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Atualização em Imunização e Serviço de 

Vacinação 
RDC Nº 197 de 26 de dezembro de 2017/ANVISA 
 

 

O curso intensivo Atualização em Imunização e Serviço de Vacinação - RDC Nº 197 de 26 de dezembro de 2017/ ANVISA  tem 
como objetivo capacitar profissionais da área da saúde, legalmente habilitados, para compreender os conceitos de Imunização, 
interpretar e aplicar os requisitos regulatórios relacionados ao funcionamento dos serviços que realizam esta atividade, de forma 
a prepará-los para a realização de planejamento e implantação de Serviço de Vacinação, tendo como base a RDC nº 197/2017 
da ANVISA. 

 

A quem se destina 
Profissionais da saúde legalmente habilitados para a atividade 
de imunização, tais como, Enfermeiros e Farmacêuticos. 
Indicado, também, para docentes de Cursos de Graduação 
nas áreas citadas. 
 
Modalidade Disponível 
Sistema Híbrido  
Aulas Presenciais Obrigatórias (01 finais de semana)  
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real)  
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividades Práticas Previstas 
Aula prática de aplicação de vacinas e de Suporte Básico 
da Vida 
Simulação de Preparo e de Aplicação de Vacinas com 
Avaliação de Domínio das Técnicas envolvidas e de Suporte 
Básico da Vida com simulação realística 
Discussão de Casos de avaliação pré-vacinação e 
eventos adversos pós-vacinação 
Envolvendo o reparo e administração de vacinas e condutas 
frente às intercorrências pós-vacinação. 

Turma 08 
Início 
06 de fevereiro de 2023 
 
Duração 
03 Meses 
 
Carga Horária 
40 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais e 01 (um) encontro presencial obrigatório em 
final de semana 
 
Dias e Horários 
Aula semanal: 
Segunda-feira, das 18h30 às 22h30 
Um encontro em final de semana: 
Sexta, das 18h30 às 22h30  
Sábado, das 09h às 18h          
Domingo, das 08h às 17h 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou uma nova Resolução que estabelece os requisitos mínimos para 
o funcionamento de qualquer estabelecimento de saúde que realiza a atividade de imunização humana, incluindo farmácias e 
drogarias. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 197 de 26 de Dezembro de 2017 define as diretrizes de Boas Práticas 
em serviços de vacinação de modo a oferecer qualidade e segurança ao usuário, que terá mais opções para acesso às vacinas. 
Uma das exigências para o funcionamento desses serviços é a atuação de profissional legalmente habilitado e capacitado para 
o procedimento de imunização e a responsabilidade pelos aspectos sanitários envolvidos, entre outros: as instalações 
adequadas, a garantia de qualidade das vacinas, a realização de farmacovigilância pós-vacinação e atendimento às 
intercorrências.  
È fundamental, portanto, que os profissionais que desejam implantar ou atuar em Serviços de Vacinação estejam devidamente 
capacitados para atender aos requisitos estruturais, logísticos e clínicos envolvidos para que possam contribuir para a efetividade 
da vacina e para a segurança dos seus usuários. 
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Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso intensivo Atualização em Imunização e Serviço de Vacinação - RDC Nº 197 de 26 de dezembro de 2017/ 
ANVISA, o profissional será capaz de: 

• Compreender os conceitos de imunização e seus benefícios para a saúde pública, bem como caracterizar os diversos 
tipos de vacina, os esquemas de vacinação propostos no país e as vias de administração utilizadas; 

• Compreender como a resposta imunológica após a administração das vacinas confere proteção contra doenças; 

• Compreender e aplicar os requisitos regulatórios relacionados ao funcionamento dos serviços que realizam a atividade 
de imunização; 

• Planejar a implantação do Serviço de Vacinação de forma a garantir as condições de segurança para o usuário e para 
o profissional da saúde; 

• Executar procedimentos de conservação, transporte e dispensação de vacinas;  

• Conhecer e aplicar os Protocolos de Segurança do Paciente durante a administração de vacinas; 

• Dominar as técnicas de preparo e de administração segura de vacinas; 

• Coordenar e executar os procedimentos relacionados ao gerenciamento de resíduos;  

• Coordenar e executar os registros relacionados à vacinação; 

• Planejar Campanhas de Vacinação; 

• Descrever contraindicações e precauções especiais relacionadas à vacinação, orientando o usuário sobre os 
procedimentos a serem realizados e os cuidados a serem tomados antes, durante e após a vacinação;  

• Desenvolver atividades relacionadas ao processo para investigação e notificação de eventos adversos pós-vacinação;  

• Desenvolver atividades de Educação em Saúde acerca das doenças evitáveis por vacinação; 

• Identificar sinais e sintomas diferenciais de reação anafilática, síncope vaso vagal e ansiedade; 

• Compreender a necessidade de capacitação para atuar nas intercorrências que podem surgir durante o procedimento 
de vacinação. 

