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PROJETO:

EIXO:

AUTORIA:

• Enfermeira, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Viçosa
na linha de pesquisa Saúde Pública e Cuidados em Saúde.
• Coordenadora de uma pesquisa multicêntrica sobre as vacinas contra Covid-19.
• Pesquisadora e Especialista em Pesquisa Científica e Simulação Clínica. 

SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:

DESCRIÇÃO
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É notável que a pandemia acelerou alguns processos de trabalho e uma grande aliada deste crescimento
é a tecnologia da informação, que se tornou essencial na mitigação de impactos causados pela Covid-19.
Os sistemas de informação são eficazes na preservação da documentação, essenciais na investigação
histórica em matéria de saúde pública, de extrema importância para a gestão das instituições e no auxílio
à prática clínica baseada na evidência. Em busca de controle e armazenamento de informações, coleta
de dados, agilidade, acompanhamento da vacinação dos colaboradores e desenvolvimento de uma pesquisa 
referente às vacinas contra a Covid-19, foi criado um sistema web com parceria entre o setor de Ensino
e Pesquisa, o setor de Saúde Ocupacional e o setor de Tecnologia da Informação da instituição

Este projeto teve como objetivo criar um sistema web para registrar e controlar a vacinação contra Covid-19
dos colaboradores, e desenvolver, coletar e armazenar dados de uma pesquisa clínica do tipo coorte 
das vacinas contra a Covid-19. 

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

INVESTIMENTO

VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO:  R$ 00,00 
VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO/GASTO:  R$ 00,00 
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• Estruturação e briefing do sistema pela Equipe de Tecnologia da Informação em interface com os setores 
de ensino
e pesquisa e saúde ocupacional; 
• Planejamento das variáveis e perfis do sistema que iriam atender a cada setor e suas equipes, respeitando
os interesses de cada; 
• Programação do site; 
• Testes; 
• Início da utilização pela Equipe de Pesquisa e pela Saúde Ocupacional; 
• Atualizações conforme demandas.

Sistema de Controle de Vacinação e Pesquisa contribuiu para a redução de tempo e custos, melhoria e 
simplificação dos processos, controle de registros e prazos da pesquisa, centralização e compartilhamento 
dos dados, elevando a precisão e eficiência na obtenção das informações para tomadas de decisões mais 
assertivas e ágeis. 

Foi desenvolvido um sistema web para registro e armazenamento de dados da vacinação contra Covid-19
e dados da pesquisa clínica, com as seguintes variáveis: data do recebimento da vacina, tipo da vacina,
dose, lote, validade e responsável pela administração. Questionário sociodemográfico; questionário 
pré-vacinação; questionários após 1ª e 2ª doses; dados vacinais e resultados das contagens de anticorpos. 
O sistema permitiu que até o final do mês de outubro de 2021 fossem registrados dados vacinais de um total 
de 5.508 (80%) colaboradores da instituição que receberam a 1ª dose da vacina e 3.552 (50%) colaboradores 
que receberam a 1ª e a 2ª dose ou a dose única da vacina. 
Na primeira dose foi obtido um total de 3203 (58%) colaboradores que receberam a vacina CoronaVac,1875 
(34%) receberam a AstraZeneca, 383 (7%) receberam a Pfizer e 47 (1%) colaboradores receberam a vacina 
Janssen. 
Com o sistema foi possível identificar também um total de 246 (4,35%) colaboradores que testaram positivo 
para COVID19 após o recebimento da 1ª dose e um total de 3 (0,1%) hospitalizações após a 1ª dose. 
Na pesquisa foram registrados um total de 617 participantes, destes 427 (69%) receberam a vacina 
AstraZeneca, 109 (18%) receberam a CoronaVac, 63 (10%) receberam a Pfizer e 18 (3%) receberam a 
Janssen. Predominou-se o sexo feminino e uma média de idade de 34 anos. 
Um total de 595 (96%) participantes da pesquisa responderam ao questionário pré-vacinação, 409 (66%) 
responderam ao questionário após 1ª dose e 62 (10%) responderam após a 2ª dose. 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

RESULTADOS

GANHOS OBTIDOS 

2 A 3 MESES TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO:



Prazo curto para construção do sistema, complexidade por ter que promover interface entre setores em 
busca de objetivos diferentes, mas complementares; constante mudança nas ações diárias da instituição 
devido ao cenário pandêmico e atualizações recorrentes devido as remessas de diferentes vacinas e 
inserção da dose de reforço. 

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E IMPREVISTOS ENCONTRADOS? 

Além de ser um projeto de alto potencial inovador por se tratar de um sistema web inteligente desenvolvido 
através da tecnologia da informação da instituição, outro ponto diferencial foi a parceria entre três setores
da instituição na construção do sistema: o setor de Ensino e Pesquisa, o de Tecnologia da Informação e o 
setor da Saúde Ocupacional. Este projeto promoveu interface entre esses setores, fazendo com que cada 
equipe conseguisse ao mesmo tempo alcançar seus objetivos. 

Além de ser um projeto de alto potencial inovador por se tratar de um sistema web inteligente desenvolvido 
através da tecnologia da informação da instituição, outro ponto diferencial foi a parceria entre três setores
da instituição na construção do sistema: o setor de Ensino e Pesquisa, o de Tecnologia da Informação e o 
setor da Saúde Ocupacional. Este projeto promoveu interface entre esses setores, fazendo com que cada 
equipe conseguisse ao mesmo tempo alcançar seus objetivos. 

O PROJETO TEVE CARÁTER INOVADOR OU ALGUM OUTRO DIFERENCIAL? 

Este projeto fortalece o movimento da Sustentabilidade, pois ajuda o meio ambiente, auxilia no aumento
da produtividade e na diminuição de custos tanto na operação, quanto para os beneficiários finais do
sistema desenvolvido. Ele auxilia principalmente na redução significativa do uso de papel. Simplifica
e agiliza o processo de registro da vacinação fazendo com que toda a vacinação seja controlada de
forma ágil, organizada e efetiva. 

O QUE GARANTE A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO? 

Foram criadas diversas rotinas programadas e relatórios que podem ser baixados a qualquer hora do dia 
para um completo acompanhamento, interpretação e análise da situação vacinal dos colaboradores da 
instituição, bem como interpretação e análise das variáveis coletadas para pesquisa. Com o input de dados 
vacinais, histórico de saúde, dados demográficos e socieconômicos, os três setores de interface conseg-
uem através de um clique realiza uma leitura completa do estado vacinal dos colaboradores e de dados da 
pesquisa das vacinas contra a Covid-19. Essas rotinas programadas são atualizadas semanalmente e 
também conforme demandas vão surgindo, o que contribui para uma controle fidedigno dos dados.

HÁ AÇOES PREVISTAS PARA ACOMPANHAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS INDICADORES/RESULTADOS ALCANÇADOS? 
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