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RESUMO 
 
 
Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunização (PNI), tem sua excelência 

comprovada, inspirando respeito internacional entre especialista em saúde pública, sendo 
apontado como referência mundial. O principal objetivo do PNI é erradicar ou manter sob 
controle todas as doenças que podem ser erradicadas ou mantidas sobre controle por meio de 
imunização. A partir do ano de 1977, iniciou-se uma preocupação com a conservação dos 
imunobiológicos desde sua produção até o momento da administração (rede de frio). Entende-se 
por Rede de Frio o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e 
transporte dos imunobiológicos do PNI, assegurando as condições adequadas de refrigeração 
desde o laboratório produtor até o momento da administração. As vacinas são produtos 
termolábeis, podendo perder suas propriedades imunizantes quando expostos à temperaturas 
inadequadas. O presente estudo objetiva analisar o conhecimento e as práticas sobre a 
conservação e manuseio da Rede de Frio realizadas por trabalhadores em salas de vacinação das 
Unidades Básicas de Saúde do município de Niterói/RJ. Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem quantitativa. A amostra constitui-se de treze trabalhadores atuantes em salas de 
vacinação de sete Unidades Básica de Saúde. Os dados foram coletados através de entrevistas 
estruturas e observação sistemática nas salas de vacinação. Analisou-se os dados através de 
análise descritiva simples. Trata-se da segunda etapa do projeto de pesquisa” “AVALIAÇÃO DO 
TRABALHO DA ENFERMAGEM NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE 
FRIO NAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ”. Dentre os 
principais problemas encontrados, destacam-se: ausência de manutenção preventiva dos 
equipamentos; vedação da borracha da porta de geladeira insatisfatória; conhecimento 
equivocado dos profissionais acerca da organização interna da geladeira; desconhecimento dos 
profissionais sobre o prazo máximo de utilização das imunobiológicos após a abertura do frasco e 
sobre as vacinas que podem ou não sofrer congelamento; utilização de caixas térmicas sem 
termômetro; geladeiras com temperatura interna fora do intervalo recomendado pelo MS; 
distância entre a geladeira e a parede inferior a 20cm; congeladores com camada de gelo superior 
a 0,5cm. Observou-se uma dicotomia entre as práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde e 
as observadas nas unidades de saúde visitadas. Apontam-se como estratégias de enfrentamento, 
supervisão, avaliação e monitoramento da Rede de Frio nas salas de vacinação das UBS e 
educação continuada dos trabalhadores que lá atuam. 
 
Palavras-chave: Programas de imunização. Vacinação. Refrigeração.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Created in 1973, the National Immunization Program (NIP), has proven its excellence, 
inspiring respect among international public health expert, having been appointed as the global 
reference. The main objective of the NBP is to keep under control or eradicate all diseases can be 
eradicated or kept under control through immunization. From the year 1977, began a concern for 
conservation of biological since its production until the time of administration (cold chain). 
Meant by the Cold Chain storage process, storage, handling, distribution and transport of 
biological PNI, ensuring adequate conditions of refrigeration producer from the laboratory until 
the time of administration. Vaccines are thermolabile products, may lose their immunizing 
properties when exposed to inappropriate temperatures. This study aims to examine the 
knowledge and practices on the conservation and management of Cold Chain performed by 
employees in the halls of vaccination Basic Health Units in the city of Niteroi. This is a 
descriptive study with quantitative approach. The sample consisted of thirteen employees 
working in rooms vaccination of seven Basic Health Units Data were collected through structured 
interviews and systematic observation in cinemas vaccination. We analyzed the data using simple 
descriptive analysis. This is the second step of the research project "EVALUATION OF THE 
WORK OF NURSES IN THE CONSERVATION AND MAINTENANCE OF THE NETWORK 
OF COLD ROOMS OF VACCINATION IN THE NITERÓI CITY”. Among the main problems 
encountered are: lack of preventive maintenance of equipment; sealing rubber door refrigerator 
unsatisfactory; misleading knowledge of professionals about the internal organization of the 
refrigerator; lack of professionals about the maximum time limit of immunobiological after 
opening the bottle and on vaccines that may or may not suffer from freezing, use of coolers 
without thermometers, refrigerators with internal temperature outside the range recommended by 
MS; distance between the refrigerator and the wall less than 20cm; freezer with ice above 0 , 
5cm. Observed a dichotomy between the practices recommended by the Health Ministry and 
observed in health facilities visited. It raises as coping strategies, supervision, monitoring and 
evaluation of Cold Chain in the halls of vaccination of UBS and continuing education of 
employees who work there. 
 
Keywords: Immunization programs. Immunization. Refrigeration.  
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1. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Durante a vida acadêmica nos é dado a oportunidade de vivenciar muitas experiências 

em diferentes instituições de saúde, as quais apresentam distintos contextos e que despertam 

em nós, alunos, diferentes olhares. Sempre foi de meu interesse o campo da saúde coletiva, o 

“estar” mais próximo das famílias e comunidades, a possibilidade de participar ativa ou 

passivamente de seu cotidiano, o prestar cuidados a indivíduos enfermos e/ou saudáveis 

foram alguns dos muitos requisitos que me fazem preferir este cenário, ao hospitalar.  

Dentre as muitas atividades exercidas pelo enfermeiro no campo da saúde coletiva, a 

de fornecer subsídios para que ações de promoção da saúde e prevenção de doenças sejam 

efetuadas e que estas desencadeiem resultados satisfatórios tanto para os gestores como para o 

indivíduo e a comunidade, é uma das mais relevantes. Figueiredo (2005, p. 126) em sua obra 

atenta ao fato de que o enfermeiro é o profissional da saúde, que sua função primordial é 

manter as pessoas sadias ou investir na prevenção de doenças.  

Integrante essencial da equipe de trabalhadores que atuam em salas de vacinação em 

todo o país, o enfermeiro favorece através do desenvolvimento de ações coordenadas e 

cientificamente embasadas, o alcance dos objetivos propostos pelo Programa Nacional de 

Imunização.   

Desde suas origens na Inglaterra, a vacina tem acumulado defensores entre a maioria 

dos médicos, cientistas e autoridades que atuam na esfera da saúde coletiva, e vem sendo 

utilizada em um número cada vez maior de pessoas, que, espontaneamente ou compelidas 

pelo Estado, são sistematicamente imunizadas como meio de assegurar uma proteção 

específica ao indivíduo vacinado e impedir que a transmissão de um número crescente de 

doenças ameace a sociedade como um todo. (PONTE, 2003) 
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Muitas doenças que assolavam o país nas últimas três décadas foram erradicas ou 

estão sob controle, tais como a poliomielite, o sarampo, a varíola e a raiva humana, a partir da 

adoção destas medidas de imunização específica. (OLIVEIRA et al, 2009)  

A afirmação de Ponte (2003, p.621) mostra com grande clareza o importante lugar que 

a vacina tem ocupado no cenário da saúde pública:  
“...a vacina, de fato, vem ocupando um lugar de inegável destaque entre os 
instrumentos de saúde pública colocados à disposição dos governos e 
autoridades sanitárias, sendo considerada, por muitos, responsável por salvar 
inúmeras vidas e evitar a propagação de uma série de doenças que em sua 
ausência, teriam varrido o planeta da mesma forma que as pestes assolaram a 
Europa tempos atrás.” 
 

 A vacina é um imunobiológico que contém um ou mais agentes imunizantes sob 

diversas formas. São produtos termolábeis, ou seja, se deterioram quando expostos a 

temperaturas inadequadas durante determinado período de tempo, necessitando de 

refrigeração para manter sua capacidade imunizante. A estabilidade de uma vacina pode ser 

afetada por outros fatores como luz, umidade, e cepa vacinal.  

 Ponte (2003) afirma que a crescente utilização de imunobiológicos trouxe consigo a 

necessidade de garantir a qualidade desses produtos.  

 A institucionalização do Programa Nacional de Imunização (PNI), criado em 1973, 

sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, trouxe pontos referentes ao controle de 

qualidade de soros e vacinas, através da implantação da Rede de Frio.( MELO, OLIVEIRA e 

ANDRADE, 2010, p. 26).  
A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o processo de armazenamento, 
conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do 
Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de 
refrigeração desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é 
administrada.(BRASIL, 2001, p. 11) 
 

 
 

 A preocupação do Estado com qualidade dos imunobiológicos circulantes no país 

também é citada na obra de Queiroz et al (2009, p. 127): 
 
Buscando manter a qualidade bem como a credibilidade do PNI, o Ministério 
da Saúde vem realizando investimentos para garantir a qualidade dos 
imunobiológicos disponibilizados à população brasileira. Isso se traduz em 
uma Rede de Frio, capaz de garantir as características iniciais do produto, do 
laboratório fabricante até o nível local, e na aquisição de produtos mais 
modernos, seguros e eficazes, provenientes de processos de produção que 
atendem às normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde[...] 
 

Araújo, Silva e Frias (2009, p. 239) apontam como fundamental a garantia de ótimas 

condições de funcionamento da Rede de Frio, para que se possa cumprir o fim último do PNI 
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que é assegurar a qualidade dos produtos de modo que a população seja imunizada 

eficazmente. Os autores acrescentam:  

 
[...] ainda existe uma lacuna no Programa Nacional de Imunização no que se 
refere à avaliação dos serviços de vacinação. As atividades de vacinação, em 
geral, acontecem de forma irregular e esporádica, não possibilitando a 
identificação de fragilidades das diversas atividades do PNI, inclusive da rede 
de frio. Essa carência pode comprometer a segurança destes 
imunobiológicos, pois o manuseio inadequado, equipamentos com defeito ou 
falta de energia elétrica podem interromper o processo de refrigeração, 
favorecendo a perda da potência e eficácia dos mesmos. 
 
 

Para Melo, Oliveira e Andrade (2010, p. 26) a segurança e eficácia dos 

imunobiológicos só serão asseguradas se os profissionais de saúde, especialmente os que 

atuam na sala de vacina, utilizarem os procedimentos corretos de transporte, manipulação e 

estocagem. 

A partir da grande diversidade de condutas na conservação e manipulação dos 

imunobiológicos observadas nas unidades de saúde do município de Niterói/RJ, o presente 

estudo objetiva analisar o conhecimento e as práticas sobre a conservação e manutenção da 

Rede de Frio realizadas pelos trabalhadores nas salas de vacinação das Unidades Básicas de 

Saúde do município. 

O presente descrito apresenta-se como parte do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO 

DO TRABALHO DA ENFERMAGEM NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

REDE DE FRIO NAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ”. 

 

 

1.1 TEMA 

  

 A Rede de Frio nas salas de vacinação. 

 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO  

 
 
 O trabalho dos profissionais de saúde em salas de vacinação no município de 

Niterói/RJ. 
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1.3 PROBLEMAS DE PESQUISA 

 
 

 Qual o conhecimento dos profissionais da sala de vacina sobre a Rede de Frio? 

 Como esses profissionais utilizam esse conhecimento na rotina das salas de 

vacinação? 

 Como a atuação desses trabalhadores interfere na conservação da Rede de Frio nas 

salas de vacinação? 

 
 
1.4 OBJETIVOS 

 
 

• Analisar o conhecimento e as práticas sobre a conservação da Rede de Frio 

realizadas pelos trabalhadores nas salas de vacinação das Unidades Básicas de 

Saúde do município de Niterói/RJ. 

Objetivo geral 

 
 

 

• Descrever as práticas e rotinas em relação ao armazenamento, à conservação e 

manutenção da Rede de Frio a nível local; 

Objetivos Específicos 

 
 

• Avaliar o conhecimento dos trabalhadores sobre a Rede de Frio em salas de 

vacinação. 

 

 
 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 
 

Apesar da grande relevância do tema tanto para a comunidade científica como para a 

sociedade, observa-se que este ainda é pouco estudo. Após pesquisa em base de dados 

BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) utilizando como palavras-chave: Programa de 

Imunização; Rede de Frio; vacinação and refrigeração; inseridos separadamente, encontramos 

respectivamente, 1.264 (n=1.264), 19 (n=19) e 54 (n=54) obras, das quais apenas 11 (onze) 
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foram selecionadas. Como critério de seleção utilizado, as obras deveriam fazer citações sobre 

manutenção e conservação da Rede de Frio e estarem disponíveis na íntegra. Este pequeno 

número de estudos selecionados evidencia a escassez de pesquisas sobre a temática no Brasil. 

Araújo, Silva e Frias (2009, p. 239) apontam que a revisão de literatura demonstra que, apesar 

de ser um tema de relevância, os estudos sobre avaliação de rede de frio são escassos.  
A literatura aborda com freqüência este assunto crítico, discutindo estratégias 
para ampliação das coberturas vacinais, ampliando pesquisas sobre 
imunogenicidade, reatogenicidade e eficácia dos imunobiológicos. No 
entanto, um fator que pode comprometer a efetividade é relatado com menor 
freqüência: - como as vacinas são manuseadas durante o transporte e 
estocagem. (CASTRO1, 1991, apud Aranda e Moraes 2006, p. 173) 
 

 Busca-se com o presente estudo contribuir significativamente para o desenvolvimento 

de pesquisas mais aprofundadas e amplas sobre o tema em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
1Casto DT, Brunell PA. Safe Handling of Vaccines. Pediatrics 1991; 87: 108-12. 
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2.

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FUNDAMENTOS IMUNOLÓGICOS 
 
  

Para Figueiredo, Vianna e Machado (2008, p. 196) imunização é o processo que 

confere proteção ao organismo, através de anticorpos de ação específica contra os agentes 

infecciosos causadores de doenças. Ainda segundo os autores supracitados, a imunização 

pode ser classificada como ativa e passiva.  A imunização ativa é aquela adquirida em 

conseqüência de infecção ou artificialmente, mediante a inoculação de agente imunogênico. 

Imunização passiva é aquela que pode ser obtida naturalmente, por transferência de mãe para 

filho, ou artificialmente, através da inoculação de anticorpos protetores específicos.  

 O objetivo da imunização ativa é prover o indivíduo com uma proteção imunológica de 

longa duração contra exposição de agentes infecciosos. 

