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RESUMO 

 

 

Introdução: A pesquisa constituiu-se a partir do referencial teórico sobre vacinação, Sala de 

Vacina, e rotina de trabalho da equipe de enfermagem na Sala de Vacina. Tendo em vista que a 

Sala de Vacina é um lugar de grande circulação, podendo ser o primeiro contato do usuário 

com o Sistema Único de Saúde, a conexão entre o preconizado pelo Ministério da Saúde com 

a prática do profissional e o ambiente adequado, se torna o eixo norteador para assistência de 

qualidade. Objetivos: Avaliar a implantação das normas e diretrizes do Programa Nacional de 

Imunização no âmbito das salas de vacinas por meio da observação e descrição de aspectos 

relacionados ao funcionamento dos serviços das salas de vacina de um Território do 

Município do Rio de Janeiro, assim como levantar percepções de profissionais de enfermagem 

que atuam como responsáveis-técnicos nas salas de vacina, acerca de seu trabalho. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, conduzido a partir do 

preenchimento de um Roteiro Sistematizado de Ambiência, a partir da observação das 13 

salas de vacinação de um Território do Município do Rio de Janeiro, e de entrevistas 

semiestruturadas com seus enfermeiros e responsáveis-técnicos. Resultados encontrados: A 

pesquisa foi desenvolvida com 13 enfermeiras responsáveis por salas de vacina de um 

Território do Rio de Janeiro. Além da graduação, 69,2% das profissionais possuíam título de 

especialista, o tempo de formação mais frequente foi de menos de 10 anos (46,1%). A atuação 

no cargo atual não é o primeiro emprego para a maioria (61,5%) e o tempo de atuação mais 

requente é de 3 a 10 anos (53,8%) sendo esta também a faixa de tempo mais comum na qual 

elas são responsáveis pela imunização (61,5%). É comum que elas tenham feito cursos de 

formação complementar em imunização (69,2%) e em anafilaxia (46,2%), embora considerem 

a formação suficiente. Com relação à infraestrutura e recursos humanos, a maioria dos postos 

segue as normas indicativas para período e tempo de atendimento, enfermeiros responsáveis, 

metragem da sala, presença de refrigeradores câmara fria e ar condicionado adequado (este 

em 100% dos casos). Todas as salas de vacina realizam a checagem dos refrigeradores ao 

início e final de expediente de forma adequada, com a primeira checagem feita comumente às 

8 horas da manhã (92,3%) e a última checagem feita comumente às 18 horas (61,5%). Quanto 

à organização de materiais e insumos, o único item avaliado que não estava adequado em 

todas as salas foi o sabão líquido no dispenser/almotolia, parcialmente suficiente em 3 das 13 

salas avaliadas (23,1%). Quanto ao equipamento refrigerador, o único item avaliado que não 

estava adequado em 100% das salas foi a distância do equipamento em 20 cm da parede, que 

não era adequado em 3 das 13 salas avaliadas (23,1%). Os resultados mostram que 15,4% das 

salas de vacina apresentavam boa adequação, 76,9% das salas apresentavam muito boa 

adequação e 7,7% apresentavam adequação perfeita. Considerações finais: A principal 

contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento do Índice Forrester de Adequação de uma 

Sala de Vacina para mensurar o quanto uma Sala de Vacina está adequada para o 

funcionamento ideal. O uso deste índice pode auxiliar a dinamizar e orientar as operações de 

supervisão e controle de qualidade de uma Sala de Vacina.  

 

 

Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Vacinação. Sala de Vacina. 
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ABSTRACT 

 

Introduccion: The research consisted of the theoretical reference on vaccination, vaccine 

room, and routine of work of the nursing team in the vaccine room. Given that the vaccine 

room is a place of great circulation, and may be the user's first contact with the Unified Health 

System, the connection between what is recommended by the Ministry of Health and the 

practice of the professional and the appropriate environment becomes the guiding axis for 

quality assistance. Objectives: To evaluate the implementation of the norms and guidelines of 

the National Immunization Program within the vaccination rooms of a Territory of the 

Municipality of Rio de Janeiro through the observation and description of aspects related to 

the operation of the vaccine rooms services of a Territory of the State of Rio de Janeiro. 

