagação do SARS-CoV-2. Além 
disso, proceder conforme as orientações abaixo.

ORIENTAÇÕES PARA OS POSTOS DE VACINAÇÃO



CONTATOS (PESSOAS EXPOSTAS A CASOS SUSPEITOS 
OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO POR COVID-19):

• Não há contraindicações médicas conhecidas para vacinar os contatos.
     Entretanto, é importante observar o seguinte:

• Se o contato não estiver em uma unidade de saúde ou hospitalizado, completar 14 dias de 
isolamento para se evitar o risco de transmissão do vírus da Covid-19 a outras pessoas e, se o 
contato não desenvolver sintomas após 14 dias de isolamento, essa pessoa pode ser vacinada; 

•  Se o contato estiver em um estabelecimento de saúde ou hospitalizado, a pessoa deve ser 
vacinada de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, antes da alta, respeitando as 
medidas apropriadas de prevenção e controle de infecções;

• Evitar aglomerações na sala de espera. Algumas estratégias para esta finalidade podem incluir:

•  Utilizar espaços ao ar livre ou ventilados e, observar a recomendação de distanciamento social 
dentro da instalação, sala ou posto de vacinação;



• Realizar a higiene das mãos com frequência, conforme descrito em "Meus 5 momentos 
para a higiene das mãos": i) Antes de tocar o paciente; ii) Antes de realizar qualquer 
procedimento limpo ou asséptico; iii) Após a exposição a fluidos corporais; iv) Após tocar 
o paciente, e v) Após tocar em áreas próximas ao paciente;

•  Não usar o celular durante o atendimento aos usuários. Em caso de extrema 
necessidade de utilização, limpar o celular de forma adequada;

•  Se apresentar sintomas como tosse ou febre, não deve comparecer ao trabalho e deve 
procurar atenção médica, além de comunicar a chefia imediata para o rastreamento dos 
contatos no ambiente de trabalho;

•  Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o funcionamento da cadeia 
de frio: comunicar às instâncias superiores sempre de acordo com o fluxo 
pré-determinado pelo PNI.

RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES



RECURSOS FINANCEIROS:

Esta ação envolve as três esferas gestoras do SUS, contando com recursos da União, 
das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS).Estima-se o funcionamento de aproximadamente 40 mil postos de 
vacinação, com o envolvimento dos recursos humanos que atuam nos serviços de 
vacinação da rede pública do País.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO PARA 

ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 2021



OBJETIVOS:

• Oportunizar o acesso às vacinas contempladas no Calendário Nacional de 
Vacinação;

•  Atualizar a situação vacinal e melhorar as coberturas vacinais;

•  Diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis;

•  Contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças 
imunopreveníveis

CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA 
ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E

ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS DE IDADE, 2021



POPULAÇÃO ALVO:

Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 
dias) não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o 
Calendário Nacional de Vacinação.

População-alvo deve comparecer ao posto de vacinação para que a caderneta seja avaliada e o 
esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada, ou seja, a vacinação deverá ser 
realizada de forma seletiva.
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 16 de Outubro dia “D”



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA E ESQUEMAS ATÉ OS SETE ANOS DE IDADE



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA E ESQUEMAS ATÉ OS SETE ANOS DE IDADE



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA E ESQUEMAS ATÉ OS SETE ANOS DE IDADE

Crianças não vacinadas: 
MMC pode ser realizada 
até 10 anos, em 2021.



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA E ESQUEMAS ATÉ OS SETE ANOS DE IDADE



IMPORTANTE!!!!



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA A PARTIR DOS SETE ANOS DE 
IDADE E DO CALENDÁRIO DO ADOLESCENTE



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA A PARTIR DOS SETE ANOS DE 
IDADE E DO CALENDÁRIO DO ADOLESCENTE



VACINAS DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA A PARTIR DOS SETE 
ANOS DE IDADE E DO CALENDÁRIO DO ADOLESCENTE



CONSERVAÇÃO E VALIDADE DAS VACINAS APÓS ABERTURA



CONSERVAÇÃO E VALIDADE DAS VACINAS APÓS ABERTURA



RESÍDUOS GERADOS NA CAMPANHA

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, no âmbito do PNI, deve estar em conformidade 
com as definições estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de março de 
2018, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf) e a 
Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final 
dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 
(http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5046).



VACINAÇÃO SEGURA

Há situações que podem aumentar o risco da ocorrência de eventos adversos na pessoa a ser vacinada, ou que 
podem comprometer a capacidade da vacina de produzir imunidade. Para essas situações, é necessário adotar 
precauções, analisando cuidadosamente os benefícios e os riscos envolvidos.

