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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste MANUAL DE TRILHA DE AUDITORIA DE VACINAÇÃO DE 

COVID-19 tem como principal objetivo oferecer aos auditores e agentes da Controladoria- 

Geral do Município de Contagem orientações básicas quanto à realização das consultas e 

monitoramentos a serem produzidos continuamente para uma atuação sistemática e 

eficiente dos controles internos no que tange ao acompanhamento da aplicação das vacinas 

para controle da covid-19.  

Este monitoramento ajuda a identificar eventuais deficiências de ordem administrativa e 

gerencial do Município, que se apurado a tempo e modo tendem a causar menores 

impactos no âmbito da Administração Municipal. 

Importante ressaltar que esta trilha será desenvolvida, especificamente, no processo de 

vacinação contra a covid-19 e pode ser alterada devido a possíveis alterações do programa 

Municipal de Vacinação, cuja última edição publicada é anexo integrante deste caderno. 

Deste modo, toda vez que houver alteração no programa Municipal de Vacinação poderá 

ser necessários ajustes para adequação deste trabalho, o que será realizado por instrumento 

próprio e publicação em veículos oficiais próprios.  

  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade e se manifesta com 

infecção respiratória aguda potencialmente grave, possuindo elevada transmissibilidade 

entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies 

contaminadas. A doença é causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e foi 

identificado pela primeira vez na China em dezembro de 2019.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% das pessoas infectadas com 

covid-19 se recuperam sem precisar de tratamento hospitalar. Contudo, uma em cada seis 

pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves da doença. Possuem 
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maior risco de desenvolverem a forma grave da doença os idosos e/ou pessoas com 

morbidades tais como problemas pulmonares e cardíacos, câncer ou diabetes.  

Atualmente, segundo a OMS1, existem 223 vacinas covid-19 candidatas em fase pré-

clínica de pesquisa e 72 vacinas candidatas em fase de pesquisa clínica, das quais 20 

encontram-se na fase III de ensaios clínicos sendo 10 já em uso. 

Como atualmente a demanda pelas vacinas contra a covid-19 é mundial, bem como a 

procura pela tecnologia, produção e aquisição de imunobiológico, existe uma 

disponibilidade limitada de vacinas. 

Deste modo, face a insuficiência da oferta de vacinas contra a covid-19 disponibilizada 

pelo Ministério da Saúde para o Município de Contagem, através do Programa Nacional de 

Imunização (PNI), e os grupos que possuem maior risco de agravamento e morte quando 

do adoecimento, fez-se necessário a adoção de critérios para a priorização destes. 

Observa-se que para tanto foram utilizados critérios objetivos, estabelecidos pelo Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, a saber: idosos (60 anos 

ou mais), indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e 

comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, 

pessoas com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do 

sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, forças de segurança e 

salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência 5 permanente grave, trabalhadores 

da educação, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros 

urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, 

trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, trabalhadores de transporte 

aquaviário.  

Nessa perspectiva, esta ordem de anteposição na vacinação também deve ser obedecida no 

Município de Contagem. 

 

 
1 Informações atualizadas em 12 de fevereiro de 2021 em https://vac-

lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ 
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3. OBJETIVO 

A trilha de auditoria de vacinação contra a covid-19 tem por objetivo acompanhar e 

verificar se a ordem de prioridade de vacinação está sendo obedecida no Município de 

Contagem, a fim de se garantir que o público-alvo definido no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação receba a vacina tempestivamente, e garantindo, portanto, 

a preservação da saúde pública.  

 

4. ESCOPO  

Este trabalho envolve a verificação dos seguintes pontos:  

 O Município segue a ordem de prioridade estabelecida pelo Ministério da 
Saúde através do PNI? 
 Foi enviada lista prévia aos locais de vacinação? 
 Se foi enviada lista: 

 As pessoas na lista perfaziam os critérios para o momento atual da 
vacinação? 