 
 
2.2 A CRIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) 
 

 
Completando 37 anos de existência no ano de 2010, o Programa Nacional de 

Imunização (PNI) brasileiro tem sua excelência comprovada, inspirando respeito 

internacional entre especialistas em saúde pública, sendo citado pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) como referência mundial. Os resultados e avanços conseguidos 

desde a criação do PNI em 1973 apontam que o legado alcançado pelo Brasil em imunizações 

está muito além do que foi conseguido por qualquer outro país de dimensões continentais e de 

tão grande diversidade socioeconômica. (BRASIL, 2003) 

 

A primeira metade da década de 1970 é referenciada como de grande importância para 

o crescimento econômico do país, sendo observado intenso processo de industrialização, 
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urbanização e transformação da estrutura social brasileira que alterou por completo os 

quadros sanitário e epidemiológico até então existentes. Junto com o grande desenvolvimento 

do país, baixa qualidade de vida, altas taxas de ocorrência de doenças e grande número de 

mortes, particularmente de crianças menores de dois anos assombraram o país. 

 
No Brasil, no início do século XX, existia um excesso de casos e óbitos por doenças 
imunopreveníveis em decorrência de epidemias incessantes como a febre amarela, 
peste bubônica e varíola que se constituíam nos problemas mais sérios de saúde 
pública, com altos níveis de mortalidade.(ARAÚJO, SILVA e ANDRADE, 2009, p. 
238) 
 

  

Apesar dos esforços empreendidos, em fins do século XIX e início do século XX, por 

sanitaristas como Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Vital Brazil na defesa da utilização da vacina 

como meio de promoção de saúde, seu emprego no país só se tornou, a exemplo do que se 

verificava no cenário internacional, alvo de uma política de abrangência nacional a partir da 

constituição, em 1966, da Campanha de Erradicação da Varíola. (PONTES, 2003, p. 622) 

No cenário mundial e nacional observa-se a partir da segunda metade do século XX, 

uma grande movimentação em torno de vacinas, sendo este período caracterizado como 

marcadamente importante para a história da saúde e da utilização de imunobiológicos. 

De acordo com Temporão (2003, p. 604) o sucesso da Campanha de Erradicação da 

Varíola (CEV) no Brasil, fortaleceu dentro do Ministério da Saúde, uma corrente que defendia 

maiores investimentos no controle de doenças infecciosas preveníveis por imunização. O 

autor acrescenta ainda, que a conclusão do Programa de Erradicação da Varíola do Brasil, 

com a certificação pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1973, foi um marco 

fundamental nessa trajetória. 

 
A CEV, que dispunha de estrutura executiva autônoma diretamente subordinada ao 
Ministério da Saúde, mobilizou grandes esforços nacionais no desenvolvimento de 
estratégias de vacinação em massa, apoiou a produção e o controle de qualidade da 
vacina antivirólica, introduziu a aplicação dos então recentes conceitos de vigilância 
epidemiológica e estabeleceu mecanismos de avaliação do programa. 

 

 

Com o encerramento da CEV, uma massa crítica de profissionais capacitados engajou-

se em outras atividades relacionadas ao controle de doenças evitáveis por 

imunização.(TEMPORÃO, 2003, p. 604) 
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A conclusão do Programa de Erradicação da Varíola trouxe consigo não apenas a 

erradicação da doença, mas também um suposto aumento progressivo e considerável do 

prestígio dos imunizantes entre leigos e gestores dos recursos públicos. Para Ponte (2001, p. 

632) a vacinação em massa começa, cada vez mais, a ser vista como medida factível e eficaz 

de melhoramento das condições de saúde da população. E é neste contexto que segundo o 

mesmo autor é proposta a criação do PNI: 
 
De fato, a atmosfera de crescente valorização das campanhas de vacinação e da 
vacina enquanto instrumento eficaz de promoção da saúde, aliada ao estímulo 
internacional ao emprego cada vez mais largo dos imunizantes, bem como à tentativa 
de se adequar aos parâmetros prospostos pelo Plano Decenal de Saúde das Américas 
aprovado no Chile, em 1972, pelos ministros da Saúde do continente, criou condições 
favoráveis à implementação de ações de maior vulto na área de imunizações. Assim 
era proposta a criação, em 1973, do Programa Nacional de Imunizações. (PONTES, 
2001, p. 632) 
 
 

O PNI foi elaborado por técnicos do Departamento Nacional de Profilaxia e Controle 

de Doenças do Ministério da Saúde e da Central de Medicamentos da Presidência da 

República, e foi aprovado em reunião realizada em Brasília no dia 18 de setembro de 1973, 

tendo como norte “vacinar 85% da população de zero a quatro anos, visando provocar 

imunidade e aumentar a resistência as doenças objeto de suas ações. (PONTES, 2001, p. 633) 

 
Dentre os objetivos propostos com a criação do PNI estão: promover o controle do 
sarampo, da tuberculose, da difteria, do tétano, da coqueluche e da poliomielite e 
manter erradicada a varíola no país, o PNI tinha ainda como objetivos primordiais 
estender, progressivamente, as vacinações às áreas rurais; ampliar e aperfeiçoar, em 
todo país o sistema de vigilância epidemiológica para doenças incluídas em seu 
escopo de atenção; aprimorar o instrumental público de aferição de qualidade de 
antígenos para uso humano; implementar o aparato oficial de diagnóstico 
laboratorial de enfermidades transmissíveis; e uniformizar as técnicas de 
administração de vacinas.( MINISTÉRIO DA SAÚDE apud Pontes, 2001, p. 632) 
 
 

Torna imprescindível salientar que a proposta de criação do Programa Nacional de 

Imunizações em 1973 não significa, no entanto, que até aquela data as doenças alvo do 

programa não fossem objeto de ação por parte do governo federal e dos governos estaduais e 

municipais. Ao contrário, o que se verificava era a ocorrência de uma série de iniciativas ao 

longo dos anos em diversas áreas do país. (PONTES, 2001, p. 632) 

O autor supracitado salienta ainda que: 
Na realidade, tais iniciativas não eram desconhecidas por parte dos idealizadores do 
programa, que viam na sua proposta uma forma de conferir coordenação e efetividade 
a essas ações episódicas e isoladas. (PONTES, 2001, p. 632,633) 
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2.3  A REDE DE FRIO 
  
    De acordo com Araújo, Silva e Frias (2009, p. 239) em 1977, o Programa Nacional de 

Imunização começa a se preocupar com a conservação dos imunobiológicos desde a produção 

até o momento da administração (rede de frio) porém somente em 1982, importantes 

investimentos  foram feitos. 

Segundo Brasil (2003; p. 9): 

 
As imunizações no Brasil, desde os primeiros ensaios, têm demonstrado 
preocupações com a segurança da disponibilidade comercial dos produtos que se 
recomendam em cada momento, mediante um contingente populacional tão grande. 
Assim, abnegados cientistas brasileiros contribuíram para que, hoje, tenham origem 
nacional 77% dos imunobiológicos utilizados aqui. O Ministério da Saúde, a partir 
da década de 1980, com a criação do Programa de Auto-Suficiência Nacional em  
Imunobiológicos (Pasni), acreditou e investiu nos laboratórios produtores oficiais. 
Hoje o PNI mantém uma política de parcerias e de incentivos à modernização 
tecnológica do parque produtor nacional, visando oferecer produtos que 
acompanhem o que há de mais novo, seguro e eficaz no mercado internacional. 

 

  
 Entende-se por Rede de Frio ou Cadeia de Frio o processo de armazenamento, 

conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa 

Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o 

laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. (BRASIL, 2001, p. 11)  

Os imunobiológicos nacionais ou importados são adquiridos pelo MS e distribuídos às 

secretarias estaduais de saúde, a partir da Central Nacional de Armazenagem e Distribuição 

(Cenadi), implantada no Rio de Janeiro em 1982. A qualidade dos produtos é garantida pela 

atuação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em saúde (INCQS) da Fiocruz - RJ, 

criado em 1981, que é o órgão de referência técnica para os laboratórios produtores. 

“Amostras de todos os lotes de imunobiológicos, nacionais ou importados, são analisados 

pelo INCQS antes da distribuição para consumo”. (BRASIL, 2003, p. 9) 

 O principal objetivo das vacinas é diminuir a morbidade e mortalidade causadas pelas 

doenças imunopreviníveis, e para tanto é essencial que a qualidade dos imunobiológicos seja 

preservada em todas as instâncias que passam: federal, estadual, municipal e por fim local. 

Para isso é importante que a conservação destes seja em ambientes e temperaturas 

apropriados. Por isso foi criada a Rede de Frio (RF) ou Cadeia de Frio. O objetivo final da RF 

é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas características 

iniciais, afim de conferir imunidade, já que os produtos se deterioram depois de determinado 
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tempo quando expostos a variações de temperatura inapropriada à sua conservação. O calor 

acelera a inativação dos componentes imunogênicos. 

 
 

No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) implantado na década de 70 
do século passado, é considerado um importante avanço na prevenção das doenças 
infecciosas imunopreviníveis. Neste período, foram investidos recursos estimáveis 
na adaptação da Rede de Frio, porém são escassos os estudos que avaliam a 
adequação do armazenamento e conservação nas Unidades Básicas de Saúde. 
(VANINI, 2007) 
 

 
 As vacinas têm que ser armazenadas em geladeiras, câmaras frigoríficas ou freezers. E 

elas têm que estar armazenadas de forma que possibilite a circulação de ar entre elas, e cada 

vacina tem que estar separada por laboratório produtor; número do lote; prazo de validade, 

pelo número de doses que vem nos frascos e ainda por ordem alfabética. E deve-se observar a 

validade dos lotes, sendo que os prazos mais curtos devem ser colocados na frente, para 

possibilitar menor perda de imunobiológicos por vencimento do prazo. 

Alguns cuidados básicos são preconizados pelo MS (BRASIL, 2001, p. 14), como: 

- Fazer a leitura da temperatura interna, diariamente, no início da jornada de trabalho, no 

início da tarde e no fim do dia; 

- Usar equipamentos de proteção individual para trabalhar dentro da câmara; 

- Não deixar a porta aberta por mais de um minuto ao colocar ou retirar imunobiológico; 

- Certificar-se uma vez ao mês, de que a vedação da porta da câmara, geladeira ou freezer 

está adequada; 

- Observar que a luz interna da câmara não permanece acesa quando não houver pessoas 

trabalhando em seu interior; 

- No final do dia de trabalho, certificar-se que a porta está fechada corretamente; 

- Fazer a limpeza da câmara com pano úmido, e quando necessário, utilizar sabão neutro; 

- Semanalmente a coordenação estadual deverá receber do responsável pela Rede de Frio 

o gráfico de temperatura das câmaras e dar o visto; 

- Quando for geladeira, fazer o degelo a cada 15 dias; 

- No congelador colocar apenas bobinas de gelo, na primeira prateleira colocar as vacinas 

que podem ser submetidas a temperaturas negativas (sarampo, febre amarela, rubéola, 

entre outras), na segunda, as que não podem receber temperaturas negativas (DT, DTP, 

Hepatite b); na terceira colocam-se os diluentes, soros ou caixas com vacinas conservantes 

entre 2° C e 8° C; 
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- Na segunda prateleira coloca-se no centro um termômetro de máxima e mínima na 

posição vertical; 

- Deve-se retirar todas as gavetas e acessórios das portas, e nos lugares. Colocam-se 

garrafas com água e corante; 

- Não deve colocar alimentos na mesma geladeira dos imunobiológicos; 

- Em casos de defeito, os imunobiológicos deveram ser colocados em caixas térmicas 

contendo gelo (bobinas) e termômetro. E as instâncias superiores deveram ser informadas, 

e se caso os imunobiológicos tenham sido expostos a temperatura maior que 8°C, esses 

devem ser colocados sob suspeita. 

 Para Aranda e Moraes (2006, p. 174) estudos anteriores realizados no Brasil 

descrevem falhas no cumprimento das recomendações para a conservação, necessidade de 

supervisão permanente e adequação dos recursos humanos e equipamentos. Também há 

relatos de amostras de vacinas coletadas nas unidades de saúde com relativo 

comprometimento da sua potência.  

Há poucos estudos publicados que se referem sobre a conservação e manutenção da 

Rede de Frio no país. 

Para Araújo (2009, p. 239) “a revisão de literatura demonstra que, apesar de ser um 

tema de relevância, os estudos sobre avaliação de rede de frio são escassos.” 

MELO (2010, p. 26) também observa uma escassez de estudos nacionais sobre a 

conservação de imunobiológicos nos serviços de saúde. 

Os poucos estudos realizados no Brasil em nível local, ou seja, em salas de vacinação 

apontaram falhas no cumprimento das recomendações para a conservação de vacinas. 

Vanini (2007), aponta: 

 
 

[...], porém, problemas básicos persistem, entre eles o uso indevido da geladeira, o 
acúmulo de gelo além do limite seguro e o fato dos profissionais não saberem como 
proceder em caso de defeito técnico em um equipamento. O estudo demonstrou que 
não basta ter equipamentos, é preciso saber usá-los adequadamente. Não basta ter 
vacinas dentro da geladeira, é necessário saber conservá-las de modo a evitar o 
comprometimento na qualidade do imunobiológico que vai ser administrado, 
fornecendo assim proteção e segurança aos usuários. 
 
 

 No estudo realizado por Aranda e Moraes (2006; p. 178), no município de São Paulo: 

 
 

Entre os itens avaliados sobre o conhecimento/cumprimento, as maiores proporções 
de acerto ocorreram com os procedimentos para o monitoramento de temperatura. A 
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organização do refrigerador doméstico aponta menor proporção de acertos, 
principalmente no que se refere à colocação de garrafas na parte inferior da 
geladeira. Quanto aos imunobiológicos e exposições a temperaturas negativas, 
observa-se à pequena proporção de conhecimento correto para os produtos estáveis. 
No entanto, são executados procedimentos corretos para a conservação adequada. 
 