São consideradas situações para as quais se recomendam adiamento da vacinação:

1. Doenças febris graves, sobretudo para que seus sintomas/sinais ou eventuais complicações não sejam 
atribuídos à vacinação;

2. Tratamentos com medicamentos em doses imunossupressoras, pelo maior risco de complicações ou de 
resposta imune inadequada:

❖  Uso de corticóides por um período maior que 14 dias:

• Adiar a administração de vacinas por um mês para crianças em uso de doses maiores ou iguais a 
2mg/Kg/dia de prednisona ou equivalente e adolescentes em uso de doses maiores ou iguais a 
20mg/dia de prednisona ou equivalente.

• Outras drogas imunossupressoras: adiar a vacinação por três meses



VACINAÇÃO SEGURA

3. Amamentação e Vacina Febre Amarela:

a. Adolescente amamentando criança menor de 6 meses de idade, residente em área SEM evidência 
de circulação viral da febre amarela e sem comprovação de vacinação: (Não administrar nenhuma 
dose. A vacinação deverá ser postergada até a criança completar 6 meses de idade).

4. Pessoas em uso de imunoglobulinas ou sangue e derivados: possibilidade de anticorpos 
neutralizarem o vírus vacinal. Nesta situação, consultar o Manual dos Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIE).
NOTA: Além dessas situações para adiamento da vacinação, observar as especificidades de cada 
imunobiológico a ser administrado.

5. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais 
vacinas ou em qualquer intervalo, conforme Nota Técnica Nº1203/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 
28/09/2021.



São consideradas contraindicações gerais verdadeiras:

•  Para qualquer vacina: anafilaxia (alergia grave) a qualquer um dos componentes de 
uma vacina ou após uma dose anterior da mesma;

•  Para vacinas de bactérias atenuadas ou vírus vivos atenuados: imunodepressão e 
gravidez.

CONTRAINDICAÇÕES GERAIS

(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
 (https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/julho/07/manual_eventos_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf).

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf


Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento da suspeita de EAPV, incluindo erros de 
imunizações (programáticos ou operacionais, tais como problemas na cadeia de frio, erros de preparação 
da dose ou erros na via de administração, dentre outros), deverão notificá-los às autoridades de saúde.

VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS 
PÓS VACINAIS (VEAPV)



VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS 
VACINAIS (VEAPV)

O que notificar e investigar?

• Todos os eventos graves, raros e ou inusitados;
• Eventos relacionados a erros de imunização (programáticos);
• Eventos que ocorrem em grupos de pessoas – surtos ou grupos de eventos (padrão de intensidade ou 

frequência inesperada em comparação com a experiência comum);
•  Eventos inesperados e que sua relação com a vacinação não é clara, ocorridos dentro de 30 dias após 

vacinação;
• Rumores e sinais, ou seja, informação sobre possível causalidade entre um evento adverso e uma 

vacina. Normalmente é necessária a existência de mais de uma notificação para que seja gerado um 
sinal, mas, dependendo da gravidade do evento e da qualidade da informação, pode ser gerado um sinal 
com apenas uma única notificação.



FLUXO DE INFORMAÇÕES PARA A 
VIGILÂNCIA DOS EAPV

• Os EAPV graves deverão ser NOTIFICADOS, imediatamente ou em até 24 horas 
de sua ocorrência.

• Caso o evento seja não grave, o formulário de notificação e investigação é 
preenchido e inserido no e-SUS Notifica, não havendo necessidade de 
investigação, com exceção das situações de “surtos” de eventos adversos;



REGISTROS DE DOSES APLICADAS

De acordo com a Portaria no MS 2.499, de 23 de setembro de 2019, os registros das doses de 
vacinas aplicadas nas Unidades de Atenção Primária à Saúde deverão ser realizados 
exclusivamente na estratégia e-SUS APS, por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC), ou do Sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS), ou ainda por meio dos sistemas 
próprios ou contratados de terceiros, devidamente integrados a estratégia e-SUS APS, de 
acordo com a documentação oficial de integração disponível no sítio eletrônico do e-SUS APS. 
Durante a campanha de Multivacinação, serão adotadas as recomendações de uso dos 
sistemas da estratégia e-SUS APS na Atenção Primária, de acordo com a Portaria citada.



1º PASSO: FAZER O LOGIN COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE 



2º PASSO: INSERIR O CIDADÃO NA LISTA DE ATENDIMENTOS, INFORMANDO 

O TIPO DE SERVIÇO “VACINA” , APÓS CLICAR EM ADICIONAR.”



3º PASSO: CLICAR NO BOTÃO “REALIZAR VACINAÇÃO” 



4º PASSO: CLICAR EM “CALENDÁRIO DA CRIANÇA” OU “CALENDÁRIO NACIONAL 

COMPLETO” E SELECIONAR A VACINA E A DOSE A SER APLICADA.

