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Introdução/problemática: A avaliação do PNV a nível local, ACeS, é efetuada pela USP com base na recolha da informação obtida pelo Sistema de Informação SINUS/Vacinação
referente aos indivíduos inscritos nas unidades de saúde. Segundo a DGS, os utentes apenas podem ser excluídos do SINUS/Vacinação quando, comprovadamente, já não residem
na comunidade e como tal não constituem risco epidemiológico. A ausência de rigor na aplicação dos critérios para a exclusão dos utentes no SINUS/Vacinação pode falsear a real
cobertura vacinal da população, impedindo a identificação de bolsas/grupos suscetíveis, comprometendo a verdade epidemiológica da avaliação do PNV.
Resultados:

Objetivos do Estudo:
Conhecer o número total de utentes excluídos do SINUS/Vacinação no ACeS Douro Sul.
Identificar registos de utentes excluídos do SINUS/Vacinação sem presença de critérios válidos para exclusão.
Regularizar situações identificadas .

Aspetos Metodológicos:
 População do Estudo: Todos os utentes presentes na lista de utentes excluídos do SINUS Vacinação do ACeS
Douro Sul, ano 2013 e ano 2014.
Amostra: Todos os utentes com idades inferiores a 15 anos presentes na lista de utentes excluídos do SINUS
Vacinação ano 2013 (n=508) e 2014 (n=168 )
 Após a identificação da lista de utentes excluídos SINUS/Vacinação, foi seguido o esquema de tomada de
decisão apresentado na figura1. de forma a regularizar as situações sem presença de critérios válidos de
exclusão.

●Em 2013 foram identificados 352 utentes sem critérios válidos de exclusão. (Fig.1)
●Em 2014 foram identificados 43 utentes sem critérios válidos de exclusão. (Fig.1)
●Em 2013 e 2014 foram regularizadas 100% das situações com recurso ao esquema de tomada de
decisão presente na figura 2.
●Das 352 situações irregulares identificadas em 2013, 21% foram removidas da lista de excluídos
SINUS/Vacinação por não apresentarem critérios válidos de exclusão. Todas as outras situações (79%)
foram regularizadas por se terem verificado a existência de critérios válidos. (Fig.3)
●Das 43 situações irregulares identificadas em 2014, 7% foram removidas da lista de excluídos vacinação.
(Fig.3)
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Fig. 2. Número de utentes excluídos SINUS Vacinação, ACeS Douro Sul, ano 2013 e 2014
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Critério válidos para exclusão SINUS Vacinação: Utente que, comprovadamente, não reside na comunidade.
Não são critérios válidos: Recusa de vacinação; Desconhecimento do paradeiro do utente; Contra-indicação médica
para a vacinação…
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Fig.1. Esquema de tomada de decisão perante lista de utentes excluídos SINUS Vacinação
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Fig.3. Proporção de situações regularizadas, ACeS Douro Sul, ano 2013 e 2014

Conclusão:
O Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária a exercer funções na USP identifica as situações irregulares
relativas à exclusão de utentes do SINUS Vacinação sendo capaz de introduzir medidas corretivas que permitem a
melhoria contínua da qualidade na avaliação das coberturas vacinais do PNV. As estratégias de comunicação
usadas em articulação com os colegas enfermeiros das diferentes unidades funcionais permitem, não só a
regularização de todas as situações identificadas, como também a diminuição da ocorrência de novas situações
irregulares, contribuindo para que a avaliação do PNV seja o mais possível correspondente à realidade
epidemiológica da comunidade do ACeS permitindo a identificação de utentes/grupos suscetiveis.
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