 Foram vacinadas pessoas fora da lista? 
 A lista previa a quantidade de pessoas relativas à quantidade de 

doses encaminhada? 
 Todas as pessoas da lista se vacinaram? Se não, há planejamento do 

que fazer com as doses restantes? 
 (Qual o(s) critério(s) estabelecido(s) para a vacinação com as doses 

restantes?) 
 Se não foram enviadas lista: 
 O documento das pessoas foi conferido de modo a confirmar o 
enquadramento no critério de vacinação? Foi requerido comprovante de 
comorbidade?  
 Quantas doses foram perdidas? Em quais condições? 
 Há denúncias de vacinação sem obedecer aos critérios estabelecidos? 
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5. MONITORAMENTO 

O monitoramento será dividido em etapas, de acordo com a distribuição de vacinas para o 

Município e o andamento da campanha de vacinação.  

Na primeira fase cuja a vacinação se concentrará nos trabalhadores da área de saúde na 

linha de frente da covid-19 e idosos residentes em instituições de longas permanência o 

acompanhamento será realizado através de consulta ao Sistema Si-PNI (Sistema do 

Programa Nacional de Imunização), ou às planilhas de controle de vacinados da Secretaria 

Municipal de Saúde onde serão verificados os formulários do vacinado com as dez 

variáveis mínimas padronizadas (CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do 

vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo prioritário; Data da vacinação; 

Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina). Na análise dos 

dados serão verificados, entre os servidores do Município, se estes se encontram no grupo 

prioritário, de acordo com o estabelecido no Plano Municipal de Vacinação. Também serão 

acompanhados mensalmente a vacinação, onde serão verificadas se as pessoas vacinadas já 

se encontravam na lista prévia e os demais critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde. Poderão ser realizados contatos telefônicos a fim de verificar e confirmar a 

vacinação na primeira fase. 

Na segunda fase será realizado o monitoramento restante dos profissionais de saúde e o 

grupo de risco estabelecido no quadro a seguir: 

Quadro 1 - Grupos Prioritários 

1ª Etapa 

Vacinadores 

População idosa maiores de 60 anos institucionalizada 

Pessoas com deficiência institucionalizadas 

Hospital Municipal de Contagem 

Centro Materno Infantil 

Hospital Santa Helena - Referência covid 

UPA's 

SAMU 

Hospitais Privados 

SAD 
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2ª Etapa 

Atenção Primária/Vigilância em Saúde 

Consultório na Rua 

CAPs 

Centros de Especialidades 

Centro Materno Infantil, Hospital Municipal 

UPA's, SAD e SAMU e Transporte Sanitário 

Outros profissionais dos Hospitais Privados e Serviços Privados Contratualizados 

Funcionários do sistema funerário 

Clinicas de Hemodiálise 

Demais profissionais de Saúde 
Profissionais dos Distritos Sanitários 

População maiores de 60 anos Acamados 

População idosa maiores de 80 anos 

População idosa 75 a 79 anos 

População idosa 70 a 74 anos 

População idosa 65 a 69 anos 

População idosa 60 a 64 anos 

Quilombolas 

População com comorbidades profissionais afastados pelo Decreto Municipal 1.560 20/03/2020 

Pessoas com deficiência severa 

Trabalhadores da SMS 

Trabalhadores da Educação 

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso 

Transportadores rodoviários de carga 

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário  

Caminhoneiros 

Força de Segurança e salvamento, Forças Armadas 

Funcionários do sistema de privados de liberdade e população privada de liberdade 
  Fonte: Plano municipal de contagem para vacinação contra covid-19. Acesso em 09/03/2021. 

Neste momento será verificado novamente, através das planilhas, o grupo de risco dos 

vacinados, sendo verificado quando possível (no caso de servidores públicos ou quando 

inscritos em cadastros públicos) através das planilhas da Secretaria de Saúde do Município. 

Também serão acompanhados mensalmente a vacinação física, onde serão verificadas se as 

pessoas vacinadas já se encontravam na lista prévia e orientações aos vacinados, e direitos 

do paciente, tais como: 

 Mostrar para o vacinado o frasco ou ampola da vacina, permitindo conferir o rótulo 

de identificação e validade; 
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 Acompanhar a extração do líquido da empola; 

 Comprovar a aplicação mostrando a seringa vazia. 