Municipality of Rio de Janeiro, as well as raising perceptions of nursing professionals who act 

as responsible-technicians in the vaccine rooms, about their work. Methodology: This is a 

descriptive and qualitative study, based on the completion of a Systematized Environment 

Roadmap, based on the observation of the 13 vaccination rooms of a Territory of the City of 

Rio de Janeiro, and semi-structured interviews with its nurses and responsible-technicians. 

Results: The research was developed with 13 nurses responsible for vaccine rooms in a 

Territory of Rio de Janeiro. Besides graduation, 69.2% of the professionals had a specialist 

degree, the most frequent training time was less than 10 years (46.1%). The current job 

position is not the first job for the majority (61.5%) and the most demanding performance 

time is between 3 and 10 years (53.8%), which is also the most common time period in which 

they are responsible for immunization (61.5%). It is common for them to take complementary 

training courses in immunization (69.2%) and anaphylaxis (46.2%), although they consider 

training sufficient. With respect to infrastructure and human resources, most of the stations 

follow the indicative norms for the period and time of attendance, responsible nurses, room 

footage, presence of cold room refrigerators and adequate air conditioning (this in 100% of 

cases). All vaccine rooms conduct a check-up of the coolers at the beginning and end of the 

workout, with the first check usually done at 8 am (92.3%) and the last check usually done at 

6 pm (61.5 %). Regarding the organization of materials and supplies (Table 6), the only item 

evaluated that was not adequate in 100% of the rooms was the liquid soap dispenser / 

almotolia, partially sufficient in 3 of the 13 rooms evaluated (23.1%). The results show that 

15,4% of the vaccine rooms had good adequacy, 76.9% of the vaccine rooms had very good 

adequacy and 7.7% of the rooms had perfect adequacy. Final considerations: The main 

contribution of this work was the development of the IFASV to measure how much a vaccine 

room is suitable for the ideal process. The use of this score can help to stimulate and guide the 

operations of supervision and quality control of a vaccine room. 

 

Keywords: Nursing team. Vaccination. Vaccine room. 
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RESUMEN 

  

Introducción: La investigación se constituyó a partir del referencial teórico sobre 

vacunación, sala de vacuna, y rutina de trabajo del equipo de enfermería en la sala de vacuna. 

Con el fin de que la sala de vacuna es un lugar de gran circulación, pudiendo ser el primer 

contacto del usuario con el Sistema Único de Salud, la conexión entre el preconizado por el 

Ministerio de Salud con la práctica del profesional y el ambiente adecuado, el eje guía para la 

asistencia de calidad. Objetivos: Evaluar la implantación de las normas y directrices del 

Programa Nacional de Inmunización en el ámbito de las salas de vacunas de un Territorio del 

Municipio de Río de Janeiro por medio de la observación y descripción de aspectos 

relacionados al funcionamiento de los servicios de las salas de vacuna de un Territorio del 

Estado, El municipio de Río de Janeiro, así como levantar percepciones de profesionales de 

enfermería que actúan como responsables técnicos en las salas de vacuna, acerca de su 

trabajo. Metodología: Se trata de un estudio descriptivo y cualitativo, conducido a partir del 

llenado de un Roteiro Sistematizado de Ambiencia, a partir de la observación de las 13 salas 

de vacunación de un Territorio del Municipio de Río de Janeiro, y de entrevistas 

semiestructuradas con sus enfermeros y responsables técnicos. Resultados encontrados: La 

investigación fue desarrollada con 13 enfermeras responsables por salas de vacuna de un 

Territorio de Río de Janeiro. Además de la graduación, el 69,2% de las profesionales poseía 

título de especialista, el tiempo de formación más frecuente fue de menos de 10 años (46,1%). 

