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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saúde 

Núcleo de Vigilância Sanitária URSJFO

 

Relatório Inspeção e Visita técnica vacinação Sport Club - SES/URSJFO-NUVISA                                                 
                                                           

      Juiz de Fora, 08 de junho de 2021.

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA CONJUNTA NUVISA E NUVEPI – VACINAÇÃO COVID-19

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

CNPJ: 18.338.178/0001-02

Nome fantasia: Posto de Vacinação extramuros “Sport Clube Juiz de Fora”

Endereço: Av. Brasil

Município/UF: Juiz de Fora - MG / CEP:

CNES: Estabelecimento não cadastrado

Responsável legal: Jonathan Ferreira Tomaz – CPF 100288966-96

Responsável técnico: Marcilene Chaves Costa – COREN / MG  69309

Data da Visita: 02/06/2021.

 

II. OBJETIVO DA VISITA

Inspeção sanitária e visita técnica para verificação das Boas Práticas do processo de aplicação de vacinas
covid-19 e investigação das perdas técnicas nos frascos da vacina Coronavac (Butantan).

 

É
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III. EQUIPE TÉCNICA:

 Equipe técnica constituída pelo NUVISA/SRS/JF e DVISA/PJF em conjunto com a equipe do
NUVEPI/SRS JF.

 

NUVISA /SRS/JF

-Sâmia Martins da Costa Silveira La-Côrte

Coordenadora NUVISA/SRS/JF

Autoridade Sanitária – EPGS - MASP

 

-Eliana Maria Alonso de Carvalho Fioravante

Autoridade Sanitária – NUVISA/SRS/Juiz de Fora

EPGS - MASP 373.161-9 – CRF MG 4386

 

NUVEPI /SRS/JF

- Cimara Fernanda da Paz de Souza Vieira

Coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica

NUVEPI/SRS/Juiz de Fora

MASP 599672-3

 

- Louise Cândido Souza

Enfermeira – EPGS – MASP 1395663-6 – COREN MG 366.632

NUVEPÌ/SRS/Juiz de Fora

 

DVISA/PJF

 

IV. Síntese da Visita

No dia da visita técnica, a vacinação contra Covid-19 no município ocorria em apenas um local e na
estratégia extramuros no ginásio do Sport Clube.

Com relação à organização foi observado fluxo unidirecional dos usuários atendidos que primeiramente
passavam por uma triagem para verificação da documentação e cadastro. Naquele dia, estavam sendo
atendidas primeira dose de grávidas e puérperas com comorbidades e pessoas que receberiam a segunda dose
de AstraZeneca e Coronavac. Posteriormente, o usuário seguia para a vacinação em uma das quatro estações
que continha duas mesas sendo: uma para anotação do cartão e mapa de mesa para marcação da dose
aplicada. E outra, com caixa térmica com termômetro, coletor de material perfurocortante, álcool em gel,
seringa, algodão.
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Cada estação contava com dois profissionais de enfermagem que se alternavam entre anotações e
administração da vacina. Não foram observadas caixas térmicas com temperatura fora da adequada.

Alguns pontos importantes que foram evidenciados:

1. No momento da visita não havia filas e o processo de vacinação transcorria com tranquilidade;
2. O processo de aspiração das doses foi realizado de acordo com as boas práticas de vacinação, não

sendo observado o emprego de técnicas incorretas. Não foi notado ajustes de dose fora do frasco ou
excessivos. Em alguns momentos, utilizou-se a região central da tampa e não circundante ao centro
delimitado, conforme recomendação do fabricante da vacina CoronaVac.

3. Foi verificado que a contagem das doses extraídas de cada frasco da vacina CoronaVac é realizada por
processo que apresenta várias fragilidades como: segundo a equipe a cada frasco de vacina são
separadas 11 seringas em cima da mesa, sendo utilizadas 8 a 10 seringas de 1 ml (Marca SR)
milimetrada em intervalos de 0,1 ml e para retirar a última dose uma seringa de 1 ml (Marca SR)
milimetrada em intervalos de 0,01 ml;

4. A anotação das doses extraídas de cada frasco é registrada diretamente no frasco do imunizante com
caneta hidrocor. Dos 06 (seis) frascos de CoronaVac utilizados, foi verificado que 2 estavam sem a
marcação das doses extraídas; após a nossa observação a equipe relatou e anotou que destes vidros
foram extraídas 9 doses em cada;

5. Não havia disponível instrumento para registro de perdas técnicas e/ou físicas. Segundo informações
dos responsáveis, as perdas técnicas até a data da visita técnica eram contabilizadas ao fim do dia na
Central da Rede de Frio Municipal com base no número de doses aplicadas e frascos utilizados no dia.

6. Foi verificado volume morto após aplicação nas seringas e nos vidros (fotos em anexo).

 

V. Conclusão

 Esta equipe técnica concluiu e constatou as seguintes etapas no processo verificado, que podem se constituir
em vulnerabilidades para o rastreamento das doses utilizadas:

a utilização de seringas de 1mL com escalas diferentes;
a separação de seringas por frascos, para controle do número de doses aplicadas (por exemplo, dez
seringas separadas para cada frasco a ser utilizado);
não observância da anotação do número de doses extraído em todos os frascos e
o transporte dos frascos para serem avaliados por outra equipe podem causar extravio de frascos ou
mistura com frascos de outros postos de vacinação.

Na oportunidade, foi feita coleta fiscal das seringas de 1 ml da marca SR, milimetrada em intervalos de 0,1
ml, caso haja necessidade de avaliação.

 

VI. Recomendações

1. Implementar instrumento de registro das perdas técnicas e físicas na vacinação extramuros;
2. Realizar novo treinamento com as equipes de vacinação com base nas orientações do fabricante da

vacina CoronaVac;
3. Monitorar e avaliar as perdas técnicas/ físicas por unidade, lote e tipo de vacinador para que possam

ser identificadas possíveis falhas.

 

Juiz de fora, 08/06/2021

 

Registro fotográfico em anexo via pdf.
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Documento assinado eletronicamente por Samia Mar�ns da Costa Silveira Lacorte, Coordenador(a),
em 08/06/2021, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cimara Fernanda da Paz de Souza Vieira,
Coordenador(a), em 08/06/2021, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Louise Candido Souza, Servidor (a) Público (a), em
08/06/2021, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 30518776
e o código CRC 499DD7B7.
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