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RESUMO 

 

Assegurar a qualidade dos imunobiológicos na sala de imunização é um desafio 

para a enfermagem. O objetivo do estudo é analisar a atuação do enfermeiro frente 

à rede de frio e ressaltar como é extremamente importante que o enfermeiro 

responsável pela sala de vacinação tenha conhecimentos suficientes para capacitar 

sua equipe e aprimorar o trabalho ali desenvolvido. Revisão bibliográfica, pesquisa 

descritiva. Espera-se contribuir para refletir sobre a forma adequada da manutenção 

da rede de frio, provendo subsídios de ações educativas que vão cooperar para o 

aperfeiçoamento das atividades dos profissionais envolvidas nessa atividade, o que 

vai interferir diretamente na eficácia da vacina, e alcançar uma melhor qualidade da 

equipe de enfermagem que atua nessa área, ampliando conhecimentos sobre a rede 

de frio assegurando assim qualidade do serviço e dos produtos ofertados à 

população, através da execução correta de procedimentos, e o cumprimento de 

normas, garantindo as práticas de conservação, manuseio, transporte e 

administração dos imunobiológicos, certificando a efetividade do Programa Nacional 

de Imunização (PNI). 

 

Palavras-chave: Rede de frio; Enfermagem; Imunização; Vacina. 
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ABSTRACT 

Ensuring the quality of the immunobiological products in the immunization room is a 

challenge for nursing practices. The main goal of this study is to assess the nurse’s 

role regarding the cold chain and emphasize how important it is for the nurse 

responsible for the vaccination ward to have sufficient knowledge so as to train the 

staff and improve the work developed in the ward. Bibliographic review, descriptive 

research. This study aims to contribute on the reflection regarding the proper way of 

maintaining the cold chain, providing subsidies of educational actions that shall help 

to improve the activities of the professionals involved in the activity, which will directly 

interfere with the vaccine’s efficacy, and to achieve a better quality for the nursing 

team that works in this area, expanding their knowledge about the cold chain, thus 

ensuring the quality of both the service and the products offered to the population, 

through the proper execution of procedures and compliance with applicable 

regulatory norms, ensuring the practices of conservation, handling, transport, and 

administration of immunobiological products, certifying the effectiveness of the 

Brazilian National Immunization Program (PNI). 

 

Key-words: Cold chain; Nursing; Immunization; Vaccine. 
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INTRODUÇÃO 

Criado em 1973 pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa Nacional de 

Imunização (PNI), regulamentado pela Lei Federal n° 6,259, de 30 de outubro de 

1975, e pelo Decreto n° 78,321, de 12 de agosto de 1976, que instituiu o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), vem sendo evidenciado 

mundialmente devido aos importantes progressos na prevenção, controle e 

erradicação das doenças imunopreveníves, tendo como estratégias vacinação de 

rotina, campanhas anuais, além do processo de inclusão de novas vacinas no 

calendário vacinal. Para assegurar a efetividade do PNI, faz-se necessário que se 

cumpram as normas da rede de frio que tem como objetivo garantir as 

características imunogênicas das vacinas. O PNI recomenda que a sala vacina seja 

preferencialmente composta por dois técnicos ou auxiliares de enfermagem e um 

enfermeiro, sendo o enfermeiro responsável por supervisionar, implementar ações e 

capacitar  a equipe de enfermagem que atua na sala de imunização em relação à 

conservação, manuseio, transporte e administração dos imunobiológicos. Bem 

como, realizar atividades educativas, que iram contribuir diretamente no controle 

e/ou eliminação de agravos evitáveis.  

O estudo tem como objetivo abordar os aspectos importância sobre rede de 

frio, pois atuando na área foi possível observar o despreparo dos profissionais 

referente aos conhecimentos de técnicas em relação à manutenção, manuseio, 

conservação e administração dos imunobiológicos. No entanto, apesar de tantas 

falhas não buscam capacitação para se atualizarem. Também através do estágio foi 

possível observar que mesmo após inúmeras aulas dadas em sala de aula referente 

ao assunto, foi visto que os alunos não estão preparados para atuarem na sala de 

vacina. 

Deste modo, é imprescindível o enfermeiro capacitar-se para treinar sua 

equipe, enfatizando a todos os envolvidos no processo que os profissionais estão 

imunizando e não aplicando vacina somente, o cuidado e o comprometimento dos 

profissionais de enfermagem envolvidos na sala de imunização com a rede de frio 

são de extrema importância para que se mantenha a qualidade dos imunobiológicos 

ofertados e a eficácia do Programa Nacional de Imunização, com práticas à rede de 
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frio, inclusive em relação também ao intervalo da temperatura, manipulação dos 

termômetros, e transporte, pois essas implicações iram interferir diretamente na 

eficácia da vacina. 

Visando a complexidade do procedimento: Qual a maior dificuldade que o 

enfermeiro encontra em contribuir na rede de frio, e como implementar ações junto à 

sua equipe para garantir as práticas corretas de manutenção dos imunobiológicos 

assegurando a efetividade do PNI?   