 
 Em outro estudo realizado em salas de vacinação das UBS de Recife-PE, na área do 

Distrito Sanitário IV observou-se a inadequada organização dos imunobiológicos segundo a 

prateleira de refrigerador assim como, grande parte das unidades (79,2%) não preenchiam o 

formulário de avaliação de imunobiológicos sob suspeita. Além de quase a metade das 

unidades (45,8%) não usarem termômetro nas caixas térmicas. (ARAÚJO, 2009, p. 241) 

 Para que o PNI alcance as metas estabelecidas com eficácia desejada é importante que 

ocorra a monitorização e avaliação do desenvolvimento das atividades relativas à vacinação 

no diferentes níveis, sendo que a nível local, faz-se necessário identificar as dificuldades 

enfrentadas por ela, os problemas relacionados à estrutura física, equipamentos e 

conhecimento a cerca das regras para conservação das vacinas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
METODOLOGIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. 

Segundo Leopardi (2001, p. 139) um estudo descritivo caracteriza-se pela necessidade 

de se explorar uma situação não conhecida, da qual se tem necessidade de maiores 

informações. Explorar uma realidade significa identificar suas características, sua mudança ou 

sua regularidade. 

Figueiredo (2007, p. 92) acrescenta que as pesquisas descritivas têm como principal 

objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e a observação sistemática. 

A abordagem quantitativa, de acordo com Leopardi (2001, p. 134) é utilizada quando:  

 se tem um instrumento de medida utilizável e válido, deseja-se assegurar a 
objetividade e credibilidade dos achados, os instrumentos não colocam em risco a 
vida humana, a questão proposta indica a preocupação com quantificação, quando se 
necessita comparar eventos, ou quando for desejável replicar estudos. 

 
 
 Figueiredo (2007, p. 93) contribui afirmando que este tipo de abordagem se apropria 

da análise estatística para o tratamento dos dados, devendo ser aplicado, por exemplo, quando 

é necessário um diagnóstico inicial de alguma situação. 

 

 

3.2 AMOSTRA 
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 Este estudo incluiu as salas de vacinação de sete Unidades Básicas de Saúde do 

município de Niterói/RJ. A amostra se constituiu de no mínimo, um trabalhador da sala de 

vacinação de cada local e/ou oprofissional responsável pela sala de vacinação, de preferência 

o chefe de Vigilância Epidemiológica. Como critérios de inclusão no estudo, trabalhadores 

com experiência em sala de vacinação e que concordaram em participar da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice I). 

 

3.3 CENÁRIO 

 

A pesquisa foi realizada na rede básica de saúde do município de Niterói/RJ, 

especificamente nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde.  

O município de Niterói fica localizado no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, 

a aproximadamente uma distância de 5 km da capital do estado, e está ligada a esta por uma 

ponte de aproximadamente 14 km de extensão. Possui 131,8 km2, uma população de 474.002 

habitantes segundo dados do IBGE, 2007, a densidade demográfica é de 3.618 hab/km2 . Sua 

altitude média é de 5 metros a cima do mar. Seu clima é tropical, quente e semi-úmido, a 

temperatura média anual é de 23° C. Possui 11 km de praia, divididos em praias oceânicas e 

praias da baia de Guanabara.    

A rede básica de saúde do município de Niterói é formada por onze Policlínicas, oito 

Unidades Básicas de Saúde e 34 unidades do programa médico de família. 

 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu através de entrevista estruturada e observação sistemática. 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados dois formulários previamente 

estruturados e adaptados ao cenário do estudo.  

O formulário I (anexo 1) destinava-se a entrevista estruturada dos sujeitos do estudo, 

contendo 50 (cinquenta) perguntas dos tipos abertas e fechadas. 

Figueiredo (2007, p. 113) define entrevista estruturada, como a que apresenta um 

roteiro prévio de perguntas que são elaboradas a partir dos objetivos de estudo. O pesquisador 

elabora o questionário contendo as questões a serem respondidas e se detém a fazer apenas as 
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perguntas contidas no instrumento, devendo o entrevistado seguir a ordem das mesmas ao 

responder.  

Perguntas abertas questões elaboradas para que os sujeitos do estudo respondam 

livremente sobre o que pensam a respeito do assunto, conforme seu entendimento, sua 

interpretação sobre o que foi perguntado. Nas perguntas fechadas, as alternativas da resposta 

são traduzidas pelo pesquisador.(FIGUEIREDO, 2007) 

O formulário II (anexo 2) objetivava nortear a coleta de dados durante a observação 

sistemática das salas de vacinação. Foi solicitado o acompanhamento de um funcionário da 

sala de vacinação durante a realização da observação sistemática. 

Todos os participantes foram previamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa 

e as entrevistas só foram iniciadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice I) pelos entrevistados. 

Ressalta-se que devido à onda de violência vivenciada em algumas cidades do estado 

do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 28 de novembro do presente ano, a coleta de dados 

estendeu-se do dia 17 de novembro ao dia 03 de dezembro de 2010. Além disso torna-se 

preciso destacar que dentre todas as Unidades Básicas de Saúde do município de Niterói, 

apenas uma não foi visitada, a UBS do Morro do Estado, e este fato justifica-se devido a   

localização da mesma em região de risco. 

  Após a coleta os dados foram consolidados em um banco, tabulados e tratados 

através de uma análise estatística descritiva simples.  

 
 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 
O presente descrito é parte integrante do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO DA ENFERMAGEM NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 

DE FRIO NAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ”. 

Segundo recomendação da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

trata de pesquisas envolvendo seres humanos, este estudo foi submetido ao Comitê de Ética 

do Hospital Antônio Pedro/UFF, parecer nº 323/09. Do mesmo modo, foi solicitada a 

autorização da coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Fundação Municipal 

de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói/RJ. 

As entrevistas foram realizadas mediante a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido por cada participante da pesquisa e a observação sistemática foi efetuada 
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com a autorização do diretor do serviço de saúde e o acompanhamento de um funcionário do 

local, podendo ser o mesmo, anteriormente entrevistado. 
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4. 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 
 
 Foram entrevistados treze profissionais de sete Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Niterói/RJ, sendo dois médicos (15,38%), três enfermeiros (23,0%), seis 

técnicos de enfermagem (46,15%), um auxiliar de enfermagem (7,69%) e um agente 

comunitário de saúde (7,69%). Desses profissionais, quatro (30,7%) são os responsáveis 

pela sala de vacinação de sua unidade, atuando como Chefe da Vigilância 

Epidemiológica, sendo dois médicos e dois enfermeiros, e nove atuam como 

vacinadores, rotineiramente ou quando há necessidade. 

O observado nas salas de vacinação corrobora a afirmação de Queiroz et al 

(2009, p. 127) quando diz que a equipe atuante na sala de vacinação deve ser composta 

preferencialmente, por um ou dois técnicos/auxiliares de enfermagem, contando com a 

participação de um enfermeiro, responsável pela supervisão e treinamento em serviço. 

Quanto ao tempo de formado, os entrevistados apresentaram uma média de 18,3 

anos, com tempo mínimo de 1 ano e 8 meses e o máximo de 36 anos. Torna-se 

necessário salientar que grande parte dos entrevistados (61,5%) apresenta 20 ou mais 

anos de experiência profissional. Quando indagamos sobre o tempo de serviço em sala 

de vacina, obtivemos uma média de 14,2 anos de experiência em sala de vacina, sendo o 

tempo mínimo 8 meses e o máximo 26 anos. È importante destacar que 61,5% dos 

entrevistados possuem experiência de apenas uma sala da vacina. 

Quando questionados sobre a realização de treinamento em sala de vacina, 11 

(84,6%) afirmaram tê-lo realizado e apenas 2 (15,38%) não realizaram. Quanto ao 

recebimento de informações sobre Rede de Frio durante a formação profissional apenas 

3 (23,0%) disseram não ter recebido, porém é preciso destacar o fato de que 2 ( 66,6%) 
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desses entrevistados possuem 30 ou mais anos de formação profissional, o que pode 

justificar essa lacuna. 

Tabela 1 – Caracterização da amostra (n= 13) de acordo com profissão, tempo de formado, tempo em 
sala de vacina, treinamento em sala de vacina e informação na formação sobre Rede de Frio. 

Amostra Profissão  Tempo de    
formado 

Tempo 
em sala de 

vacina 

Treinamento 
em sala de 

vacina 

Informação 
na formação 
sobre Rede 

de Frio 
N1 Médico 22 anos 05 anos Sim Sim 

N2 Técnico de 
Enfermagem 

01 ano e 08 
meses 

08 meses  Sim Sim 

N3 Técnico de 
Enfermagem 

05 anos 04 anos Não Sim 

N4 Enfermeiro 22 anos 18 anos Sim Não 

N5 Agente 
comunitário  

30 anos 26 anos Sim Sim 

N6 Médico 36 anos 19 anos Sim Sim 

N7 Técnico de 
Enfermagem 

30 anos 25 anos  Sim Não 

N8 Técnico de 
Enfermagem 

 02 anos* 02 anos Não Sim 

N9 Enfermeira 24 anos 22 anos Sim Sim 

N10 Técnico de 
Enfermagem 

14 anos 06 anos Sim  Sim 

N11 Técnico de 
Enfermagem 

22 anos 19 anos Sim Sim 

N12 Auxiliar de 
Enfermagem 

27 anos 22 anos Sim Sim 

N13  Enfermeira** 02 anos 16 anos Sim Sim 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados.   
Nota: *Formado em Enfermagem há 01 ano;   
 **Atuava anteriormente como Técnico de Enfermagem em sala de vacina. 
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4.2  CONSERVAÇÃO E  MANUTENÇÃO DA REDE DE FRIO 

 

4.2.1 TRANSPORTE E RECEBIMENTO 

Com perguntas relacionadas ao transporte e recebimento de vacinas, 

objetivamos identificar a freqüência do recebimento de vacinas nas Unidades Básicas de 

Saúdes do município, o órgão responsável pelo transporte, se há utilização de 

termômetro durante o transporte, se a leitura do termômetro é realizada pela unidade no 

momento do recebimento das vacinas e se o profissional que recebe as vacinas está 

corretamente orientado diante de algumas intercorrências. 

Todos os entrevistados (100,0%) afirmaram que o recebimento de vacinas em 

sua unidade é mensal, e o transporte realizado pela COVIG (Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica) do município de Niterói/RJ. Quanto a utilização de termômetros nas 

caixas térmicas durante o transporte, 12 (92,3%) entrevistados responderam que as 

caixas térmicas vêm com termômetro e apenas 1 (7,6%) disse não saber dessa 

informação. 

As caixas térmicas vêm acompanhadas de guia de remessa em todas as unidades, 

assim como todas devolvem o impresso ao emissor. 

Quanto ao registro da temperatura de chegada, 08 (61,5%) profissionais 

afirmaram realizar o registro, 04 (30,76%) não o fazem e 01 (7,6%) disse fazê-lo às 

vezes. Dentre os entrevistados que afirmaram realizar o registro da temperatura de 

chegada sempre ou às vezes (09 – 69,23%), 07 afirmaram que a leitura do termômetro é 

realizada pelo profissional que estivar na sala de vacina no momento do recebimento 

das mesmas e 02 apontaram o técnico/auxiliar de Enfermagem como o profissional 

responsável por essa tarefa. Sobre a ocorrência de remessa com alteração de 

temperatura de transporte no ano de 2009, 08 (61,5%) profissionais negaram a 

ocorrência de tal situação, e 05 (38,4%) não souberam informar. Grande parte dos 

entrevistados (76,9%) afirma que avisaria ao emissor sempre, em eventual chegada de 

remessa com temperatura de transporte alterada, 15,38% disse não saber como proceder 

diante de tal situação e apenas 7,6% respondeu que avisaria ao emissor somente se a 

temperatura estivesse muito alterada.  Quando questionados sobre o recebimento de 

informação sobre o procedimento a ser adotado na situação supracitada, apenas 08 

(61,5%) profissionais afirmaram ter recebido orientação. 
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Tabela 2 – Ações relativas ao Recebimento e ao Transporte das vacinas nas UBS.  (n=13 entrevistados) 

Ações relativas ao 
recebimento e transporte 

de vacinas 

 
Variáveis 

 
% 

Freqüência do 
recebimento de vacinas 

nas UBS 

 
Mensal 

 
100 

Responsável pelo 
transporte 

COVIG 100 

Caixas térmicas com 
termômetro 

Sim 12 
Não 01 

92,3 
7,6 

Caixas térmicas com guia 
de remessa 

Sim 13 
Não 00 

100 
00 

Se sim, devolve ao emissor Sim 13 
Não 00 

100 
00 

Registra temperatura de 
chegada 

Sim 08 
Não 04 

As Vezes 01 

61,5 
30,7 
7,6 

Remessa com temperatura 
alterada em 2009 

Sim 00 
Não 08 

Não sabe 05 

00 
61,5 
38,4 

Em caso de alteração da 
temperatura de transporte 
recebeu orientação sobre 

como proceder 

Sim 08 
Não 05 

61,5 
38,4 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados. 
 

4.2.2 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Com relação às situações de emergência objetivamos identificar a freqüência de 

falta de energia nas unidades pesquisadas, se o profissional entrevistado recebeu 

orientação sobre os procedimentos corretos a serem adotados, se as geladeiras das 

unidades precisaram de conserto ou troca no ano de 2009, se esses equipamentos 

passam por manutenção preventiva e se o profissional possui o contato da manutenção 

caso a geladeira necessite de reparo. 

