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Curso

Capacitação em sala de vacinas

 

Farmacovigilância
Rede de frio

GRF - Enf. Sabrina Paes  
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A farmacovigilância de vacinas e outros imunobiológicos é 
o processo de detecção, avaliação, compreensão, prevenção e 
comunicação de eventos adversos pós-vacinação (EAPV) ou 

qualquer outro problema relacionado à vacina ou à 
imunização

Desvio de Qualidade 

 

O PNI é referência internacional
devido aos seus progressos no 

tocante ao controle, à prevenção e 
à erradicação de doenças 

imunopreveníveis.
No entanto, é em nível local que a 

instrumentalização das ações 
ocorre
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Perdas vacinais 
1. Perda física

• Quebra de frasco, 
• Falta de energia, 
• Falha no equipamento, 
• Validade vencida, 
• Procedimento inadequado, 
• Falha no transporte e outros motivos.

2.  Perda técnica

 

Queixa técnica/Desvio de qualidade 

Alterações gerais
Alterações organolépticas
Alterações físico-químicas
Embalagem
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Desvio de Qualidade 

Todo e qualquer desvio na qualidade do imunobiológico ou insumo 
relacionado a imunização deve ser comunicado à Gerência de Rede 

de Frio. 

TODOS os imunobiológicos que tiverem queixas técnicas ou 
sofrerem algum desvio de qualidade, independente da causa, 
deverão ser armazenados em temperatura ideal (+2 e+8°C), 

enquanto aguardam a análise que deverá orientar sobre a liberação 
ou o descarte do produto

 

• 1. Abrir SEI - Processo de Materiais: Gestão de Materiais por Ano/Exercício e
reencaminhar o mesmo todas as vezes que houver algum desvio de
qualidade na unidade;

• 2. Anexar ao processo memorando encaminhando o PDF da plataforma
REDCAP ou “Formulário de ocorrência em imunobiológico” que conter todos
os campos preenchidos pelo responsável da unidade solicitante.

• 3. No caso de desvio de qualidade por excursão de temperatura, anexar o
arquivo em PDF dos relatórios extraídos da câmara fria ou mapa de
temperatura da câmara fria, conforme data/mês/ano de recebimento dos
imunobiológicos até o dia do relato da ocorrência. Em caso de desvio de
qualidade com imunobiológicos armazenados em caixas térmicas,
encaminhar também o mapa de temperatura da caixa térmica;

• 4. Enviar para Gerência de Rede de Frio através do endereço
SES/SVS/DIVEP/GRF
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Formulário
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Formulário de Ocorrência em 
Imunobiológico - plataforma REDCAP
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