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a atuação e as práticas do 

enfermeiro frente á rede de frio na sala de imunização. E como objetivos específicos: 

Explicar as técnicas e práticas para conservação, manutenção, manuseio, 

transporte, distribuição e administração dos imunobiológicos; Apresentar os maiores 

desafios encontrados pela enfermagem junto à rede de frio; E evidenciar a 

importância de capacitações para o enfermeiro desenvolver o seu trabalho junto à 

rede de frio. 

  Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, o método de revisão 

bibliográfica, pesquisa descritiva, visa capacitar os profissionais que atuam na sala 

de imunização em relação á rede de frio, e evidenciar a importância da educação 

permanente, bem como capacitações da equipe em relação aos aspectos 

relacionados ao conhecimento dos trabalhadores a respeito de conservação, 

transporte, manuseio e administração dos imunobiológicos. O instrumento de coleta 

de informações foi a partir de dados secundários, a busca foi por meio de acesso 

online às seguintes bases de dados: BVS, Ministério da Saúde e Google acadêmico, 

a pesquisa se deu a partir das palavras utilizadas como descritores: rede de frio, 

enfermagem, imunização, vacina, dos quais apenas dezessete artigos serviram 

como base para a construção do trabalho, após a busca, os artigos foram lidos e 

classificados de acordo com ano de publicação. 
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1. TÉCNICAS E NORMAS DA REDE DE FRIO RELACIONADAS À 

CONSERVAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS.  

A rede de frio tem o objetivo de garantir que as vacinas administradas 

mantenham sua resposta imunológica de maneira eficaz, sobretudo, quando existe 

falha a qualidade do produto fica comprometida. Uma infraestrutura qualificada da 

rede de frio e o cumprimento das normas do Programa Nacional de Imunização são 

essenciais para a preservação da qualidade das vacinas, as atividades ligadas à 

imunização e a rede de frio devem ser realizadas por profissionais da enfermagem 

capacitados para garantir qualidade no manuseio, na conservação e na 

administração dos produtos, é responsabilidade do enfermeiro a organização e 

supervisão das ações pertinentes à sala de vacina bem como desenvolver atividade 

de educação permanente de sua equipe. (FOSSA et al., 2015). 

A rede de frio um é conjunto extenso, que engloba uma estrutura técnico-

administrativa dirigida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), por intermédio 

de regulamentação, planejamento, análise e financiamento que objetiva à 

preservação apropriada da Cadeia de Frio. (BRASIL, 2013 p. 21).  

 Para que se tenha uma rede de frio de qualidade faz-se necessário uma 

refrigeração adequada além, de outros cuidados para manter a capacidade 

imunizante das vacinas, é recomendável que as salas de vacina mantenham 

temperatura ambiente máxima de 22ºC, refrigeradores com uma capacidade mínima 

de 280 litros, com temperatura interna entre +2ºC e +8ºC e termômetros digitais ou 

analógicos, de cabo extensor ou não. Um profissional seguro, com conhecimentos e 

práticas apropriados, é primordial para realização dos procedimentos relacionados a 

essa atividade, o que é possível através da realização dos processos de capacitação 

e educação permanente, adaptando os profissionais envolvidos à nova realidade do 

Programa Nacional de Imunização. (ALMEIDA et al., 2014). 

Os imunobiológicos são fármacos produzidos a partir de micro-organismos 

vivos, subprodutos ou componentes, são termolábeis, são sensíveis à luz, ao calor, 

e ao frio, e tem capacidade de imunizar de forma ativa ou passiva. O monitoramento 

da execução correta na rede de frio é indispensável para preservar a potência dos 

mesmos. Para garantir a efetividade da rede de frio existem equipamentos e 

materiais apropriados para auxiliar na conservação dos imunobiológicos, sendo um 

deles o termômetro (FIGURA1), que são utilizados para verificar a temperatura da 
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geladeira, caixa térmica e sala de imunização. É requisito importante e indispensável 

na rede de frio a medição da temperatura pontualmente, o PNI orienta monitorar a 

temperatura nos equipamentos e/ou estruturas fixas. Os termômetros deverão 

registrar as temperaturas máxima, mínima e a atual, a temperatura tem que ser 

medida três vezes ao dia, pela manhã, ao meio dia e no final da tarde, sendo aceito 

até no mínimo duas medições, pela manhã ao abrir a sala de vacina e no final da 

tarde ao encerrar o expediente. Quando houver atividades de transporte a 

temperatura tem que ser verificada, pois ao se deslocar a calibração fica 

comprometida tendo como consequência a inconfiabilidade da medição. (BRASIL, 

2013 p. 22, p. 60). 

  

Figura 1 – Instrumentos de Medição de Temperatura 
 

 
 

Fonte: PNI: BRASIL (2013, p. 60)  

 

Além dos termômetros existem outros equipamentos e ferramentas que 

contribuem na conservação dos imunobiológicos, são eles: mapa ilustrativo, 

refrigeradores, bobinas reutilizáveis, e caixa térmica. Esses equipamentos devem 

manter os critérios de procedimento de manutenção e calibração preditiva e 

preventiva periodicamente. 