Quando questionados sobre situações de falta de energia elétrica, 09 (69,2%) 

entrevistados responderam ser rara esta intercorrência e 04 (30,7%) disseram que este 

fato acontece em sua unidade 1-2 vezes ao ano. Todos os entrevistados afirmaram ter 

recebido orientação sobre os procedimentos a serem adotados na ocorrência de falta de 

energia elétrica. Quando indagados se mudam as vacinas de lugar na falta de energia 

elétrica 11 (84,6%) profissionais o fazem. Desses, 09 (81,8) disseram acondicionar as 

vacinas em caixa térmica com gelo reciclável e termômetro, e dependendo do intervalo 
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de tempo sem energia, encaminham para outra unidade, 01 (9,09%) revelou encaminhar 

as vacinas para outra unidade sem a utilização de termômetro na caixa térmica e 01 

(9,09) não respondeu. Quanto à necessidade de conserto da geladeira utilizada na sala 

de vacinas da unidade em 2009, 07 (53,8%) disseram que o equipamento de sua unidade 

não necessitou de conserto, 05 (38,4%) apontou apenas um episódio e 01(7,6%) não 

soube dar esta informação. Apenas 02 (15,3%) afirmaram ter trocado a geladeira de sua 

unidade no ano de 2009. Sobre a ocorrência de manutenção preventiva do equipamento 

apenas 03 (23,0%) responderam que o fazem. Quanto ao conhecimento do telefone para 

contactar serviço de manutenção em caso de defeito da geladeira 08 (61,5%) 

participantes afirmaram possuir o telefone. Diante desta questão é necessário 

acrescentar que mesmo os entrevistados que disseram possuir o telefone para chamar 

manutenção, o mesmo é feito através da COVIG, ou seja, os profissionais contactam 

este órgão e o mesmo se encarrega de avisar sobre a necessidade de reparo a empresa 

responsável por prestar este tipo de serviço para as unidades de saúde do município. A 

manutenção permanente e corretiva desses equipamentos é de responsabilidade do 

Gestor, através de serviços próprios ou contratados (BRASIL, 2001, p. 32) 

Tabela 3 – Informações relativas a situações de emergência. (n=13 entrevistados) 

 
Situações de emergência 

 
Variáveis 

 
% 

Freqüência de falta de 
energia elétrica 

Raro 09 
1-2 X ao ano 04 

69,2 
30,7 

Recebeu orientação sobre 
os procedimentos 

adotados na falta de 
energia 

 
Sim 13 
Não 00 

  
100 
00 

Muda as vacinas de lugar Sim 11 
Não 02 

84,6 
15,3 

Se sim, utiliza termômetro Sim 10 
Não 01 

90,9 
9,09 

Necessidade de conserto 
em 2009  

Nenhuma vez 07 
Uma vez  05 
Não sei  01 

53,8 
38,4 
7,6 

Necessidade de troca de 
geladeira em 2009 

Sim 02 
Não 11 

15,3 
84,6 

Realização de manutenção 
preventiva 

Sim 03 
Não 10 

23,0 
77,0 

Conhece o telefone para 
chamar manutenção 

Sim 08 
Não 05 

61,5 
38,5 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados. 
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4.2.3 ARMAZEMANETO E MANUSEIO DA REDE DE FRIO 
 
 

De acordo com os entrevistados todas as geladeiras possuem termômetro de 

máxima, mínima e de momento. Quanto à quantidade de vezes que é realizada a leitura 

do termômetro, todos os entrevistados afirmaram que está é feita duas ou mais vezes ao 

dia e registrada em um impresso da secretaria. Cabe ressaltar que apesar de muitos 

entrevistados terem dito realizar a leitura do termômetro duas vezes ou mais, esta só é 

registrada duas vezes ao dia, uma vez pela manhã e outra no final da tarde, início e fim 

da jornada de trabalho.  Segundo o Manual de Rede de Frio (2001, p. 15) deve-se fazer 

a leitura da temperatura diariamente no início da jornada de trabalho da manhã, da tarde 

e no final do dia, registrando-as no formulário próprio. 

Quando questionados sobre o intervalo de temperatura para conservação das 

vacinas na unidade, 12 (92,3%) entrevistados responderam corretamente a temperatura 

preconizada pelo Manual de Rede de Frio (2001), ou seja, entre +2ºC e +8ºC. Apenas 

01 (7,6%) entrevistado respondeu que a temperatura correta era entre +4º e +8ºC. Ao 

perguntar qual é o procedimento adotado pelo entrevistado diante da temperatura fora 

do intervalo considerado por ele como correto, 05 (38,4%) responderam que notificam a 

COVIG sempre, 05 (38,4%) notificam a COVIG somente se a variação for grande, 02 

(15,3%) avaliam o uso/descarte das vacinas e 01 (7,6%) inutiliza todas as vacinas. Sobre 

o recebimento de orientação acerca do procedimento a ser adotado diante da situação 

citada, apenas 01 (7,6%) disse não ter recebido.  

Os entrevistados foram questionados a respeito das vacinas que podem ficar a 

0ºC e as que nunca podem ficar a 0ºC ou menos. Dentre todas as perguntas contidas no 

questionário, vale ressaltar que estas foram as que causaram maior inquietação e 

dúvidas entre os participantes. 

Observou-se que nem todos os entrevistados responderam todas as questões 

propostas acerca do congelamento das vacinas. Vale ressaltar que nenhum dos 

entrevistados obteve 100% de respostas corretas. 

A tabela 4 mostra as respostas obtidas de cada profissional, apontando os erros, 

os acertos e as respostas em branco. 
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Tabela 4 – Respostas obtidas dos entrevistados acerca do congelamento das vacinas.(n=13 entrevistados) 

Amostra Anti- 
rábica 

BCG DT DTP FAM Hep 
B 

OPV Rota 
vírus 

SCR Tetra Soros 

N1 S N* N* N* - N* S* S S* N* - 

N2 N* N* N* N* N N* N N* N N* N* 

N3 - - S - - - - - - S - 

N4 N* N* N* N* S* N* S* S S* N* - 

N5 N* N* N* N* N N* N N* N N* N* 

N6 N* N* N* N* S* N* S* S S* N* N* 

N7 S N* N* N* S* N* S* - S* N* N* 

N8 N* N* N* N* N N* N N* N N* N* 

N9 N* N* N* N* S* N* S* S S* N* N* 

N10 N* N* N* N* N N* N N* N N* - 

N11 N* N* N* N* N N* N N* N N* N* 

N12 S S S S S* S S* S S* S S 

N13 N* N* N* N* N N* S* S S* N* N* 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados.   
* (S)podem ficar a 0ºC;(N)não podem ficar a 0ºC; (-) sem resposta; (*) respostas corretas 
 
  De acordo com o Manual de Normas de Vacinação (2001, p.54) a vacina 

e o soro contra raiva devem ser conservados entre +2º e +8ºC, não se permitindo 

congelamento. Sobre esta vacina, 09 (69,2%) profissionais responderam corretamente, 

03 (23,0%) erraram e 01 (7,6%) não respondeu.  

 Quando questionados sobre o possível congelamento da vacina contra 

tuberculose (BCG), 11 (84,6%) acertaram dizendo que esta não pode ser congelada, 01 

(7,6%) errou e 01(7,6%) não respondeu. Esta vacina deve ser conservada entre +2ºC e 

+8ºC, e inativa-se rapidamente quando exposta diretamente a raios solares. (BRASIL, 

2001, p. 24). 

 Acerca da vacina contra difteria e tétano (vacina dupla bacteriana – DT, dT), 11 

(84,6%) participantes responderam corretamente, afirmando que esta nunca pode ficar a 

0ºC ou menos. Apenas 02 (15,4%) não acertam. Essa vacina deve ser conservada entre 

+2ºC e +8ºC, e o congelamento a inativa. (BRASIL, 2001, p. 32) 

 A vacina contra difteria, tétano e coqueluche (vacina tríplice DTP – tríplice 

bacteriana) também deve ser conservada entre +2º C e +8ºC, e o congelamento acarreta 

a inativação. Dentre os profissionais entrevistados 11 (84,6%) marcaram a alternativa 

correta, afirmando que esta vacina não pode fica a 0ºC ou menos, 01 (7,6%) errou a 

questão e 01 (7,6%) não respondeu. 
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 A vacina contra febre amarela não está disponível nas Unidades Básicas de 

Saúde do município de Niterói, fato esse que pode ser explicado pelo município não 

estar situado em região endêmica da doença. Dentre as vacinas pesquisadas, esta, 

juntamente com a vacina oral de Rotavírus Humano (VORH) foram as que 

apresentaram maior porcentagem de erro (ambas 46,1%). A vacina contra febre amarela  

também apresentou grande índice de ausência de resposta (15,3%). De acordo com o 

Manual da Rede de Frio (2001, p 19) a vacina contra Febre Amarela deve ser 

armazenada juntamente com a VOP e a SCR na primeira prateleira da geladeira, 

podendo ser submetidas à temperatura negativa. 

 Quando questionados sobre o possível congelamento da vacina contra Hepatite 

B, 11 (84,6%) participantes responderam corretamente, dizendo que esta não pode ser 

congelada, 01 (7,6%) errou e 01 (7,6%) não respondeu. Essa vacina sofre inativação 

quando submetida ao congelamento, devendo sempre ser conservada entre +2ºC e +8ºC. 

(BRASIL, 2001, p.26) 

 Sobre a vacina oral contra poliomielite (VOP), como citado anteriormente, pode 

ser submetida a temperatura negativa, devendo ser armazenada na primeira prateleira da 

geladeira. A porcentagem de erro foi elevada dentre os entrevistados, atingindo 38,4%. 

Apenas 53,8% dos participantes responderam corretamente a esta questão e 01 (7,6%) 

não respondeu. 

 A vacina oral de Rotavírus Humano (VORH) apresentou grande porcentagem de 

erro (46,15%) e ausência de resposta (15,3%). Apenas 05 (38,4%) profissionais 

responderam corretamente a questão, afirmando que esta vacina não pode ser submetida 

ao congelamento. 

 Combinada com vírus vivos atenuados, a vacina contra sarampo, caxumba e 

rubéola (SCR – tríplice viral) deve ser armazenada na primeira prateleira na geladeira, 

podendo ficar a 0ºC. Sobre o congelamento ou não dessa vacina, 07 (53,8%) 

participantes responderam corretamente, 05 (38,4) equivocaram-se e 01 (7,6%) não 

respondeu.  

 Grande parte dos entrevistados (11 - 84,6%) acertou quando questionados sobre 

o congelamento da vacina Tetravalente (Tetra – Difteria, Tétano, Coqueluche e 

Haemophilus B). Esta vacina, assim como a dupla e a tríplice bacteriana não pode ficar 

a 0ºC ou menos.  
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 Apesar dos soros serem pouco utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, 08 

(61,5%) participantes responderam corretamente a questão, afirmando que os soros não 

podem sofrer congelamento. Esta questão porém, apresentou a maior porcentagem de 

respostas em branco (30,7%). 

Tabela – 5. Distribuição do resultado a cerca do conhecimento das vacinas que podem ou nunca podem 
atingir 0° C. (n= 13 entrevistados) 

 

 

Vacinas  

Podem atingir 0° C Nunca atingir 0° C 
Sem resposta 

N % 
N N 

 % 

Anti-
rábica 03 23,0  

09 
 

69,2 01 7,6 

BCG 01 7,6 11 84,6 01 7,6 

DT 02 15,4 11 84,6 00 00 

DTP 01 7,6 11 84,6 01 7,6 

F AM 05 38,4 06 46,1 02 15,3 

Hep B 01 7,6 11 84,6 01 7,6 

OPV 07 53,8 05 38,4 01 7,6 

Rotavírus 06 46,1 05 38,4 02 15,3 

SCR 07 53,8 05 38,4 01 7,6 

Tetra 02 15,4 11 84,6 00 00 

Soros 01 7,6 08 61,5 04 30,7 
Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados.  
           * Encontram-se em vermelho as respostas corretas 
 

Analisando a tabela 5 foi possível observar que as vacinas que apresentaram 

maior porcentagem de acertos por parte dos profissionais foram: BCG, DT, DTP, 

Hepatite B e Tretravalente, todas com 84,6% de acertos. Já os maiores índices de erros 

quanto o possibilidade ou não de congelamento foi constatado nas vacinas contra Febre 

amarela e vacina oral de Rotavírus Humano.  

Dos profissionais entrevistados nenhum obteve 100% de acerto em suas 

respostas como mostra a tabela 6. O maior índice de acertos foi de 90,9%, obtido por 

apenas 2 (15,3%) profissionais. Vale ressaltar que apenas 02 (15,3%) obtiveram índice 

de acertos inferior a 50%. 
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Tabela 6 – Percentual de acertos e erros dos profissionais. 

Amostra Nº de acertos Nº de erros Sem resposta % acertos 

N1 07 02 02 63,6 

N2 08 03 - 72,2 

N3 00 02 09 18,1 

N4 09 01 01 81,8 

N5 08 03 - 72,7 

N6 10 01 - 90,9 

N7 09 01 01 81,8 

N8 08 03 - 72,7 

N9 10 01 - 90,9 

N10 07 03 - 63,6 

N11 08 03 - 72,7 

N12 03 08 - 27,2 

N13 09 02 - 81,8 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados.  
  

 Todos os participaram afirmaram que a geladeira de sua unidade é do tipo 

doméstica. Quando questionados sobre a freqüência da limpeza interna do equipamento, 

07(53,8%) responderam realizá-la mensalmente e 06 (46,2) disseram que o fazem a 

cada 15 dias. De acordo com o Manual de Rede de Frio (2001, p. 21) para que sejam 

mantidas as condições ideais de conservação dos imunobiológicos, deve-se fazer a 

limpeza da geladeira periodicamente, a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo 

atingir 0,5 centímetros. Grande parte dos profissionais (92,3%) apontou não haver dia 

exato para a limpeza da geladeira de sua unidade, podendo acontecer em qualquer dia 

da semana, dependendo da necessidade de limpeza e disponibilidade de pessoal. Quanto 

ao horário da limpeza, 76,9% disse realizar pela manhã e 23,1% afirmaram que a 

limpeza é realizada em qualquer horário. Não há nenhum impresso oficial que aponte o 

melhor dia para realização da limpeza do equipamento, porém, há a recomendação para 
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não realizar o degelo e a limpeza às sextas-feiras e vésperas de feriados prolongados 

e/ou final de jornada de trabalho. (BRASIL, 2007, p. 46) 

 De acordo com o Manual de Rede de Frio (2007, p.46) durante a limpeza da 

geladeira deve-se transferir os imunobiológicos para outra geladeira, se houver, ou para 

uma caixa térmica com bobinas de gelo reciclável previamente organizadas e após a 

estabilização da temperatura até atingir o intervalo recomendado (+2ºC a +8ºC) e vedar 

as caixas com fita adesiva larga.  A maioria dos profissionais entrevistados (12 – 

92,3%) afirmou utilizar caixa térmica para acondicionar as vacinas durante a limpeza da 

geladeira e apenas um (7,6%) disse colocar as vacinas em outra geladeira. 

