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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OU RENOVAR 

O ALVARÁ SANITÁRIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

VACINAÇÃO EXTRAMUROS

Cópia  de licença sanitária vigente, obtida junto a Vigilância Sanitária competente
da área de jurisdição da sede do estabelecimento,  constando a licença para
vacinação extramuro esporádica;

Cópia da Certidão do Responsável Técnico pelo estabelecimento cadastrado em
Conselho Profissional.

Listagem dos funcionários que atuarão na atividade de vacinação temporária, com
nome completo, CPF e número de registro em Conselho Profissional;

Apresentação de um cronograma com o endereço do local onde será realizada a
atividade,  as  datas  em  que  a  atividade  será  realizada  e  quais  profissionais
atuarão;

Cópia  do  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  em  Serviço  de  Saúde  do
estabelecimento  de  saúde  onde  conste  o  manejo  e  a  destinação  final  dos
resíduos provenientes da atividade extramuros;

Observação: Os locais onde serão realizadas a atividade de vacinação extramuros
temporária devem contemplar:

 Área de uso exclusivo desta atividade no período estabelecido em cronograma,
com temperatura ambiente entre 18Cº e 20Cº, com renovação de ar;

 Higienização da área destinada à vacinação temporária na frequência de uma vez
ao turno, durante a realização da atividade;

 Iluminação adequada para a realização da atividade;
 Mobiliário revestido de material liso, íntegro, impermeável e lavável;
 Pia/lavatório  com água potável  corrente,  com dispensador  de sabonete  líquido,

papel toalha e álcool gel;
 Lixeiras  com  acionamento  de  pedal  para  descarte  de  resíduos  orgânicos  e

recicláveis;
 Caixa de descarte de material perfurocortante acoplada a suporte;
 Caixas térmicas de volume e quantidade adequadas para o armazenamento das

vacinas, durante a atividade de vacinação extramuros;
 Bobinas  de  gelo  reciclável  em  quantidade  suficiente  para  a  conservação  das

vacinas a serem utilizadas na atividade de vacinação extramuros;
 Termômetros  de  cabo  extensor  em  quantidade  suficiente  para  o  controle  de

temperaturas em todas as caixas a serem utilizadas na atividade de vacinação
extramuros;

 Formulário  para  comprovação  da  vacinação,  emitido  pelo  estabelecimento,  contendo  os  dados
pessoais do vacinado ( nome completo, data de nascimento e endereço), nome da vacina, data de
aplicação,  número  do  lote,  laboratório  produtor,  unidade  vacinadora  e  nome  do  profissional
vacinador.