O registro do produto é realizado por órgão competente do 
Ministério da Saúde, verifica a adequação dos produtos de interesse a 
saúde referente ao regime de vigilância sanitária ao qual se submete, 
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mediante analise do processo de petição. O processo avalia a relação 
documental prevista na RDC no185, de 22 de outubro de 2001, constatando 
conformidade e conferindo-a em despacho concessivo de seu dirigente. O 
ponto de partida para solicitação de registro compreende a regularização da 
empresa com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no que se 
refere a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela 
Anvisa, a Licença de Funcionamento (LF) e a comprovação do atendimento 
de Boas Praticas de Fabricação e Controle (BPFC) – RDC no 59/2000 – 
emitidas pela vigilância sanitária local. A segurança sanitária dos produtos 
para saúde e, portanto, objeto de regulamentação. (BRASIL 2013 p. 56) 

 

 Os procedimentos da sala de imunização estão diretamente relacionados à 

enfermagem e consequentemente o enfermeiro assume um compromisso ético e 

legal através de uma assistência prestada com segurança aos usuários por meio dos 

imunobiológicos ofertados, evitando-se erros de instâncias jurídicas (negligência, 

imprudência e imperícia). Porém, a ocorrência de qualquer erro o ato do profissional 

faz toda diferença, é inaceitável que a ocorrência de procedimentos inadequados 

seja negligenciado pelos profissionais pois, expondo o ocorrido contribuirá para 

evitar erros futuros (RODRIGUES; PASCHOALOTTO; BRUNIERA, 2012). 

Outro equipamento que faz parte da rede de frio é o refrigerador, este 

equipamento deve ser de uso exclusivo para os imunobiológicos e nunca para o 

armazenamento de alimentos, tem que está posicionado distante das paredes, pelo 

menos 20 cm de afastamento, manter-se com a temperatura interna positiva entre 

(+2°C e +8°C), longe de fonte de calor e raios solares, com tomada única para o 

refrigerador, evitar ao máximo a abertura desnecessária da porta, posicionar 

corretamente os termômetros, orientar a disposição das bobinas, dispor as vacinas 

em bandejas perfuradas acondicionando na primeira prateleira vacinas virais pois 

são mais sensíveis ao calor e a luz, na segunda prateleira vacinas bacterianas, na 

terceira podem-se colocar os diluentes ou caixas com as vacinas devendo-se ter o 

cuidado de possibilitar a circulação de ar entre as mesmas, é terminantemente 

proibido o armazenamento de imunobiológicos na porta. Também é essencial  

manter limpeza periódica que é realizada preferencialmente a cada 15 dias ou 

quando apresentar camada de gelo de 0,5 cm. Todos esses cuidados são 

fundamentais para manter a conservação e garantia da imunização. (BRASIL, 2014 

p. 37). 

 

Figura 2– Organização de Caixa Térmica 
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Fonte: PNI: BRASIL (2013, p. 80, p. 81)  

 

As caixas térmicas utilizadas na sala de imunização serão organizadas 

diariamente, recomenda-se para este fim, caixa térmica de poliuretano com 

capacidade mínima de 12 litros, as bobinas reutilizáveis colocadas nas laterais 

internas da caixa (FIGURA 2). O sensor do termômetro estará posicionado no centro 

da caixa monitorando a temperatura, pois é imprescindível o monitoramento 

contínuo da temperatura, e os imunobiológicos acomodados em um recipiente 

plástico no centro da caixa para melhor organização e identificação, as bobinas 

reutilizáveis deverão ser trocadas sempre que necessário, posicionar a caixa térmica 

fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor, e ao final do 

expediente retornar as bobinas para congelamento, lavar e secar cuidadosamente 

as caixas, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas e guardá-las 

abertas e em local ventilado. (Brasil, 2013 p. 39).  

 

O problema é que por inúmeras vezes os equipamentos não correspondem 
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aos parâmetros que qualificam e asseguram a eficácia dos imunobiológicos, e isso 

implicará significativamente na qualidade da rede de frio. A perda ou dano de 

qualquer natureza na qualidade dos imunobiológicos acarretados por procedimentos 

impróprios na rede de frio é estimado perda evitável, e comumente estão associadas 

ao desconhecimento e o não cumprimento de normas preconizadas pelo Programa 

Nacional de Imunização (PNI), por parte dos profissionais atuantes na sala de 

vacina. Quando um imunobiológico é inativado por falta de cuidado nas práticas de 

conservação irá prejudicar a proteção das patologias a que é destinada por falta da 

proteção contra a doença. (OLIVEIRA et al., 2012). 

A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo PNI que tem a finalidade de 

assegurar a credibilidade com confiabilidade dos imunobiológicos, o Ministério da 

Saúde (MS), vem investindo intensamente nos produtos com qualidade dispensados  

aos brasileiros, para  garantir que as características iniciais dos produtos não sejam 

modificados e não sofram alterações desde a sua criação no laboratório de 

fabricação até o momento da administração, faz-se necessário uma rede de frio 

qualificada, com cumprimentos das normas no que se refere ás boas práticas. 

Todavia, para assegurar uma rede de frio eficiente e manter efetividade do PNI, são 

necessários além de equipamentos e seus requisitos, implantar ações na equipe 

para garantir práticas corretas, e profissionais qualificados que tenham 

conhecimento das normas do PNI e as cumpram corretamente. (Brasil, 2014 p. 36). 