 

Programa do Curso 

Introdução à Vacinação, Imunologia e Campanhas de Vacinação: Política Nacional de Vacinação e 

Programa Nacional de Imunizações (PNI); Fundamentos de Imunologia; Imunização Ativa e Passiva; 

Doenças Evitáveis por Vacinação no Brasil; Calendários vacinais. 

4h 

Características das Principais Vacinas: Composição; Indicação, Contraindicações; Precauções; 

Esquema, Dose e Volume. 
4h 

Regularização de Serviços de Vacinação: Apresentação da RDC nº 197/2017/ANVISA; Cadastro e 

Licenciamento; Recursos Humanos e Materiais. 
1h 

Higienização, Funcionamento da Sala de Vacinação e Segurança Ocupacional: Estruturação da Sala; 

Procedimentos de Limpeza; Fluxo de Pessoas e de Materiais. 
1h 

Conservação, Transporte e Dispensação das Vacinas: Cadeia de Frio; Instrumentos para Monitoramento 

e Controle da Temperatura; Equipamentos de Refrigeração e Insumos aplicáveis à Cadeia de Frio.  
2h 

Preparo e Administração Segura de Vacinas: Protocolos de Segurança do Paciente Durante a 

Administração de Vacinas; Procedimentos Preliminares, de Remoção e Reconstituição e de 

Administração; Situações Especiais; Abordagem ao Paciente Antes, Durante e Após a Vacinação; Manejo 

da Dor. 

Entrevista Simulada de Atendimento de Pacientes Antes e Após a Vacinação. 

4h 

Condutas frente às Intercorrências Relacionadas à Vacinação: Sinais e Sintomas; Diferenciais de 

Reação Anafilática, Síncope Vaso Vagal e Ansiedade; Manejo adequado de Anafilaxia Relacionada a 

Vacinação; Encaminhamento do Paciente a outro Profissional de Saúde. 

1h 

Registros Relacionados à Vacinação: Sistema de Informação em Imunizações; Registro Individual das 

Doses de Vacina Administradas; Registro das Atividades Diárias; Avaliação de Indicadores. 

Exercícios de Registro de Dados do Paciente Antes, Durante e Após a Vacinação. 

1h 

Gerenciamento de Resíduos: Cuidados com os Resíduos da Sala de Vacinação; Plano de Gerenciamento 

de Resíduos. 
1h 
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Investigação e Notificação de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) e Queixas Técnicas 

Notificáveis: Benefício/Risco das Vacinas; Fatores Relacionados aos EAPV; Erro de Imunização (EI); 

Fluxograma de Notificação e Investigação de EA. 

Discussão de Casos Envolvendo Avaliação Pré-vacinação e Eventos Adversos Pós-Vacinação. 

1h 

Aulas Práticas  

Atividades Pré-Vacinação/Aplicação de Vacinas/Suporte Básico da Vida/Cuidados Pós-

Vacinação/Atividade Avaliativa dos Conteúdos e Atividades Práticas Realizadas. 

20h 

 

Coordenação 

Marina Bertotti Genuino 
Farmacêutica, graduada pela Universidade Anhembi Morumbi - UAM. Especialista em Oncologia Multiprofissional pelo Instituto 
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, experiências em farmácia clínica e gestão hospitalar e de atenção domiciliar. 
Proprietária e responsável técnica da Clínica de Vacinação Sampe Imuni. Docente do Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 2.645,00 

R$ 2.298,25 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 08 parcelas de R$ 330,63  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 12 parcelas de R$ 224,58  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

Inscrição Internacional 

A Vista (A Pronto) A Prazo (Prestações) 

3,605 USD Até 15 parcelas de 240 USD 
 3,298 EUR  Até 15 parcelas de 220 EUR 

 

Internacional - Protocolos de Colaboração 

Ordem dos Farmacêuticos de Portugal - Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde - Ordem dos Farmacêuticos de Angola 

À Vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

3,244 USD Até 15 parcelas de 228 USD 

2,968 EUR Até 15 parcelas de 209 EUR 
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Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

  

Programa de Monitoria Acadêmica 

  
É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  

 

 

Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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