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Formulário eletrônico;

Levantamento da demanda:



OBJETIVO

Formar especialistas em I munização capazes de  

atuar nos campos de planejamento,  

monitoramento, avaliação, educação em saúde e 

na saúde, coordenação e execução das ações de 

vacinação,visando a prevenção,controle,  

eliminação e erradicação de doenças infecciosas  

imunopreveníveis em seu território.



Fonte: SIPNI/MS. Consulta em: 16/11/2022.

JUSTIFICATIVA



Intervir sobre a causas da queda das CV

Desinformação

Acesso



Carga horária: 440 horas, sendo 224 horas de curso teórico e 216 horas

teórico-prático em serviço.

Duração:12 meses.

Número de vagas:Em 2023,serão ofertadas 80 vagas e para os anos

seguintes (2024 e 2025) mais 160 vagas, totalizando 240.

Público alvo: Profissionais de Saúde com Curso de Graduação 

legalmente habilitado para a administração de imunobiológicos, do 

sistema público de saúde no estado do Espírito Santo, que atuam nas 

esferas estadual, regional e municipal e que tenham interesse em ampliar 

e aplicar os conhecimentos teóricos e práticos em Imunização de acordo 

com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e da 

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Área de Conhecimento: Saúde Coletiva.



✓ 2 Coordenações de Pólo;

✓ 12 tutores que acompanharão 6 a 7 

discentes cada;

✓ Docentes especialistas;

✓ 4 pólos regionais para aulas teóricas 

síncronas;

✓ 12 Unidades de Saúde para aulas 

teóricas-práticas;

✓ TCC Projeto de Intervenção.



Currículo integrado por área de 

competência;

Unidade Educacional 1:Cuidado I ndividual e Colet ivo com os  

Imunobiológicos

Unidade Educacional 2: Gestão do Processo de Trabalho

Unidade Educacional 3: Vigilância Epidemiológica das Doenças 

Imunopreveníveis e de Eventos Supostamente Atribuíveis à 

Vacinação ou Imunização (ESAVI)

Unidade Educacional 4: Educação em Saúde e na Saúde

Unidade Educacional 5:Metodologia de intervenção/TCC



Onde estamos?

Projeto Pedagógico do Curso finalizado em novembro 

de 2022;

Aprovação do Curso pelo CEE em dezembro de 2022;

Elaboração do Edital de Seleção dos Tutores

finalizada em janeiro de 2023;

Elaboração do Edital de Chamamento de Discentes 

em janeiro de 2023.

Aguardando liberação SESA para publicação dos 

Editais.



Obrigada!

daniellelyra@saude.es.gov.br

(27) 3636-8429

mailto:daniellelyra@saude.es.gov.br
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