O papel do enfermeiro na sala de imunização é determinar tarefas de sua 

responsabilidade, contribuindo para o controle e/ou erradicação de agravos evitáveis 

por imunizantes através da falha na rede de frio, com realização correta da Política 

no que se refere à execução adequada de conservação, manutenção, transporte e 

administração dos imunobiológicos, também conduta frente aos efeitos adversos, 

impressos preenchidos corretamente, e educação continuada para os profissionais. 

Partindo desse pressuposto, é inevitável que seja realizado levantamento de dados 

que mostre o entendimento apropriado, por conseguinte práticas adequadas dos 

profissionais que atuam na sala de vacina, o que permitirá estratégias para 

minimizar as falhas para o cumprimento efetivo nas normas estabelecidas pelo PNI. 

Assim, uma vez seguidas normas e técnicas estabelecidas pelo Programa Nacional 

de Imunização em relação à rede de frio, é possível manter as propriedades e a 

qualidade dos imunobiológicos disponibilizados no PNI. (MARINELLI; CARVALHO; 
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ARAÚJO, 2015).  
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2. DESAFIOS ENCONTRADOS PELO ENFERMEIRO JUNTO À REDE DE 

FRIO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO  

Segundo Rodrigues, Paschoalotto e Bruniera (2012), o enfermeiro como 

responsável técnico e administrativo pelas ações da sala de imunização e pela 

supervisão da equipe de enfermagem, encontra muitos desafios frente à rede de frio. 

A sequência de pequenos erros implica na eficácia que os imunobiológicos vêm 

obtendo nas últimas décadas, sendo imprescindível a orientação dos profissionais e 

a vigilância dos procedimentos que compreendem o manuseio dessas substâncias. 

Para tal, existe apoio de instrumentos ofertados pelo Programa Nacional de 

Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS), que vão orientar nas atividades 

executadas nas salas de imunização de forma a alcançar com qualificação a 

prestação do serviço e contribuir para controlar erros evitáveis. A ocorrência de um 

procedimento inadequado é compromisso dos profissionais envolvidos na sala de 

vacina, que na maioria das vezes sabem que ocorre falha, contudo, não conseguem 

avaliar sua gravidade, apenas quando são evidenciados através de dados 

epidemiológicos que despertarão para o fato, buscando-se então alternativas para 

diminuir, prevenir ou eliminar sua ocorrência por meio de capacitações. 

A supervisão é um dos instrumentos de ajustamento entre a 
dinâmica das ações de saúde e metas propostas. Dadas as suas múltiplas 
atribuições e mudanças no contexto político e social, o conceito, a definição, 
os métodos e objetos supervisão são diversificados e variáveis. A 
supervisão sistematizada pode ser entendida como um processo de 
planejamento, execução e avaliação das atividades realizadas, por meio da 
utilização de técnicas e instrumentos de supervisão, visando a eficiência, a 
efetividade e a eficácia, além do desenvolvimento da equipe de 
enfermagem e a qualidade da assistência prestada ao cliente. (OLIVEIRA et 
al., 2013, p.2)  

 

Apesar das recomendações do PNI ainda observa-se diversos erros evitáveis 

nas salas de vacinas, mesmo sendo de uso exclusivo para imunização, ocorre o 

descumprimento de normas preconizadas, como realização de procedimentos não 

permitido naquele ambiente, tal como, administração de medicações injetáveis por 

via intramuscular (IM) não sendo vacinas. Observa-se ainda que as características 

exigidas na sala de imunização apresentavam-se incorretas, como paredes de cores 

inapropriadas dificultando a lavagem, pisos que não são antiderrapantes e limpeza 

geral (lavagem de teto, paredes, e piso), não ocorrendo quinzenalmente como 

preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Constata-se presença de 
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objetos de decoração tais como, cartazes e quadros na parede, condição essa que 

pode comprometer a limpeza apropriada do ambiente, além de favorecer o acúmulo 

de sujidade. Outros objetos de decoração encontrados no local são os brinquedos, 

usados para contribuir na ambiência ao atendimento as crianças para tentar 

minimizar o medo do procedimento, porém, aumentando o risco de contaminação do 

ambiente.  Em algumas unidades, verifica-se nas salas a existência ar-condicionado, 

proteção contra luz solar, iluminação e arejamento, contudo, a temperatura da sala 

não atende a exigência do MS, sendo mantida em 23°C, quando deveria estar entre 

18°C a 20°C, podendo chegar ao máximo a 22°C, como é preconizado pelo 

Ministério da Saúde, ainda pode ser observados erros na arrumação da geladeira, 

com disposição de vacinas de maneira errada, bem como, temperatura sendo 

registrada no mapa de forma incorreta. (FOSSA et al., 2015). 

Outro desafio encontrado pelo enfermeiro na rede de frio mesmo nos dias de 

hoje, é que estudos apontam que o congelamento das vacinas (FIGURA3), 

representa globalmente um problema na rede de frio, que compreende além dos 

países desenvolvidos, os em desenvolvimento também, isso se dá por existir um 

desconhecimento dos profissionais de enfermagem que atuam na sala de 

imunização no que diz respeito á conservação das vacinas, que não podem ser 

submetidas ao congelamento. Pela forma habitual de controle de temperatura, é 

difícil precisar o intervalo correto em que os imunobiológicos são expostos a 

mudanças de temperatura, nem estabelecer alterações em seus aspectos, além do 

que, muitas destas variações podem ocorrer no período noturno ou nos finais de 

semana, que são períodos em que a equipe de saúde não se encontra presente na 

unidade para verificar a temperatura, sendo o registro da temperatura mínima 

constante no termômetro, a única referencia de que houve algum problema, porém, 

não tem como comprovar se a vacina foi ou não congelada. Por conseguinte, nota-

se a existência de desconhecimento dos profissionais atuantes na sala de 

imunização em relação á leitura do termômetro e sobre o efeito do congelamento, 

levando a inativação de algumas vacinas e comprometendo sua qualidade, em 

consequência, comprometendo a ação final do produto e a eficácia na imunização. 

