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Antes da sessão
CÁLCULOS TOTAL

Calcular as doses necessárias de vacina = número pré-definido x factor de desperdício  
adequado (FD)

Calcular o número necessário de frascos para injectáveis de vacina = doses da vacina ÷ número  
de doses por frasco para injectáveis

Assegurar o número suficiente de seringas auto-desactiváveis (AD) = 1 por dose de vacina

Assegurar o número suficiente de frascos para injectáveis de diluente (se aplicável) = 1 por frasco 
para injectáveis de vacina

Assegurar o número suficiente de seringas para reconstituição (se aplicável) = 1 por frasco  
para injectáveis de vacina

Assegurar o número suficiente de caixas de segurança = número total de seringas AD e  
para reconstituição ÷ 100

OUTRAS TAREFAS

Preparar as folhas de inventário (ou outras fichas de notificação, dependendo da recomendação, incluindo o 
seguimento para 2 doses) Para as sessões de alcance, preparar um microplano de dados actualizados

Elaborar uma lista com os números de telefone para contacto (p. ex., supervisor, pessoa focal de efeitos 
adversos pós-imunização (EAPI), condutor da ambulância)

Para as sessões de alcance, assegurar o número suficiente de transportadores de vacinas, em boas condições 
com blocos de refrigeração e almofadado de espuma.

Preparar um kit de EAPI e fichas de notificação de EAPI específicas para a vacina contra a COVID-19.

Preparar um kit de prevenção e controlo da infecção.

Ter disponível um caixote do lixo (ou saco) e um saco devidamente rotulado para resíduos infecciosos.

Vacina contra a COVID-19 Lista de verificação

Quem deverá usar esta lista?
Esta lista de verificação é para os trabalhadores 
da saúde de primeira linha que estão a planear 
uma sessão de vacinação contra a COVID-19.

Quando usar esta lista
Use esta lista para ajudar a preparar e a 
completar uma sessão de vacinação contra 
a COVID-19 num posto fixo ou numa sessão 
de alcance.

Durante e após a sessão
TAREFA

Deitar as seringas para reconstituição e as seringas AD, agulhas com a ponta para baixo numa caixa de segurança 
imediatamente após a utilização.

Encher até ¾ a caixa de segurança ou até à linha de enchimento, fechar a caixa e mantê-la num local seguro 
até à eliminação final.

Eliminar os frascos para injectáveis de vacina vazios e outros resíduos num recipiente separado ou num saco 
para resíduos.
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Estão disponíveis mais informações em:

Conjunto de ferramentas para introdução da vacina contra a COVID-19

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery

Recursos

Imunização na Prática (actualização 2015)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf

Imunização no contexto da pandemia de COVID-19 (Maio 2020)  

https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic

Uso de máscara no contexto de COVID-19 (Orientações provisórias 1 Dezembro 2020):  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf 

Guia de Campo da OMS para planeamento e implementação de actividades de imunização suplementares de alta 

qualidade (SIA) https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf

Organização Mundial de Saúde. (2021). Memorando: princípios de prevenção e controlo da infecção (PCI) e 

procedimentos para as actividades de vacinação contra a COVID-19 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338715
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