 O Ministério da Saúde recomenda que após a limpeza, deve ligar a geladeira, 

recolocar o termômetro, as 12 garrafas e o gelo reciclável, manter as portas fechadas por 

uma hora, verificando a temperatura após esse período e somente quando esta estiver 

entre +2ºC e +8ºC, deve-se recolocar as vacinas e soros em seus devidos 

lugares.(BRASIL, 2001, p. 22) Os entrevistados foram questionados a cerca do tempo 

decorrido entre o término da limpeza e a reorganização das vacinas em seu interior. 

Como resposta, 92,3% afirmou esperar uma hora ou mais, e 7,6% disse que espera a 

geladeira atingir a temperatura adequada. 

 De acordo com o Manual de Normas de Vacinação (2001), todas as 

vacinas depois de abertas e/ou reconstituídas apresentam prazos de validade específicos 

e que deve ser rigorosamente respeitados. Questionamos aos profissionais o prazo 

máximo que algumas vacinas podem ser utilizadas depois de abertas, respeitando as 

técnicas corretas de assepsia. As respostas encontram-se explicitadas na tabela 7.  

 

Vale ressaltar que após a abertura do frasco, as vacinas dupla bacteriana e contra 

Hepatite B, podem ser utilizadas até o término das doses. Quanto a VOP e a 

tretavalente, ambas podem ser utilizadas até 05 dias após a abertura do fraco com 

múltiplas doses. Já a SCR, a prazo máximo de utilização após abertura do frasco são 08 

horas. A BCG deve ser utilizada em até 06 horas e a vacina contra Febre Amarela após 

04 horas. 
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Tabela 7 – Conhecimento dos profissionais acerca do prazo máximo que os frascos das vacinas podem 
ficar abetos. (n=13 entrevistados) 

Amostra VOP SCR Hep. B Tetra DT BCG F AM 

N1 5d* 6h Até 

acabar* 

Até 

acabar 

Até 

acabar* 

4h --- 

N2 4 à 6d 6 à 8h* 4 à 6d 4 à 6d 4 à 6d imediato --- 

N3 Até 

acabar 

24h Até 

acabar* 

Até 

acabar 

Até 

acabar* 

24h Até 

acabar 

N4 Até 

acabar 

4h Até 

acabar* 

Até 

acabar 

Até 

acabar* 

4h 4h* 

N5 Até 

acabar 

8h* Até 

acabar* 

Até 

acabar 

Até 

acabar* 

6h* 6h 

N6 5d* 8h* Até 

acabar* 

Até 

acabar 

Até 

acabar* 

4h 4h* 

N7 5d* 8h* Até 

acabar* 

5d* Até 

acabar* 

6h* 6h 

N8 5d* 8h* Até 

acabar* 

5d* Até 

acabar* 

--- --- 

N9 5d* 8h* Ind.** 5d* Ind.** 4h Não tem 

N10 5d* 8h* Até 

acabar* 

5d* Até 

acabar* 

--- 8h 

N11 5d* 8h* Até 

acabar* 

5d* 5d 6h* Até 

acabar 

N12 5d* 8h* Até 

acabar* 

5d* Até 

acabar* 

6h* 6 à 8h 

N13 5d* 8h* Até 

acabar* 

Até 

acabar 

Até 

acabar* 

6h* 4h* 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados.  
* Respostas Corretas ** Tempo indeterminado  
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Após a análise dos dados da tabela acima, constatou-se que nenhum profissional 

acertou o prazo de validade de todas as vacinas perguntadas. A tabela abaixo (tabela 8) 

aponta o percentual de acertos de cada vacina. 

 

Tabela – 8. Percentual de acertos dos participantes.  (n=13 profissionais) 

Vacinas            N           % 
BCG – 06 horas 05 38,4 
DT – até acabar 10 76,9 
F AM – 04 horas 03 23,0 
Hep B – até acabar 11 84,6 
OPV – 05 dias 09 69,2 
SCR – 08 horas 10 76,9 
Tetra – 05 dias 06 46,1 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados. 
 

 

 Diante do exposto, observa-se que a maior porcentagem de respostas corretas foi 

para as vacinas contra Hepatite B (84,6%), Dupla Bacteriana e Tríplice Viral (ambas 

76,9%). È preciso ressaltar que as vacinas que apresentaram menor índice de acertos, 

Febre Amarela (23%) e BCG (38,4%) não são aplicadas rotineiramente nas Unidades 

Básicas de Saúde do município de Niterói-RJ. Para aplicar a vacina contra a tuberculose 

(BCG) no estado do Rio de Janeiro, é preciso que o profissional realize treinamento 

específico para tal, fato este que pode justificar o desconhecimento da maioria dos 

profissionais a cerca do tempo máximo de utilização deste imunobiológico após a 

abertura e reconstituição. Já a vacina contra Febre Amarela, como apontado 

anteriormente, não está disponível nas UBS do município. 

 Segundo as recomendações do Manual da Rede de Frio (2001, p. 16) no 

congelador da geladeira doméstica, deve-se colocar gelo reciclável (gelox ou bobinas 

com água) na posição vertical, justificando que esta norma contribuiu para a elevação da 

temperatura, oferecendo proteção aos imunobiológicos na falta de energia elétrica ou 

defeito do equipamento. Todos os entrevistados afirmaram haver apenas gelo reciclável 

no congelador da geladeira de sua unidade. 

 Na primeira prateleira da geladeira doméstica, devem ser colocadas as vacinas 

que podem ser submetidas à temperatura negativa, ou seja, contra poliomielite, 

sarampo, febre amarela, rubéola e tríplice viral.(BRASIL, 2001, p. 16) A partir da 

análise das respostas dos profissionais constatamos que apenas 07 (53,8%) responderam 

corretamente a esta questão.  
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 Quando questionados sobre o que se coloca na parte inferior da geladeira de sua 

unidade, 12 (92,3%) entrevistados responderam corretamente, afirmando colocar 

garrafas com água e corante. O MS recomenda a retirada da grande gaveta e 

preenchimento de toda a parte inferior da geladeira exclusivamente com 12 garrafas 

com água com corante. Esta recomendação contribui para a lenta elevação da 

temperatura interna da geladeira, sendo de vital importância para a manutenção da 

temperatura entre +2ºC e +8ºC na ocorrência de falta de energia ou defeito do 

equipamento. (BRASIL, 2001, p. 16) É importante ressaltar que as garrafas devem ser 

tampadas para que a água não evapore, acelerando a formação de gelo no congelador. 

Recomenda-se um número mínimo de três garrafas de um litro e veta-se a sua 

substituição por bobinas de gelo reciclável. (BRASIL, 2007, p. 42)  

 Segundo o Manual de Rede de Frio (2001, p. 16) deve-se retirar todas as gavetas 

plásticas e suportes que existam na parte interna da porta. Perguntamos os profissionais 

o que colocam na porta da geladeira de sua unidade. Diante das respostas obtidas, 

apenas 9 (69,2%) entrevistados cumprem as recomendações do MS, não colocando nada 

na porta da geladeira de sua unidade. Quatro participantes (30,7%) afirmaram 

acondicionar garrafas com água e corante. Apesar dessa informação, é preciso ressaltar 

que durante a observação sistemática não foi constatado a presença de garrafas com 

água na porta da geladeira de nenhuma unidade visitada. 

 De acordo com o MS, o termômetro de máximo e mínima analógico deve ser 

fixado entra a primeira e a segunda prateleiras da geladeira em posição vertical na área 

central do equipamento. Já o termômetro digital de máxima e mínima com cabo 

extensor deve ser pendurado ao lado direito da geladeira, fixado na parede externa, com 

o cabo extensor introduzido no interior da geladeira pelo lado de fixação das dobradiças 

da porta, e o bulbo deve ser colocado na área central da prateleira do meio, próximo aos 

frascos. Isto permitirá medir a temperatura do ar ao redor dos imunobiológicos 

(BRASIL, 2007, p. 41) Ressalta-se que diferente do que é recomendado pelo Manual de 

Rede de Frio (2001) o bulbo do cabo extensor não deve ser colocado dentro de líquidos, 

pois a recomendação de manter a temperatura de armazenamento da vacina entre 2ºC a 

8ºC é baseada no ar circulante e não em temperaturas do líquido. (BRASIL, 2007, p.42) 

Considerando como corretas as respostas dos entrevistados que disseram que o 

termômetro deve ser colocado no centro da segunda prateleira ou entre a primeira e a 

segunda prateleira, devido a não especificação do tipo de termômetro utilizado, apenas 

46,1% acertou a questão. 
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 Sobre a utilização de caixa térmica para acondicionar as vacinas que serão 

utilizadas durante a jornada de trabalho, apenas um entrevistado (7,6%) disse não 

utilizá-la. Dos 12 (92,3%) que a utilizam, 10 (83,3%) realizam a montagem da caixa 

térmica com gelos recicláveis e termômetro com cabo extensor. Apenas 2 (16,6%) 

relataram utilizar somente gelo reciclável. 

 O Manual de Rede de Frio (2001, p.27) aponta que a conservação dos 

imunobiológicos a serem utilizados na vacinação durante a jornada de trabalho deve ser 

feita em caixa térmica do tipo retangular, com capacidade de sete litros e com tampa 

ajustada. Acrescenta ainda, que esta deve ser organizada de modo a manter a 

temperatura interna da caixa entre +2ºC e +8ºC, monitorando-a com termômetro de 

cabo extensor, de preferência, ou com termômetro linear, trocando as bobinas de gelo 

reciclável sempre que se fizer necessário. Quando questionados sobre o intervalo de 

temperatura correto para a conservação das vacinas em caixa térmica, apenas 2 (15,3%) 

participantes equivocaram-se, marcando a alternativa entre +4ºC e +8ºC.  Dentre os 

entrevistados que utilizam termômetro na caixa térmica, todos afirmaram realizar a sua 

leitura duas ou mais vezes ao dia, entretanto 9 (90,0%) disseram que apesar do rigoroso 

monitoramento da temperatura durante todo o dia não a registra em nenhum impresso.  

 Diante da ocorrência de variação de temperatura, estando esta fora do intervalo 

considerado correto pelo profissional, 05 (38,4%) afirmaram que trocam os gelos e 

usam as vacinas, 04 (30,7%) disseram que comunicam ao responsável, 02 (15,3%) 

apontaram que inutilizam todas as vacinas e comunicam ao responsável, 01(7,6%) 

inutiliza todas as vacinas e 01 (7,6%) avalia o uso/descarte das vacinas. Apenas 03 

(23,0%) participantes disseram não ter recebido orientação sobre o procedimento a ser 

adotado frente à situação citada. 

A tabela 9 explicita as respostas dos entrevistados a cerca da organização interna 

da(s) geladeira(s) de sua unidade. 
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Tabela 9 – Distribuição das respostas obtidas acerca da organização interna da(s) geladeira(s). (n=13 
participantes) 

Entrevistado
s 

Congelador  Primeira      
prateleira 

   Gavetão        Porta Termômetr
o 

N1 Gelo 
reciclável 

Vacinas 
virais 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Parte 
posterior 

N2 Gelo 
reciclável 

Rotavírus, 
anti-rábica e 

DTP 

Não se recorda Nada Lateral da 
parte 

superior 
N3 Gelo 

reciclável 
Vacinas 
diversas 

Água com 
corante 

Água com 
corante 

Encostado 
na parte 
posterior 

N4 Gelo 
reciclável 

Vacinas 
virais 

Garrafas com 
água e corante 

Garrafas 
com água e 

corante 

Parte 
central da 
primeira 
prateleira 

N5 Gelo 
reciclável 

Vacinas Garrafas com 
água e corante 

Garrafas 
com água 

Lateral da 
primeira 
prateleira 

N6 Gelo 
Reciclável 

Vacinas 
virais 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Segunda 
prateleira 

N7 Gelo 
reciclável 

Anti-rábica, 
VOP, 

rotavírus e 
SCR 

Água com 
corante 

Nada Na segunda 
prateleira 

N8 Gelo 
reciclável  

Vacinas 
virais 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Entre a 
primeira e a 

segunda 
prateleira 

N9 Gelo 
reciclável 

Vacinas 
virais 

Garrafas com 
água e corante 

Garrafas 
com corante 

Meio da 
parede 

posterior 
N10 Gelo 

reciclável 
Hepatite B, 

DT, 
Rotavírus, 

Sabin e DTP 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Lateral 
direita da 
primeira 
prateleira 

N11 Gelo 
reciclável 

Vacinas, 
VOP e 

Hepatite B 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Entre a 
primeira e a 

segunda 
prateleira 

N12 Gelo 
reciclável 

Todas as 
vacinas 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Lado 
esquerdo da 

primeira 
prateleira 

N13 Gelo 
reciclável 

Vacinas de 
vírus vivos 

Garrafas com 
água e corante 

Nada Entre a 
primeira e a 

segunda 
prateleira 

Fonte: Questionário respondido pelos entrevistados.   
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4.3 OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA DA REDE DE FRIO 

 

Foram realizadas observações sistemáticas nas salas de vacinação de 07 

Unidades Básicas de Saúde do município de Niterói-RJ, sempre acompanhadas por 

algum funcionário da unidade. 