Como alterações na temperatura irão ocasionar graves prejuízos na eficácia das 

vacinas, logo, o monitoramento incessante dos termômetros é primordial para 
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impedir à ineficiência dos imunobiológicos ofertados a população. (OLIVEIRA et 

al.,2015). 

Figura 3 – Diferença Visual da Taxa de Sedimentação após Teste para 

Detecção dos Danos Decorrentes do Congelamento em Vacinas Adsorvidas 

 

 

Fonte: PNI: BRASIL (2013, p. 36). 

 

Além dos desafios supracitados, o enfermeiro também encontra adversidade 

referente á administração das vacinas. Segundo Bisetto e Ciosak (2016), a 

ocorrência de um erro na imunização, causado pelo uso inapropriado do 

imunobiológico, produzindo dano ao paciente quando o produto está sob o comando 

do profissional de saúde, relacionado a um procedimento não realizado dentro das 

normas e técnicas do PNI, resultando em um evento adverso, causará um impacto 

negativo na confiança da população a respeito da vacinação, e irá influenciar no 

seguimento do esquema vacinal, por conseguinte, uma diminuição das coberturas 

vacinais, pondo em risco o controle das doenças imunopreveníveis. Outro fato que 

contribui com as falhas é a ampliação do número de vacinas ofertadas a população 

e a quantidade de profissionais compreendidos na vacinação, bem como, o não 

desenvolvimento de boas práticas na imunização que contribuirão para ocorrência 

de erros. Sendo assim, a vigilância com periodicidade, irá fornecer informações que 

contribuirão os serviços de saúde, para a averiguação de suas causas e adotar 
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medidas que objetivem prevenir, minimizar e evitar erros de enfermagem nas ações 

de imunização.  

Segundo Joaquim e Camacho (2014), a administração de imunobiológicos é 

um procedimento exclusivamente realizado dentro das técnicas de enfermagem, 

contudo, nota-se a existência de profissionais que atuam há vários anos na sala de 

imunização, que não recebem capacitações específicas para lidarem com vacinas. É 

importante enfatizar que quando os profissionais de enfermagem promovem a 

imunização devem ter a convicção que o procedimento constitui-se em inocular um 

antígeno na corrente sanguínea, objetivando a criação de anticorpos contra 

determinadas doenças, no entanto, para que se obtenha garantia imunológica, faz-

se necessário o cumprimento de normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, 

como por exemplo: respeitar vias de administração de cada vacina, respeitar o 

intervalo entre uma administração e outra, dose e idade, manter todas as vacinas do 

calendário de vacinação da criança e do adolescente (QUADRO1), em dia, e realizar 

o aprazamento de vacinas a serem administradas. Através da realização de práticas 

de maneira eficiente, é possível assegurar a eficácia pretendida pelo Programa 

Nacional de Imunização, não somente para crianças e adolescente, mas também, 

para adultos e idosos. 

 

Quadro 1 - Calendário de Vacinação 2017 

IDADE VACINAS LOCAL DE APLICAÇÃO 

NASCIMENTO BCG e HEPATITE B BCG: intradérmica no braço direito 

Hep B: IM vasto lateral da coxa 

direito 

2 - MESES PENTAVALENTE (DTP/Hib/Hep. B) 

VIP 

ROTAVÍRUS 

PNEUMO 10 VALENTE 

Penta: IM vasto lateral da coxa 

esquerdo 

VIP: IM vasto lateral da coxa direito 

distal 

Rotavírus: oral 

Pneumo 10: IM vasto lateral da coxa 

direito proximal 

3 - MESES MENINGO C Meningo C: IM vasto lateral da coxa 

esquerdo 

4 - MESES PENTAVALENTE (DTP/Hib/Hep. B) Penta: IM vasto lateral da coxa 
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VIP 

ROTAVÍRUS 

PNEUMO 10 VALENTE 

esquerdo 

VIP: IM vasto lateral da coxa direito 

distal 

Rotavírus: oral 

Pneumo 10: IM vasto lateral da coxa 

direito proximal 

5 - MESES MENINGO C Meningo C: IM vasto lateral da coxa 

esquerdo 

6 - MESES VIP 

PENTAVALENTE (DTP/Hib/Hep.B 

VIP: IM vasto lateral da coxa direito 

Penta: IM vasto lateral da coxa 

esquerdo 

9 - MESES FEBRE AMARELA (FA) SC região deltoideana 

12 - MESES SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA 

(SCR) 