As demais fases da campanha de vacinação serão acompanhadas de acordo com os 

critérios que serão estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Contagem. 

 

6. LEGISLAÇÃO  

 Lei Federal no 6.259, de 30 de outubro de 1975 - Dispõe sobre a organização das 

ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, 

estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras 

providências.  

 

7. FONTE DE CONSULTA  

 Si-PNI (Sistema do Programa Nacional de Imunização), SAFCI – Sistema 

Integrado de Administração Financeira e Controle Interno 

 Tabela de vacinados encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde 

 Informe Técnico Ministério da Saúde Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Covid-19, de 18 de janeiro de 2020, disponível em 

https://www.conasems.org.br/wp-

content/uploads/2021/01/Informe_Tecnico_Vacina_COVID-19.pdf, 

 

8. FORMA DE ARMAZENAMENTO 

 Na pasta AUD 2021>DAC>1. Trilha Vacinação contra covid>Pasta mensal 
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9. PERIODICIDADE DA CONSULTA 

A consulta relativa à vacinação no banco de dados será diária, a partir do momento que for 

disponibilizado acesso ao Sistema do SUS ou acesso às planilhas do Município, e 

possibilitará a formação de uma base de dados dos vacinados, a qual permitirá a análise 

acerca da ordem prioritária na vacinação. Mensalmente será acompanhada a vacinação por 

um período, em local a ser definido pela Controladoria, de modo a verificar “in loco” a 

vacinação. 

A aplicação dos resultados dos acompanhamentos da trilha ocorrerá trimestralmente ou a 

qualquer momento se encontrada irregularidade.  

 

10. PRODUTOS 

 Ofício – para solicitar justificativa, documentação e regularização de possíveis 

inconsistências. 

 Nota Técnica – a ser liberada trimestralmente acerca das análises efetuadas dos 

casos identificados.  

 

11. AÇÕES DA TRILHA  
  
O servidor designado para aplicar os procedimentos referentes a esta trilha deverá efetuar 
as seguintes ações:  

 Acessar o sistema banco de dados do SUS ou à planilha do SUS e verificar 
as pessoas vacinadas no dia anterior, verificando se elas perfizeram o critério 
estabelecido para a vacinação; 
 Verificar se foi encaminhada lista prévia à vacinação; 
 Verificar por amostragem listas encaminhadas para a Controladoria; 
 Confrontar se todas as pessoas da lista foram vacinadas no mesmo dia; 
 Analisar o quantitativo de vacinação diário com o quantitativo de doses 
enviadas e perdidas; 
 Levantar as denúncias recebidas pela Ouvidoria do Município e pela 
ouvidoria do SUS; 
 Quinzenalmente acompanhar a vacinação “in loco” para averiguar se o 
procedimento se encontra de acordo com as normativas do Município e do 
Ministério da Saúde. 
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12. FLUXO DA TRILHA  
 
  

Imagem 1 – Fluxo da trilha de vacinação contra a covid-19 
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13. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO  

Esta trilha será executada pela Auditoria Geral do Município, através de servidor 

devidamente designado para a realização do trabalho, sendo este preferencialmente 

vinculado à Diretoria de Conformidade.  

   

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

Espera-se que a aplicação deste trabalho possa contribuir com a transparência da campanha 

de vacinação contra a covid-19 no Município de Contagem, tendo como consequência uma 

melhoria no controle social e a certeza de que os princípios da Administração Pública 

como impessoalidade e moralidade foram observados em todas as fases da luta contra a 

covid-19. 

  
 Contagem, 10 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

Renata Terra Mesquita Mazzoni  
Diretora de Auditoria de Conformidade 

Mat. 134.444-3  
 
 
 
 

Zanio de Sousa Gontijo    
Auditor Geral  
Mat. 136.017-1 

 