 

4.3.1 GELADEIRAS 

 

Todas as unidades utilizam geladeira do tipo doméstica para armazenamento de 

vacinas, sendo 05 (71,4%) da marca Cônsul e 02 (28,6%) da marca Electrolux. Quanto à 

capacidade do equipamento, apenas em 04 (57,1%) unidades foi possível obter esta 

informação. Nas 03 (42,9%) unidades restantes, ou a capacidade não estava visível ou o 

funcionário que acompanhou a observação não sabia informar. O MS recomenda que as 

geladeiras domésticas para uso na Rede de Frio devem ter capacidade mínima de 280 

litros. Dentre as unidades visitadas e que foi possível a identificação da capacidade do 

equipamento, apenas uma (14,2%) não segue esta recomendação, pois a capacidade da 

geladeira é de 253 l. A tabela 10 apresenta a marca, a capacidade, o tempo de uso, 

ocorrência de defeitos e trocas das geladeiras no ano de 2009. 

 

Tabela 10 – Caracterização das geladeiras, quanto a marca, a capacidade, tempo de uso, defeitos e/ou 
troca em 2009. 

Unidades Marca Capacidade Tempo de uso Defeitos  
em 2009 

Troca  
em 2009 

U1 Electrolux ** 2 à 3 anos * * 
U2 Cônsul 360 l * Sim Não 
U3 Cônsul ** 3 à 4 anos Não Não 
U4 Cônsul 280 l * Não Não 
U5 Electrolux ** * Não Sem resposta 
U6 Cônsul 253 l 9 anos Não Não 
U7 Cônsul 340 l * Sim Sim 

Fonte: Observação sistemática 
* O funcionário não sabia informar   ** Não estava visível e o funcionário não sabia informar 
  

A partir da análise dos dados expostos na tabela acima, concluímos que o tempo 

de uso as geladeiras variou entre 2 e 9 anos. Houve troca da geladeira em uma unidade 

no ano de 2009, porém como o funcionário não soube responder o tempo exato de uso 

do equipamento, este dado não foi computado.  
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Quanto à ocorrência de defeitos em 2009, 28,5% das geladeiras necessitou de 

reparo, porém apenas 01 (14,2%) foi trocada. 

O teste da vedação da borracha foi realizado em 06 (85,7%) geladeiras e apenas 

uma apresentou vedação satisfatória. 

 
Para verificar se a borracha da porta da geladeira está vedando 
adequadamente, deve-se pegar uma tirar de papel com 3cm de largura 
aproximadamente e colocá-la entre a borracha da porta e a geladeira. Se ao 
puxar o papel a borracha apresentar resistência está em perfeito estado, 
porém se o papel sair com facilidade deverá ser trocada a borracha. Este 
teste deverá ser feito em vários pontos da porta, especialmente nos quatro 
ângulos. (BRASIL, 2001, p. 22) 
 
 

A utilização de tomada exclusiva para cada geladeira, como recomendado pelo 

MS (2007, p. 43), foi observada em todas as unidades.  

Um cuidado básico recomendado pelo Manual de Rede de Frio (2001, p. 18) é 

instalar a geladeira em local arejado, distante de fonte de calor, sem incidência de luz 

solar direta, em ambiente climatizado, bem nivelada e afastada 20cm da parede. Apenas 

em 02 (28,5%) unidades foi constatada distância igual ou superior a 20cm entre o 

equipamento e a parede.  

Sobre a utilização de termômetro, todas as unidades utilizam o tipo digital com 

cabo extensor. Em alguns locais (03 – 42,8%) foi observado utilização de dois 

termômetros (um do tipo digital e um do tipo analógico) no mesmo equipamento, 01 

(14,2%) um digital e outro linear e 02 (28,5%) um digital e um do tipo capela.  

A presença dos impressos sobre vacinação foi questionada aos funcionários e 

obtivemos como respostas as informações apresentadas na tabela 10. 

 

Tabela 11 – Presença de impressos sobre vacinação na sala de vacina. 

Unidades Controle de 
entrada 

Controle de 
inutilização 

Ficha de notificação 
de eventos adversos 

Manual de procedimento 
ou de sala de vacina 

U1 Sim Sim Sim Não 
U2 Sim Sim Sim Sim 
U3 Sim Sim Sim Sim 
U4 Sim Sim Sim Sim 
U5 Não Não Sim Sim 
U6 Sim Não Sim Sim 
U7 Sim Sim Sim Não 

Fonte: Observação sistemática 
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 Apesar da afirmação dos funcionários quanto à existência dos impressos, não foi 

possível ter acesso a todos eles, por não estarem disponíveis na sala de vacinação no 

momento da realização da observação sistemática.  

 Em todas as unidades há o registro da temperatura. Este é realizado duas vezes 

ao dia, pela manhã e no final da tarde em um impresso oficial, o mapa para controle 

diário de temperatura. 

 Quanto ao posicionamento do termômetro na segunda prateleira da geladeira, 

apenas 03 (42,8%) unidades o fazem. Vale ressaltar que esta é uma recomendação do 

MS, que deveria ser rigorosamente seguida pelas unidades de saúde. 

 Durante a observação sistemática, foi realizada a leitura dos termômetros das 

geladeiras e foi constatado que em 03 (42,8%) unidades a temperatura estava fora do 

intervalo recomendado pelo Manual de Rede de Frio (2007), ou seja, entre +2ºC e +8ºC. 

A distribuição das temperaturas máximas, mínimas e de momentos, lidas durante a 

observação sistemática encontram-se na tabela 11. 

 
Tabela 12– Distribuição das temperaturas máximas, mínimas e de momento, nas geladeiras das unidades. 
(U= 7) 

Unidades Máxima Mínima Momento 
U1 10,6ºC 6,6° C 10,6° C 
U2 15,0° C 9,8° C 11,5° C 
U3 7,4° C 3,5° C 3,6° C 
U4 5,5° C 2,1° C 2,7° C 
U5 10,1° C 5,5° C 5,8° C 
U6 6,8° C 6,5° C 6,6° C 
U7 5,0° C 3,0° C 4,0° C 

       Fonte: Observação sistemática. 
 

 Quanto à camada de gelo no congelador da geladeira das unidades, 03 (42,8%) 

equipamentos apresentaram espessura superior a 0,5cm. De acordo com o Manual de 

Rede de Frio (2001, p. 20) deve fazer o degelo a cada 15 dias ou quando a camada de 

gelo for superior a 0,5cm. 

 No evaporador deve-se colocar gelo reciclável (gelox ou bobinas com água) na 

posição vertical (BRASIL, 2001, p. 16). Em todas as unidades foi constatada a presença 

de gelo reciclável no congelador, como recomendado pelo MS. 

Estas bobinas de gelo reutilizável têm o propósito de retardar a elevação da 
temperatura, oferecendo proteção aos imunobiológicos na falta de energia 
elétrica ou defeito do equipamento, como também para serem utilizadas na 
preparação da caixa da sala de vacina em localidades onde não exista outro 
equipamento para congelamento de bobinas (freezers). (BRASIL, 2007, p. 
42). 
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Em apenas 02 (28,5%) geladeiras foi observado a presença do gavetão, mesmo 

que preenchidos com garrafas de água. De acordo com o Manual de Rede de Frio (2001, 

p. 16) no lugar da grande gaveta deve-se preencher toda a parte inferior exclusivamente 

com 12 garrafas com água com corante, pois estas contribuem para a lenta elevação da 

temperatura interna da geladeira. 

É recomendado que mesmo nos equipamentos onde os suportes ou prateleiras da 

porta não forem removíveis, não se armazene nada na porta. (BRASIL, 2007, p. 43) 

Dentre as unidades visitas, 03 (42,8) não seguem esta recomendação armazenando 

objetos na porta da geladeira. Dentre os materiais encontrados nas portas das geladeiras 

destacam: frascos vendidos, caixas de borracha. 

Quanto à organização da primeira prateleira, em 03 (42,8%) geladeiras foi 

observada presença de vacinas não recomendadas. Ressalta-se que na primeira 

prateleira devem ser acondicionados apenas os imunobiológicos que podem ser 

submetidos a temperaturas negativas: VOP, SCR, sarampo, rubéola e febre amarela.  

De acordo com o Manual de Rede de Frio (2007, p. 42) as vacinas devem ser 

colocadas em bandejas não perfuras, visando reter o frio entre os imunobiológicos. Em 

apenas 01 geladeira (14,2%) as vacinas são dispostas em bandejas não perfuradas.  

Quanto ao espaço entre as vacinas e a parede, em 05 (71,4%) geladeiras foi 

observado a distância igual ou superior a 2 cm, permitindo a livre circulação de ar. 

A tabela 12 apresenta os dados coletados a cerca da organização interna da(s) 

geladeira(s) das Unidades Básicas de Saúde. 

 
Tabela 13 - Organização das geladeiras quanto à presença de garrafas com água, porta vazia, espaço 
entre as vacinas e presença de bandejas perfuradas. (N=7) 

Organização na geladeira N % 

Presença de garrafas com água  07 100,0 

Porta vazia 04 57,1 

Espaço entre as vacinas >= 2,0 cm 05 71,4 

Presença de bandejas perfuradas 06 85,7 
Fonte: Observação sistemática 
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4.3.2 CAIXA TÉRMICA 

 

As sete Unidades Básicas de Saúde observadas possuem e utilizam caixa térmica 

para acondicionar as vacinas a serem utilizadas durante a jornada de trabalho. Em uma 

unidade não foi possível observar a organização interna da caixa térmica, devido ao 

horário em que a observação foi realizada (após o encerramento das atividades na sala 

de vacina). 

Segundo o Manual de Rede de Frio (2007, p. 51) a caixa térmica utilizada na 

sala de vacinação deve ser do tipo regular, com capacidade mínima de doze litros e com 

tampa ajustada. Dentre os cuidados recomendados estão: 
 
- manter a temperatura interna da caixa entre +2ºC e +8ºC, monitorando-a 
com termômetro de cabo extensor, de preferência, ou com termômetro 
linear, trocando as bobinas de gelo reutilizável sempre que se fizer 
necessário; 
- usar bobinas de gelo reutilizável ambientadas nas laterais da caixa; 
- arrumar os imunobiológicos no centro da caixa, deixando-os circundados 
pelas bobinas; 
- manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de 
fontes de calor; 
- ao final da jornada de trabalho, retornar as bobinas ao congelador/freezer. 
Lavar a caixa térmica, enxugá-la e guardá-la sem tampa. (BRASIL, 2007, p. 
51,52) 

  

 Quanto ao posicionamento dos gelos recicláveis, dentre as 06(100%) caixas 

térmicas observadas, 04 (66,6%) apresentavam gelo reutilizável ao redor das vacinas, 01 

(16,6%) depositados apenas embaixo das vacinas e 01 (16,6%) ao redor das laterais e 

embaixo.  

 Sobre a presença e posicionamento do termômetro na caixa térmica, 02 (33,3%) 

não possuíam termômetro no momento da observação. Dentre as 04 (66,7%) que 

apresentaram termômetro, este estava fixado na lateral externa, com o cabo extensor 

colocado no meio da caixa. 

 Acerca do acondicionamento das vacinas no interior da caixa térmica foi 

observado que 50% das unidades utilizam frascos de plástico para colocar as vacinas e 

os outros 50%, depositam as vacinas em caixas de borracha. 

 Todas as caixas térmicas observadas apresentaram frasco de vacina oral contra 

Poliomielite fechado.   

 A tabela 13 apresenta a síntese dos dados coletados acerca do manuseio e 

organização interna das caixas térmicas nas UBS do município de Niterói-RJ. 
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Tabela 14 – Manuseio e organização interna das caixas térmicas. (n=6) 

Organização da caixa térmica N % 

Presença de termômetro 04 66,7 

Termômetro fixado na lateral com cabo 
extensor colocado no meio da caixa 

04 66,7 

Gelos recicláveis nas laterais (ao redor) e 
ou nas laterais e embaixo 

05 83,3 

Vacinas em caixas de plástico/borracha 06 100 

Vacinas com circuito fechado 01 16,6 

Fraco de VOP fechado 06 100 
Fonte: Observação sistemática 
 

 Diante do exposto, pode-se apontar como principais problemas encontrados nas 

Unidades Básicas de Saúde quanto a manutenção e conservação da Rede de Frio: 

ausência de manutenção preventiva das geladeiras; falta de informação sobre o tempo 

de uso/manutenção/reparo dos equipamentos; vedação da borracha da porta da geladeira 

insatisfatória; conhecimento equivocado dos profissionais acerca da organização interna 

dos equipamentos sendo constatado: posicionamento inadequado de termômetros, 

vacinas em prateleiras erradas, objetos armazenados na porta da geladeira e utilização 

de bandejas perfuradas; desconhecimento dos profissionais acerca do prazo máximo de 

utilização dos imunobiológicos após a abertura do fraco e sobre as vacinas que podem 

ou ser congeladas; utilização de caixas térmicas sem termômetro; geladeiras com 

temperatura fora do intervalo recomendado; distância entre a geladeira e a parede 

inferior à 20cm; congelador com camada de gelo superior a 0,5cm e ausência de 

impressos sobre vacina dentro da sala de vacina. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Para ser garantida a eficácia dos imunobiológicos desde o laboratório produtor até o 

momento da administração, é preciso garantir que sejam acatadas e principalmente colocadas 

em prática todas as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde, através de seus impressos, 

acerca da manutenção e conservação da Rede de Frio. 

 Foram observados nesta pesquisa grandes desajustes entre as recomendações contidas 

nos impressos oficiais do MS e as práticas de manutenção e conservação da Rede de Frio nas 

Unidades Básicas de Saúde visitadas. Essas deficiências podem acarretar em diminuição da 

eficácia das vacinas e em maior escala descrédito quanto as mesmas por parte da população. 

 Cabe acrescentar que o presente estudo apresenta-se como a segunda etapa do 

projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM NA 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FRIO NAS SALAS DE 

VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ”, justificando assim que grande parte dos 

resultados obtidos quanto o conhecimento e as práticas acerca da manutenção e conservação 

da Rede de Frio nas Unidades Básicas de Saúde do município são consonantes com os 

resultados obtidos por Amado (2010) na primeira etapa da pesquisa sobre as Policlínicas. 