MENINGO C 

PNEUMO 10 VALENTE 

SC região deltoideana direita 

Meningo C: IM vasto lateral da coxa 

esquerdo 

Pneumo 10: IM vasto lateral da coxa 

direito 

15 - MESES DTP 

VACINA ORAL CONTRA 

POLIOMIELITE (VOP) 

HEPATITE A 

SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA-

VARICELA 

(TETRAVIRAL) 

DTP: IM vasto lateral da coxa 

esquerdo 

VOP: oral 

Hepatite A: IM vasto lateral da coxa 

direito 

TETRAVIRAL: SC região 

deltoideana direita 

4 - ANOS DTP 

VACINA ORAL CONTRA 

POLIOMIELITE (VOP) 

FEBRE AMARELA (FA) 

DTP: IM deltoide esquerdo 

VOP: oral 

FEBRE AMARELA: SC região 

deltoideana  

9 - ANOS HPV IM deltoide direito 

12 – 13 ANOS MENINGO C IM deltoide esquerdo 

15 - ANOS DUPLA  ADULTO (dT) IM deltoide esquerdo 

 

Fonte: PNI: Ministério da Saúde 2017 

 

Considerando os desafios encontrados pelo enfermeiro frente à rede frio na 

sala de imunização e a complexidade dos inúmeros procedimentos referente à sala 
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de vacina, entende-se a extrema importância da educação permanente da equipe de 

enfermagem. Nesse sentido a educação permanente torna-se uma ferramenta 

primordial, garantindo o cumprimento de normas na sala de imunização, desse 

modo, objetivando a realização de técnicas e práticas corretas, tal como, aumentar a 

responsabilidade da equipe de enfermagem e dos gestores do sistema de saúde, 

tornando-se indispensável à atualização desses profissionais através de 

desenvolvimento de recursos tecnológicos de trabalho, conscientizando os 

profissionais que se faz necessário aprender a aprender, sendo o trabalho em 

equipe uma construção cotidiana, tendo como objetivo a aprendizagem. (OLIVEIRA 

et al.,2016). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

27 

3.  A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA SALA DE IMUNIZAÇÃO  

A prática da equipe de enfermagem na sala de imunização fundamenta-se no 

método educacional e seus profissionais tem participação direta nesse processo, 

através de condutas que pretendem alcançar excelência aos serviços dispensados à 

população. No decorrer dos anos as ações de vacinação sofreram transformações 

gradativamente, obrigando responsabilidade e qualificação dos profissionais, bem 

como, conhecimentos peculiar de ações relacionada a imunização através de 

capacitações e educação permanente. A equipe de enfermagem tem como 

responsável direto o enfermeiro, que tem a responsabilidade de incluir 

cotidianamente, supervisão planejada da sala de imunização, com utilização de 

instrumentos já fornecidos pelo Programa Nacional de Imunização, além de ter 

capacidade de ampliar a compreensão de que a capacitação é um importante aliado 

no processo de educação permanente, permitindo identificar a necessidade de 

atualização dos trabalhadores, com finalidade de aumentar a capacidade e a 

competência desses profissionais. Para manter a organização da assistência de 

enfermagem na imunização alguns fatores que cabem ao enfermeiro são 

fundamentais, tais como, realização de reuniões periódicas com a equipe de 

enfermagem, organização da estrutura física da sala de vacina, como desinfecção, 

limpeza e reorganização de matérias e móveis da sala, coordenação, supervisão, 

capacitação através de cursos e treinamentos para equipe de enfermagem. 

(TERTULIANO, 2014). 

A educação permanente é um método que engloba o ensino/aprendizagem 

das organizações e normas laborativas nas conjunturas reais em que acontecem, 

porque se baseia na aprendizagem e transformação dos profissionais, embora exista 

uma Política Nacional de Educação Permanente, verifica-se a existência de muitas 

deficiências na capacitação dos profissionais atuantes nas salas de imunização, as 

ações educativas destinadas aos técnicos e auxiliares de enfermagem no dia a dia 

dos serviços de saúde, que geralmente são os responsáveis pela sala de vacina, 

não está introduzida na programação de atividades dos enfermeiros. Estudos 

brasileiros levantam informações sobre a sala de vacina, e indicaram a inexistência 

de treinamento e capacitações para os profissionais de nível médio, em 
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consequência, os procedimentos não estão sendo realizados na técnica correta e 

não estão sendo cumpridas as normas preconizadas pelo PNI, dessa forma, 

comprometendo a eficácia da vacinação, logo, a atual situação indica a necessidade 

de atualização dos profissionais, posto que o conhecimento torna-se indispensável e 

diariamente aparecem novas informações que o profissional necessita acompanhar, 

propiciando a ele a possibilidade de participar do processo de mudança. (OLIVEIRA 

et al.,2016) 

Para Brasil (2014, p. 26):  

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe 
de enfermagem treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, 
conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos 
resultantes das ações de vacinação. A equipe de vacinação é formada pelo 
enfermeiro e pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, sendo ideal a 
presença de dois vacinadores para cada turno de trabalho. O tamanho da 
equipe depende do porte do serviço de saúde, bem como do tamanho da 
população do território sob sua responsabilidade. Tal dimensionamento 
também pode ser definido com base na previsão de que um vacinador pode 
administrar com segurança cerca de 30 doses de vacinas injetáveis ou 90 
doses de vacinas administradas pela via oral por hora de trabalho. A equipe 
de vacinação participa ainda da compreensão da situação epidemiológica 
da área de abrangência na qual o serviço de vacinação está inserido, para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática, quando necessário. O enfermeiro é responsável pela 
supervisão ou pelo monitoramento do trabalho desenvolvido na sala de 
vacinação e pelo processo de educação permanente da equipe. 