POR PADRÃO O PEC JÁ VEM SELECIONADO EM “CALENDÁRIO VACINAL



5º PASSO: SERÁ APRESENTADA A TELA CONFORME A FIGURA ABAIXO. O PROFISSIONAL DE SAÚDE 

DEVERÁ PREENCHER OS CAMPOS E CLICAR EM “SALVAR”. PREENCHER TODOS OS CAMPOS 

OBRIGATÓRIOS, SINALIZADOS COM O ASTERISCO (*).

ROTINA



6º PASSO: O REGISTRO SERÁ APRESENTADO NO SISTEMA CONFORME 

FIGURA ABAIXO:



De acordo com o Ofício Conjunto Circular nº 2/2019/SVS/MS, de 27 de setembro de 2019, os dados referentes às doses das 
vacinas aplicadas pelas unidades de saúde NÃO integrantes da atenção primária, como Hospitais, Maternidades, CRIE, 
Clínicas especializadas, clínicas privadas entre outras, deverão ser digitados no Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações (SIPNI), conforme passos demonstrados a seguir:
 

REGISTRO NO SIPNI WEB

1º passo: Acessar o site http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf e colocar login e senha

http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf


2º PASSO: O OPERADOR DEVERÁ ACESSAR O MENU >VACINAÇÃO>REGISTRO DE 

VACINAÇÃO INDIVIDUALIZADO > CADASTRO DE REGISTRO DE VACINAS.



3ºPASSO: AO ACESSAR A OPÇÃO “CADASTRO DE REGISTRO DE 

VACINAS”:

ABRIRÁ UMA JANELA DE PESQUISA DE PACIENTE. APÓS DIGITAR O NOME DO PACIENTE, 
CLICAR NO ITEM “PESQUISAR”. IRÁ APARECER NA TELA O PACIENTE IDENTIFICADO. 
BASTA CLICAR NA COLUNA “AÇÃO” E “CONSULTAR OU ALTERAR O REGISTRO DO 
VACINADO” PARA VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PACIENTE.



4º PASSO: NA TELA DE “CADASTRO DE REGISTRO DE VACINA” O OPERADOR DEVERÁ 

PREENCHER OS DADOS DA GUIA “HISTÓRICO DE VACINAÇÃO” E CLICAR NO BOTÃO 

“ADICIONAR”. 

APÓS OS DADOS ADICIONADOS CORRETAMENTE NA GRID, O OPERADOR DEVERÁ CLICAR 
EM “SALVAR”.



Os dados da multivacinação digitados no SI-PNI, poderão ser consultados a partir dos 

relatórios de doses aplicadas disponíveis no link: sipni.datasus.gov.br, conforme ocorre 

normalmente, selecionando-se a estratégia de vacinação Rotina,  após informar o login e a 

senha.

CONSULTA DE DADOS:



Prazo para envio dos dados para Rede Nacional de dados a Saúde 

de imunizações - RNDS

O registro e transferência dos dados de vacinação para RNDS deverá ocorrer em até 24 horas da data de aplicação, pelo 

estabelecimento de saúde com sistema de informação on-line e, em até 48 horas para os demais estabelecimentos.

Em relação aos dados registrados no SI-PNI, o DATASUS deverá providenciar a transferência para RNDS, diariamente.

Anotações de doses aplicadas

Os comprovantes de vacinação deverão ser avaliados no momento da vacinação. Os registros de doses aplicadas 

seguem o fluxo no cartão de vacinação de cada criança, na ficha do vacinado e inserção no e-SUS APS ou SIPNI. 

Doses anteriores de qualquer vacina devem ser consideradas no momento da complementação dos esquemas 

vacinais



Dissemiação das informações
As informações sobre a Campanha de Multivacinação serão disseminadas após recebimento pela RNDS, pelos seguintes 

canais:

 
∙ Portal de Serviços do DATASUS (https://servicos-datasus.saude.gov.br/), registros individualizados, 

identificados, para acesso exclusivo aos profissionais das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde das Capitais, por meio de login e senha, com certificação digital;  Application Programming 

Interface - API

∙ E-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/login), registros individualizados, identificados, para 

acesso exclusivo aos profissionais das Secretarias Municipais de Saúde dos demais municípios, 

por meio de login e senha;

∙ OpenDataSUS (https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao), registros 

individualizados, sem identificação do vacinado, para acesso aberto ao público;

∙ LocalizaSUS (https://localizasus.saude.gov.br/), dados agregados, sem identificação do vacinado, por 

meio de relatórios, gráficos e mapas, para acesso aberto ao público.

 

https://servicos-datasus.saude.gov.br/
https://notifica.saude.gov.br/login
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao
https://localizasus.saude.gov.br/
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OBRIGADA!!!

CIVEDI - Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de 
Doenças Imunopreveníveis da Bahia

sesab.imune@saude.ba.gov.br
(71) 3103-7721 

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.”

Robert Collier

mailto:sesab.imune@saude.ba.gov.br