  Estudos semelhantes realizados no país também apontaram falhas no 

cumprimento das recomendações feitas pelo Ministério da Saúde acerca da conservação e 

manutenção da Rede de Frio. 

  Oliveira et al (2009, p. 818) em estudo realizado em um município da região 

Centro-Oeste de Minas Gerais aponta que, 
Considerando o procedimento de conservação de vacinas necessário e prioritário 
para a eficácia na redução das doenças imunopreveníveis, preocupa-nos os 
resultados encontrados[...] Foram observadas deficiências na manutenção da rede de 
frio nas UBS do município estudado, que podem interferir na efetividade do 
Programa Nacional de Imunização. 
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 Lima, Baldy e Souza (1985, p.19) em estudo realizado nas Unidades Básicas de Saúde 

do Município de Londrina, Paraná, afirmam que não é possível ter-se segurança quanto à 

adequada conservação das vacinas, no pólo terminal da rede de frio. 

Mendes et al (1985, p. 448), evidenciaram que dos 71 Postos de Vacinação 

Credenciados do Estado de São Paulo, 33,8% das geladeiras não estava na temperatura ideal. 

 Em estudo realizado por Melo, Oliveira e Andrade (2010, p. 31) foram observadas 

falhas referentes à organização interna da geladeira, o que pode comprometer a qualidade dos 

imunobiológicos. Os autores ressaltam ainda a necessidade de capacitação dos profissionais 

que operacionalizam a conservação das vacinas. 

 O presente estudo evidenciou a importância de supervisão, avaliação e monitoramento 

da Rede de Frio nas salas de vacinação quanto ao cumprimento efetivo das recomendações do 

MS, assim como a necessidade de educação permanente dos profissionais, visto que 

importantes deficiências encontradas foram quanto ao manuseio da Rede de Frio por parte da 

equipe atuante na sala de vacinação. 

 Finalizando, destaca-se que apesar das ações executadas na sala de vacinação serem 

consideradas meramente técnicas, o profissional antes de exercê-las deve se utilizar do 

raciocínio crítico e do conhecimento previamente recebido, e em caso de dúvidas saná-las seja 

através de consulta aos impressos oficiais do MS, ou questionamentos ao Chefe de Vigilância 

Epidemiológica, para assim evitar atos que coloquem em risco a credibilidade do Programa 

Nacional de Imunização.   

 Outros estudos a respeito do tema em outros municípios são recomendados para que se 

possa avaliar a qualidade do trabalho da equipe de saúde na conservação e na manutenção da 

Rede de Frio em nível local, corroborando com a efetiva qualidade do Programa Nacional de 

Imunização brasileiro. 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OBRAS CONSULTADAS 

 



 

 

 

 

 

 

 
6.
 

 OBRAS CITADAS 

 
 
ARANDA, Clelia Maria de Souza., MORAES, José Cássio; Rede de frio para a 
conservação de vacinas em unidades públicas do município de São Paulo: conhecimento 
e prática. Revista Brasileira de Epidemiologia. São Paulo, 9 (2), p. 172-185, 2006. 
 
ARAÚJO, Ana Catarina de Melo., SILVA, Maria Rejane Ferreira da., FRIAS, Paulo 
Germano; Avaliação da rede de frio do programa municipal de imunização do distrito 
sanitário IV do município do Recife. Rev. Atenção Primária a Saúde.v. 12, nº. 3, p. 238-
242, jul/set. 2009 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Rede de Frio. 
3ª ed, Brasília,  2001. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Rede de Frio. 4ª 
Ed, Brasília, 2007. 
 
______. Ministério da Saúde. Manual de Normas de Vacinação. Fundação Nacional de 
Saúde. Brasilia, 2001. p. 1-68. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 
Imunizações: 30 anos. Brasília, 2003. 
 
ESCOBAR, Eulalia Maria Aparecida; ADAMI, Nilce Piva; SILVA, Conceição Vieira; 
Avaliação da Qualidade da Rede de Frio do Programa de Imunização de Vinhedo-SP; 
Acta Paul. Enf. v. 15, n. 3, p. 7-14, 2002. 
 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; Ensinando a cuidar em Saúde Pública. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2005.  
 
_______. Método e metodologia na pesquisa científica. 2ª edição revisada. São Caetano do 
Sul, SP: Yendis Editora, 2007. 
 
LEOPARDI, M.T.; Metodologia da Pesquisa. Santa Maria: Pallotti, 2001 
 
LIMA, Gerson Zanneta de., BALDY, José Luís da Silveira., SOUZA, Maria do Socorro 
Oliveira de; Uso de Refrigeradores para Conservação de Vacinas nas Unidades de Saúde 
do Município de Londrina, Paraná. Pediatria, São Paulo: v. 7, p 17-19, 1985. 



 
 

58 

 
 
MELO, Giselle Karine Muniz., OLIVEIRA, Janice Vasconcelos., ANDRADE, Maria 
Sandra.; Aspetos relacionados à conservação de vacinas nas unidades de saúde da cidade 
de Recife-Pernambuco. Epidemiologia e serviço de saúde, Brasília: v.19, n. 1, p. 25-32, 
jan/mar, 2010.  
 
MENDES, Inácio França et al. Avaliação das condições de estocagem de vacinas vivas, 
atenuadas contra sarampo, em postos de vacinação credenciados e em centros de saúde 
do Estado de São Paulo (Brasil)*. Rev. Saúde Pública, São Paulo: v.19, p. 444-9, 1985.  
 
OLIVEIRA, Conceição Valéria et al. A conservação de vacinas em unidades básicas de 
saude de um município da região centro-oeste de Minas Gerais. Rev. Min. Enfer, v. 13, 
n.º 2, p. 209-214, abr/jun. 2009. 
 
OLIVEIRA, Conceição Valéria et al. Prática de Enfermagem na conservação de vacinas.  
Acta Paul. Enf., v. 22, nº. 6, p.814-818, nov/dez. 2009. 
 
PONTES, Carlos Fidelis. Vacinação, controle de qualidade e produção de vacinas no 
Brasil a partir de 1960. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 10 (suplemento 2): 619-
53, 2003. 
 
QUEIROZ, Syntia Assis de et al. Atuação da Equipe de Enfermagem na Sala de 
Vacinação e suas Condições de Funcionamento.  Rev. Rene. Fortaleza, v. 10, n. 4, p. 126-
135, out./dez.2009. 
 
TEMPORÃO, José Gomes; O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e 
desenvolvimento. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 10 (suplemento 2): 601-17, 
2003. 
 
VANINI, M.; CASARINI, S. T., Armazenagem e Conservação dos Imunobiológicos em 
Unidades de Saúde; XVI Congresso de Iniciação Científica: Pesquisa e Responsabilidade 
Social. 2007 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OBRAS CITADAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 OBRAS CONSULTADAS 

 
ARANDA, Clelia Maria de Souza; Avaliação do conhecimento e prática adotados na 
conservação dos imunobiológicos utilizados na rede pública do município de São Paulo. 
Apresentada a São Paulo (Estado). Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Controle de 
Doenças. Programa de Pós-Graduação em Ciências para obtenção do grau de Mestre. São 
Paulo, 2005. 
 
______; MORAES, José Cássio; Rede de frio para a conservação de vacinas em unidades 
públicas do município de São Paulo: conhecimento e prática. Revista Brasileira de 
Epidemiologia. São Paulo, 9 (2), p. 172-185, 2006. 
 
ARAÚJO, Ana Catarina de Melo. Avaliação da rede de frio do programa municipal de 
imunização do distrito sanitário IV do município do Recife. Rev. Atenção Primária a 
Saúde. v. 12, nº. 3, p. 238-242, jul/set. 2009 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Rede de Frio. 
Brasília, 2001. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Rede de Frio. 4ª 
Ed, Brasília, 2007. 
 
______. Fundação Nacional de Saúde. Administração dos Imunobiológicos: Técnicas de 
Preparo, Vias e Locais de Administração. Julho 2001. p. 92-154. 
 
______. Ministério da Saúde. Manual de Normas de Vacinação. Fundação Nacional de 
Saúde. Brasilia, 2001. p. 1-68. 
 
______. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações: 30 anos. Secretaria de 
Vigilância em Saúde.  Brasília, 2003. 
 
ESCOBAR, Eulalia Maria Aparecida; ADAMI, Nilce Piva; SILVA, Conceição Vieira; 
Avaliação da Qualidade da Rede de Frio do Programa de Imunização de Vinhedo-SP; 
Acta Paul. Enf. v. 15, n. 3, p. 7-14, 2002. 
 
 
 



 61 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; Ensinando a cuidar em Saúde Pública. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2005.  
 
_______. Método e metodologia na pesquisa científica. 2ª edição revisada. São Caetano do 
Sul, SP: Yendis Editora, 2007. 
 
 
LEOPARDI, M.T.; Metodologia da Pesquisa. Santa Maria: Pallotti, 2001 
 
LIMA, Gerson Zanneta de., BALDY, José Luís da Silveira., SOUZA, Maria do Socorro 
Oliveira de; Uso de Refrigeradores para Conservação de Vacinas nas Unidades de Saúde 
do Município de Londrina, Paraná. Pediatria, São Paulo: v. 7, p 17-19, 1985. 
 
MELO, Giselle Karine Muniz., OLIVEIRA, Janice Vasconcelos., ANDRADE, Maria 
Sandra.; Aspetos relacionados à conservação de vacinas nas unidades de saúde da cidade 
de Recife-Pernambuco. Epidemiologia e serviço de saúde, Brasília: v.19, n. 1, p. 25-32, 
jan/mar, 2010.  
 
MENDES, Inácio França et al. Avaliação das condições de estocagem de vacinas vivas, 
atenuadas contra sarampo, em postos de vacinação credenciados e em centros de saúde 
do Estado de São Paulo (Brasil)*. Rev. Saúde Pública, São Paulo: v.19, p. 444-9, 1985.  

MOLINA, Paloma Ortega et al. Cadena Del Frío para La Conservación de lãs Vacunas 
em los Centros de Atneción Primaria de um Area de Madrid: Mantenimiento y Nivel de 
Conocimentos. Madirid: Rev. Esp. Salud Publica, v.76, n°4, jul/ago 2002. 

 
OLIVEIRA, Conceição Valéria et al. A conservação de vacinas em unidades básicas de 
saude de um município da região centro-oeste de Minas Gerais. Rev. Min. Enfer, v. 13, 
n.º 2, p. 209-214, abr/jun. 2009. 
 
______. Prática de Enfermagem na conservação de vacinas.  Acta Paul. Enf., v. 22, nº. 6, 
p.814-818, nov/dez. 2009. 
 
PEREIRA, Maria Aparecida Diniz; BARBOSA, Sandra R. de Souza. O Cuidar de 
Enfermagem na Imunização: Os Mitos e a Verdade. Rev. Meio Amb. Saúde 2007; v. 2, n°. 
1, p.76-88. 
 
PONTES, Carlos Fidelis. Vacinação, controle de qualidade e produção de vacinas no 
Brasil a partir de 1960. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 10 (suplemento 2): 619-
53, 2003. 
 
QUEIROZ, Syntia Assis de et al. Atuação da Equipe de Enfermagem na Sala de 
Vacinação e suas Condições de Funcionamento.  Rev. Rene. Fortaleza, v. 10, n. 4, p. 126-
135, out./dez.2009. 
 
ROSA, Ivy Marciele., et al; Percepção de Auxiliares de Enfermagem Sobre sua Atuação 
na Sala de Vacina; Arq. Apadec, v. 8 supl. Maio, 2004. 
 



 62 

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE. Informe técnico: Vacina Combinada contra DTP 
e Hib. Divisão de imunização. Fevereiro 2002. 
 
TEMPORÃO, José Gomes; O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e 
desenvolvimento. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 10 supl 2: 601-17, 2003. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Apresentação de Trabalho Monográfico de 
Conclusão de curso, 9 ed rev . Niterói EDUFF, 2007  
 
VANINI, M.; CASARINI, S. T., Armazenagem e Conservação dos Imunobiológicos em 
Unidades de Saúde; XVI Congresso de Iniciação Científica: Pesquisa e Responsabilidade 
Social. 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
APÊNDICES 

 



 
 
 

 

 

64 

 

8.1 CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação 

Título do Projeto: “AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM NA 
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FRIO NAS SALAS DE 
VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ” 
Pesquisador Responsável: Profª Drª.Dalvani Marques (Orientadora) 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: 2629-9477/ 9176-5770. 
Nome do voluntário:  ___________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos    R.G. __________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DO 
TRABALHO DA ENFERMAGEM NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 
DE FRIO NAS SALAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ”, de 
responsabilidade dos pesquisadores Profª Drª.Dalvani Marques, Enfª Munique Vieira Amado 
e Ana Carolina Raeder La-Cava Tinoco. Os objetivos da pesquisas são: 1) Analisar o 
conhecimento e as práticas sobre a conservação da rede de frio pelas trabalhadoras de 
enfermagem nas salas de vacinação na rede municipal de saúde de Niterói/RJ. 2) Avaliar o 
conhecimento dos trabalhadores de enfermagem sobre a Rede de Frio em salas de vacina. 3) 
Descrever as práticas de enfermagem em relação ao armazenamento, à conservação e 
manutenção da rede de frio a nível local. 4) Analisar o trabalho realizado pela enfermagem na 
rede de frio nas salas de vacinação. Justifica-se pela falta de estudos acerca da conservação e 
manutenção da rede de frio a nível local. Será empregado um questionário estruturado no 
interesse temático e observarei sistematicamente a rotina de trabalho de cada trabalhador, 
acompanhado de um funcionário da sala de vacinação. Sendo assim solicito seu 
consentimento para ser entrevistado, garantindo total sigilo, sendo esta entrevista 
confidencial. 
 Ressalta-se que nenhum prejuízo poderá decorrer das informações fornecidas e fica 
garantido o direito de interromper a sua participação a qualquer tempo se assim o desejar. 