 

 O enfermeiro é responsável pela organização das atividades rotineiras da 

sala de vacina, bem como, participação de estratégias, treinamento para campanhas 

de vacinação e atividades relacionadas à imunização, além de ser responsável pela 

organização, coordenação e avaliação das estratégias empregadas. A capacitação 

dos profissionais de enfermagem é indispensável porque não adianta somente 

disponibilizar as vacinas, é necessário também, que o profissional de saúde consiga 

se comunicar e gerenciar a interlocução, com comunicação e acolhimento os 

usuários, realizando orientações sobre os imunobiológicos administrados. O 

enfermeiro como educador de saúde, tem o dever de compartilhar com os pacientes 

adultos, e com os pais das crianças e adolescente vacinados, informações dos 

muitos fatores fundamentais relativos á vacinação, cabendo a esses profissionais 

estarem capacitados para orientar os usuários, enfatizando para equipe que os 

profissionais estão imunizando, e não são somente aplicadores de vacina. (FOSSA 

et al.,2015). 
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De acordo com Brasil (2013), as atividades de armazenamento, manuseio, 

distribuição, transporte e administração dos imunobiológicos, são atividades que 

demandam um conjunto mecanismos técnicos e administrativos, tendo como 

objetivo certificar que as características dos insumos mantiveram as condições 

satisfatórias de recebimento, estocagem, guarda, manuseio, controle efetivo de 

estoque e transporte, garantindo que as atribuições internas de responsabilidade 

dos profissionais encontram-se pontualmente designadas, descrita e entendida. 

Neste seguimento, a Politica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da 

Administração Pública Federal, certifica a magnitude do melhoramento contínuo de 

qualificação dos serviços oferecido, para tal, toda a equipe deve ser treinada e 

capacitada, em procedimentos da rede de frio, a fim, de promover e garantir a 

qualidade dos serviços prestados na sala de vacina. 

O programa de treinamento tem o objetivo atualizar os conhecimentos e 

adaptações dos profissionais de enfermagem aos métodos ofertados pelo PNI, tais 

programas precisam ter uma conotação motivadora, estimulando o trabalhador a se 

aperfeiçoar buscando o crescimento profissional, sendo essencial a manutenção e 

orientação dos profissionais e fiscalização desses trabalhadores pelos supervisores 

das unidades, em relação aos procedimentos que envolvem a manipulação dos 

imunobiológicos. A equipe de enfermagem promove ações de imunização, tendo o 

enfermeiro como responsável técnico pelas salas de vacinas, entretanto, há 

necessidade de uma supervisão diária efetiva, uma vez que a manipulação dos 

imunobiológicos como: indicação, contraindicação e monitoramento das reações 

adversas, institui prática complexa. Por esse motivo, os processos de capacitação 

devem empregar o suporte teórico e metodológico fornecido pelo Programa Nacional 

de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS). Esses procedimentos devem ser 

orientados e realizados com, adequada competência técnica, capazes de exercer 

transformação das atividades executadas nas salas de vacinas de modo, a alcançar 

a qualidade pretendida na prestação do serviço, o que contribuirá para o controle 

das doenças imunopreveníves. (BRITO et al., 2014). 

Olhando de forma particular a atividade de vacinação, pode-se 
dizer, por exemplo, que nós queremos proteger a população-alvo das 
doenças imunopreveníveis e alcançar o controle, a eliminação ou 
erradicação daquela doença. Para isso, precisamos definir o grupo-alvo (ou 
grupos-alvo) que deve ser protegido por vacinas em determinado território. 
E precisamos definir o melhor caminho, ou seja, a melhor estratégia (ou 
estratégias) para alcançar esse grupo (ou grupos). O processo de 
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planejamento busca, assim, desenhar as condições necessárias ao alcance 
do objetivo, antecipando possíveis resultados ou efeitos sobre uma 
realidade, situação ou problema. O planejar contempla uma série de etapas 
ordenadas e desenvolvidas mediante processos específicos, a saber: (i) o 
planejamento (propriamente dito); (ii) a execução; (iii) o acompanhamento 
ou monitoramento e a avaliação, com consequente replanejamento ou 
revisão de metas, estratégias, atividades etc. Planejar a vacinação é pensá-
la como uma ação incluída no conjunto da Atenção Básica e, como tal, deve 
ser planejada, executada, monitorada e avaliada de forma articulada com as 
demais ações, sendo responsabilidade da equipe local de Saúde, com o 
objetivo de atender de forma prioritária a população do território de 
referência dessa equipe. O planejar formal começa com uma análise da 
situação objeto do trabalho a ser desenvolvido. Momento em que se 
identificam os principais problemas ou dificuldades a serem superadas com 
a ação planejada. (BRASIL 2014, p. 84). 

 

A educação permanente torna-se indispensável, pois estudos evidenciam 

falhas nas condutas dos funcionários que atuam na sala de vacina quanto á 

manipulação, acondicionamento e conservação dos imunobiológicos, levando em 

consideração que a decorrência de pequenas falhas pode comprometer a 

confiabilidade que os imunobiológicos vêm conquistando nos últimos anos. Para 

manter a credibilidade do PNI, é essencial que os profissionais sejam orientados e 

monitorados pelos supervisores das unidades e gestores de saúde do município, em 

relação aos procedimentos que envolvem o manuseio dessas substâncias. (DEUS et 

al 2016). 

Segundo Joaquim e Camacho (2014), a comunicação bem como, as 

capacitações em saúde por meio de palestras e grupos eficazes, possibilita que a 

equipe de enfermagem forneça informações técnicas sobre cada vacina, suas 

prováveis reações adversas, a realização de notificação compulsória na ocorrência 

de evento adverso, além de condutas adotadas pela vigilância epidemiológica, o que 

contribui com o fornecimento de orientações específicas sobre imunização. A 

educação permanente para os trabalhadores que atuam no processo de vacinação 

favorece qualificação da imunização ofertada à população, evitando que falhas 

aconteçam no processo como: a lavagem das mãos realizada de forma errada, a 

diluição incorreta dos imunobiológicos, a delimitação errada da área de aplicação, 

aplicação rápida da vacina favorecendo o aparecimento de reações locais como 

irritação no local da aplicação, além de formação de abscesso ocasionado por 

contaminação na administração. 

A extensão e a particularidade do Programa Nacional de Imunização (PNI), 

demanda dos trabalhadores atualizações permanentes da equipe responsáveis pela 
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rede de frio na sala de vacina. Como a cada ano novas vacinas vêm sendo 

introduzidas no calendário vacinal, exigirá concentração total no gerenciamento dos 

produtos e procedimentos do trabalho da equipe, para prevenir perdas de 

imunobiológicos por causas evitáveis. Dessa maneira a educação permanente torna-

se indispensável, pois os profissionais envolvidos tem grande capacidade de 

mudanças necessárias, reduzindo assim, perdas evitáveis e principalmente para 

garantir a qualidade dos imunobiológicos disponibilizados pelo (PNI).  Entende-se 

que existe a necessidade de transformar a sala de vacina em um ambiente de 

educação no cotidiano do trabalho, com a intenção de fazer com que os 

profissionais de saúde sejam capazes de discutir, problematizar e atualizar, a fim de 

disponibilizar um serviço de imunização eficaz. As demandas por capacitações são 

necessárias por inúmeros motivos, e não devem se restringir apenas aos técnicos e 

auxiliares de enfermagem, mas também aos enfermeiros, também é preciso que os 

instrumentos de avaliação estejam atualizados, respeitando as ultimas 

recomendações do Ministério da Saúde, pois precisam estar aptos para avaliar a 

totalidade do que se objetiva. A educação permanente garantirá aptidão ao 

enfermeiro para que ele seja capaz de realizar o treinamento e capacitação de sua 

equipe, além de executar o planejamento, o acompanhamento e o controle das 

atividades realizadas na sala de vacina. Partindo desse pressuposto conclui-se que 

é fundamental que os profissionais atuantes na sala de imunização estejam em 

constante aperfeiçoamento. (SANTOS et al.,2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude da inclusão de novas vacinas no calendário vacinal e a deficiência 

de boas práticas na rede de frio, torna-se indispensável à capacitação dos 

profissionais de enfermagem envolvidos na imunização, tendo o enfermeiro um 

papel primordial nesse processo de aperfeiçoamento, já que este encontra vários 

desafios na rede de frio, como por exemplo, despreparo dos profissionais que não 

cumprem normas e técnicas preconizadas pelo PNI em relação à conservação, 

manuseio, transporte e administração dos imunobiológicos, decorrente da ausência 

de treinamento e educação permanente desses profissionais.   

Nota-se que pelo motivo da existência de diversas atribuições e falta de 

planejamento do processo de trabalho o enfermeiro acaba não se ocupando com 

atividades educativas, tendo como consequência a ausência de treinamentos para 

técnicos de enfermagem da sala de vacinação, apesar da efetividade do Programa 

Nacional de Imunização (PNI), não é ofertado aos profissionais de saúde que atuam 

nessa área capacitações suficientes. Diante disso, o estudo pode despertar para a 

reflexão sobre a importância de treinamentos, tendo em vista que os profissionais 

precisam compreender o significado da imunização visto que, estes trabalhadores 

são responsáveis pela promoção da saúde.  

Assegurar a preservação dos imunobiológicos do momento da fabricação até 

a sua administração, demanda além de equipamentos apropriados, conhecimentos 

técnicos da equipe de enfermagem que desempenha um trabalho complexo 

devendo estar em constantes mudanças, exigindo dos profissionais saberes 

atualizados e efetivos sobre a rede de frio, dessa maneira a educação para o 

trabalho na sala de imunização deverá ser priorizada e ser realizado 

permanentemente, já que nota-se muita deficiência e desconhecimentos dos 

trabalhadores na sala de vacina, logo a educação dos trabalhadores de enfermagem 

contribuirá para modificações e aperfeiçoamento de técnicas, proporcionando uma 

estruturação de conhecimentos regulares ao processo do trabalho. 
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