Para maiores informações ou posteriores esclarecimentos, poderá entrar em contato 
com Ana Carolina Raeder La-Cava Tinoco, no telefone (21) 3731-1198 ou celular (21) 9802-
1261; com a Enfermeira Munique Vieira Amado, no telefone (21) 2628-1566 ou celular 
(21)8405-3655; com a pesquisadora responsável Profª Dra. Dalvani Marques no telefone (21) 
2629-9477 ou celular (21) 9176-5770. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 
cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 
qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Este documento será elaborado em duas 
vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 
pesquisador. 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro 
ter sido informado e concordo com a minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 ___________________________________             ___________________________________ 
            Participante                         Ana Carolina Raeder L. Tinoco/ entrevistadora 
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9.1 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA  

I 
D 
E 
N 
T 
I 
F 
I 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 

Unidade de Saúde: Data: 
1) Iniciais do nome 2) Profissão 

3) Tempo de formado 4) Tempo em sala de vacina 5) Tempo nesta sala 

6) Treinamento em sala de vacina 
 (   )  Sim        (   ) Não 

7) Se sim, há quanto tempo 
 

8) Na graduação recebeu informação sobre Rede de Frio         (   ) Sim     (   ) Não 

Transporte e Recebimento 
9) Qual a freqüência de recebimento de vacinas nesta unidade? 
   (   ) semanal       (   ) quinzenal       (   ) mensal 

10) Quem é responsável pelo transporte das vacinas? 
     (   ) UBS       (   ) COVIG       (   ) FMS       (   ) outro       (   ) não sei 
11) As caixas térmicas vêm com termômetro?   (   ) Sim       (   ) Não 
11-a) Se não, a unidade coloca?   (   ) Sim       (   ) Não 

12) As caixas térmicas vêem acompanhadas de guia de remessa ou similar? (   )Sim       (   ) Não 
12-a) Se sim, devolve o impresso ao emissor?  (   ) Sim       (   ) Não 

13) A temperatura de chegada é registrada?     (   ) Sim       (   ) Não 
14) Quem realiza a leitura da temperatura na chegada? 
  (   ) enfermeiro       (   ) aux/ técnico       (   ) outro 
15) Em 2009 houve remessa com alteração da temperatura de transporte? 
  (   ) nenhuma vez       (   ) < 3 vezes       (   ) > 3 vezes       (   ) não sei 
 
16) Na ocorrência da situação a cima, como você resolve ( ria)? 
(   ) Avisa emissor sempre       (   ) avisa emissor somente se a  temp muito alterada 
(   ) recebe normalmente          (   ) não sei 
 
17)  Na ocorrência da situação a cima, recebeu orientação sobre o procedimento a ser adotado? 
   (   ) Sim       (   ) Não 
 

Situação de emergência  
18) Nesta unidade há falta de energia elétrica? 
   (   ) toda semana       (   ) 1-2 vezes/mês       (   ) 1-2 vezes/ano       (   ) raro 
19) Na ocorrência da situação acima, recebeu orientação sobre o procedimento a ser adotado? 
   (   ) Sim       (   ) Não 
19a) Quando falta energia elétrica, muda as vacinas de lugar?  (  )S  (   )N 
19b) Se sim, coloca aonde? _____________________________________ Com termômetro? (  )S  (   ) 
N 
20) Em 2009 a(s) geladeira(s) desta unidade precisou (aram) de conserto? 
(   ) nenhuma vez       (   ) 1 vez       (   ) 2 vezes       (   ) >= 3 vezes       (   ) não sei 
20 a) A geladeira foi trocada por defeito em 2009? (   )S   (   ) 
21) A(s) geladeira(s) desta unidade tem manutenção preventiva?   (   ) Sim       (   ) não       (   ) não sei 
22) Se as geladeiras apresentarem defeito, você conhece o telefone para chamar manutenção? 
   (   ) Sim       (   ) Não 
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Armazenamento e manuseio 
23) Na(s) geladeira(s) da sua unidade existe termômetro? 
(   ) só para tem mom       (   ) mom/máx/min       (   ) não tem 
24) Quantas vezes/dia o termômetro é lido? 
(   ) Nunca       (   ) Não é todo dia       (   ) 1x dia       (   ) >=2x dia 
25) Onde é registrada essa leitura da temperatura? 
(   ) Não registra       (   ) Caderno da sala de vacina       (   ) Impresso da secretaria 
26) Qual o intervalo de temperatura para conservação das vacinas nesta unidade? 
(   ) Não sei       (   ) 2 a 8° C       (   ) 4 a 8°C       (   ) Outro 
27) Quando a temperatura está fora deste intervalo como você resolve(ria)? 
(   ) Notifica COVIG sempre       (   ) Notifica COVIG somente se a variação for grande 
(   ) Avalio e uso/descarto vacinas       (   ) Inutilizo tudo       (   ) Não sei 
28) Na ocorrência da situação a cima recebeu orientação sobre procedimento a ser adotado? 
(   ) Sim       (   ) Não 
29) Indique as vacinas que PODEM ficar a 0°C (perguntar todas): 
(   ) DTP        (   ) TETRA       (   ) OPV           (   ) BCG          (   ) HEP B          (   ) SCR                                          
(   ) F AM      (   ) DT               (   ) Rotavírus   (   ) SOROS     (   ) Anti-rábica    
30) Indique as vacinas que UNCA podem ficar a <0°C (perguntar todas): 
(   ) DTP        (   ) TETRA       (   ) OPV           (   ) BCG          (   ) HEP B          (   ) SCR                                          
(   ) F AM      (   ) DT               (   ) Rotavírus   (   ) SOROS     (   ) Anti-rábica    
31) Qual o tipo de geladeira da sua unidade? 
(   ) Doméstica somente       (   ) Tipo câmara somente       (   ) Uso diário (“medinic”) somente 
(   ) Dom + câm       (   ) Dom + uso diário       (   ) Todas      
32) A limpeza interna da geladeira da sua unidade é executada com que freqüência? 
(   ) 1x semana       (   ) Quinzenal       (   ) Mensal       (   ) Às vezes       (   ) Não faz 
 
33) Dia da semana para limpeza: (   ) S       (   ) T       (   ) Q       (   ) Q       (   ) S       (   ) Qq dia 
 
34) Horário para limpeza: (   ) manhã       (   ) tarde       (   ) Qq 
 
35) Onde são colocadas as vacinas durante a limpeza?  
(   ) caixa térmica       (   ) Balcão       (   ) Outra geladeira       (   ) Não retira       (   ) Outro 
36) Após a limpeza e o religar o equipamento quando ocorre a colocação das vacinas? 
(   ) Na mesma hora       (   ) Espera <  1 hora       (   ) Espera >= 1 hora 
37) Vou citar umas vacinas e você me diz qual o prazo máximo que o frasco pode ficar aberto (quando 
não contaminado). 
POLIO Oral: ____________   SCR: ____________  HEP B: ____________  BCG: ____________                                         
TETRA: ____________  DT: ____________  F AM: ____________       
Questões 38 a 42 se existir refrigeradores domésticos. Existindo somente refrigeradores tipo câmara 

anotar NÃO SE APLICA  na resposta 

38) O que se coloca no congelador da geladeira da sua unidade? (espontânea) 

39) O que se coloca na primeira prateleira da geladeira da sua unidade? (espontânea) 
 
40) O que se coloca na parte inferior (gavetão) da geladeira da sua unidade? (espontânea) 
 
41) O que se coloca na porta da geladeira da sua unidade? (espontânea) 
 
42) Onde se coloca o termômetro (sensor) na geladeira da sua unidade? (espontânea) 
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Somente para refrigeradores tipo câmara 

43) As temperaturas max/min do termômetro do painel da geladeira são utilizadas para controle? 
(   ) Só usa o registro do painel       (   ) Usa outro term       (   ) Usa o painel e outro term 
 
Somente para uso de caixa térmica para acondicionar vacinas na ausência de geladeira de uso 
diário (tipo medinix) 
44) Utiliza diariamente a caixa térmica para acondicionar as vacinas que serão usadas no mesmo dia? 
(   ) Sim     (    ) Não       (    ) Depende – outro motivo: ______________ 
45) A caixa térmica é montada com: 
(   ) gelos recicláveis somente       (   ) gelos recicláveis + termômetro com cabo extensor   (    )gelos 
comuns 
46) Qual o intervalo de temperatura para conservação das vacinas em caixa térmica? 
(   ) Não sei       (   ) 2 a 8° C       (   ) 4 a 8°C       (   ) Outro 
47) Se usar termômetro – Quantas vezes/dia o termômetro da caixa térmica é lido? 
(   ) Nunca          (   ) 1x dia       (   ) >=2 x dia 
48) ) Se usar termômetro – Onde é registrada essa leitura da temperatura? 
(   ) Não registra       (   ) Caderno da sala de vacina       (   ) Impresso da secretaria 
49) Quando a temperatura está fora deste intervalo como você resolve(ria)? 
 (   ) Avalio e uso/descarto vacinas       (   ) Inutilizo tudo       (   ) Comunico ao responsável     
 (   ) Troco os gelos e uso as vacinas       (   ) Troco os gelos e inutilizo as vacinas       (   ) Não sei 
50) Na ocorrência da situação acima recebeu orientação sobre procedimento a ser adotado? 
(   ) Sim       (   ) Não 
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9.2 

 

UNIDADE DE SAÚDE:  __________________    

DATA: ____/_____/__________   Horário início: ________   Horário término: __________ 

Funcionário da unidade acompanhando a inspeção: (iniciais e função) ___________________ 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA 

O       I 
R      N 
G      S 
A      T 
N      A 
I   E   L 
Z      A 
A      Ç 
Ç      Ã 
Ã      O 
O 
 

1) Marca 2) Capacidade 3) Tempo de uso 4) Defeitos 2009  -  
(  )S (  )N 
Trocou geladeira por 
defeito 2009? (  )S (  )N 

5) Vedação borracha (   ) S    (   ) N 6) Limpeza motor (   ) S            (   ) N 
7)Tomada exclusiva (   ) S    (   ) N 8) Distancia parede (   ) < 20cm  (   ) >= 20 cm 

9) Termômetro (   ) S    (   ) N  Tipo   (   ) lin   (   ) digital   (   ) capela   (   ) Painel 
10) Caixa térmica (   ) S    (   ) N 11)Bobinas extra 

refrigeradas 
(   ) S               (   ) N 

12) Controle entrada 
 

(   ) S    (   ) N 
 

13) Controle-inutilização 
(vencimento ou descarte) 

(   ) S               (   ) N 
 

14)Ficha notificação (   ) S    (   ) N 15) Manual proced ou 
      sala vacina    

(   ) S              (   ) N 
 

16) Mapa mês ant 
 

(   ) não existe mapa   ant                        (   ) atual/ant c/alt s/notificação 
(   ) atual/ant  s/alt                                   (   ) atual/ant c/alt c/notificação 

 
 
P 
R      M 
O      A 
C      N 
E      U 
D  E  S 
I        E 
M      I 
E       O 
N 
T 
O 
S 
 

17) Registro controle 
temp 

(   ) Sim   (   ) Não 
Se sim, (   ) impresso 
próprio/oficial 
(   ) outro 

18) Freqüência      (   ) 1x dia  (   ) 2x   
                       (   ) Não registra temperatura  

19) Posição term 
   2ª prateleira 
19-a) Temperatura 
regist é do painel  

(   ) S    (   ) N    (   ) NA 
 
(   ) S    (   ) N    (   ) NA  
 

20) Leitura term     (   ) Max     (   ) Min   (   )Mo 
   unidade 

 
 

21) Camada gelo 
    congelador 

(   ) < 0,5cm       
(   ) >= 0,5cm 
 

22) Bobinas no     (   ) S   (   ) N     (   )NA 
congelador 

23) Garrafas c/      
água no gavetão 

(   ) S    (   ) N    (   ) NA 
 

23 a) Tem gavetão? (   )S  (   ) N 
Se não, colocou o que no lugar do gavetão? 
________________________________________ 

24) Porta vazia      (   ) S   (   ) N     (   )NA 
24-a) COM O QUE  ( porta) 
25) Toxóides/ HEP B/ DTP/ DT/ soro na 1ª prateleira                            (   ) S    (   ) N     (   )NA 
26) Espaço entre vacinas 
        e parede 

(   ) < 2cm   (   ) >= 2cm 
 

27) Bandejas       (   ) S    (   ) N     (   )NA 
         perfuradas 

 
Para caixa térmica 

28) Gelos recicláveis posicionados :  (    ) ao redor das laterais e em baixo    (    ) empilhados    
                                                       (    ) outro modo: ______________________ 
29) Termômetro posicionado:  (    ) fixado em lateral externa + cabo externo colocado no meio da caixa 

                                                  (    ) fixado em lateral externa + cabo externo encostado nos gelos 
                                              (    ) sem termômetro 
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30) Vacinas – colocação:   
(   ) colocadas em contato direto com o gelo         (   ) colocadas sobre papel toalha sobre o gelo 
(   ) colocadas dentro de frascos plásticos        (   ) outro: _____________________________ 
31) Vacinas – manuseio:   (    ) com agulha + seringa espetada no frasco (circuito fechado) 
                                        (   ) somente com agulha espetada ( circuito aberto) 
                                        (   ) frasco de pólio aberto           (   ) frasco de pólio fechado 
Para equipamento tipo câmara 
32) Consegue demonstrar painel (   ) S         (   ) N         (   )NA 
33) O alarme está ativado (   ) S         (   ) N         (   )NA 
34) A função lock está ativada (   ) S         (   ) N         (   )NA 

C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 
E 

35) Tomada fixada  (   ) S      (   ) N                  
        

36) Caixa de força c/ acesso externo  (   ) S   (   ) N     

37) Caixa de força c/ disjuntor identificado  (   ) S   (   ) N     (   ) impedido vistoria 
 
38) Protocolo para falta de energia   (   ) S   (   ) N 
 

39) Protocolo  p/ quebra equipamento 
                (   ) S   (   ) N 

40) Telefone Cia elétrica                  (   ) S   (   ) N 
 acessível  

41) Telefone manutenção acessível   (   ) S   (   ) N    
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