La actuación en el cargo actual no es el primer empleo para la mayoría (61,5%) y el tiempo de 

actuación más exigente es de 3 a 10 años (53,8%) siendo esta también la franja de tiempo más 

común en la cual ellas son responsables de la inmunización (61,5%). Es común que hayan 

hecho cursos de formación complementaria en inmunización (69,2%) y en anafilaxia (46,2%), 

aunque consideren la formación suficiente. Con respecto a la infraestructura y recursos 

humanos, la mayoría de los puestos siguen las normas indicativas para período y tiempo de 

atención, enfermeros responsables, metraje de la sala, presencia de refrigeradores cámara fría 

y aire acondicionado adecuado (este en el 100% de los casos). Todas las salas de vacunación 

realizan la comprobación de los refrigeradores al inicio y final de expediente de forma 

adecuada, con el primer cheque hecho comúnmente a las 8 de la mañana (92,3%) y el último 

cheque hecho comúnmente a las 18 horas (61,5) %). En cuanto a la organización de materiales 

e insumos (Tabla 6), el único ítem evaluado que no era adecuado en el 100% de las salas fue 

el jabón líquido en el dispensador / almotolia, parcialmente suficiente en 3 de las 13 salas 

evaluadas (23,1%). Los resultados muestran que el 15,4% de las salas vacunas presentaban 

buena adecuación; 76,9% de las salas presentaban muy buena adecuación y 7,7% de las salas 

presentaban perfecta adecuación. Consideraciones finales: La principal contribución de este 

trabajo fue el desarrollo del IFASV para medir cuánto una sala de vacuna es adecuada para el 

funcionamiento óptimo. El uso de esta puntuación puede ayudar a dinamizar y orientar las 

operaciones de supervisión y control de calidad de una sala de vacuna. 
 

 

Palabras clave: Equipo de enfermería. La vacunación. Sala de vacuna. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Esta pesquisa surgiu a partir da minha prática profissional como Enfermeira de 

Família e Comunidade atuando no gerenciamento, planejamento e funcionamento da Sala de 

Vacina de uma Unidade de Saúde da Família. Durante esse processo, tomei como base 

estudos e pesquisas acerca da imunização nos aspectos educacionais e assistenciais, de modo 

que estes puderam contribuir com a qualidade do processo de trabalho na Sala de Vacina. Ou 

seja, vacinar com conhecimento e com capacidade técnica inspirou minha atuação como 

enfermeira e me motivou a escrever sobre o meu próprio processo de trabalho.  

 Nesse contexto explorei e aprofundei meus conhecimentos, elaborando uma pesquisa 

bibliográfica, descritiva, exploratória e não documental, que foi enviada para apresentação na 

21° Conferência Internacional de Medicina de Família e Comunidade Wonca Rio 2016. A 

Comissão Científica Mundial ao avaliar e premiar minha pesquisa em segundo lugar na 

categoria Pôster Digital, fortaleceu meu desejo de pesquisar e esquadrinhar os aspectos que 

envolvem o processo de trabalho do enfermeiro na Sala de Vacina, promovendo a capacitação 

dos profissionais da equipe multidisciplinar no acolhimento aos usuários e na adesão às 

mudanças estruturais do Calendário Vacinal.  

Mediante minha sede de conhecimentos, investi em estudos e pesquisas, e 

consequentemente me candidatei a vaga do Mestrado Acadêmico na Universidade Federal 

Fluminense com o objetivo de aprimorar meus conhecimentos de uma forma abrangente. E 

como a área de imunização requer muito preparo e conhecimentos, me candidatei a 

Especialização em Imunização e Saúde do Viajante, e Infectologia no Instituto Nacional de 

Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz, a fim de que os conhecimentos que 

envolvem a temática fossem supridos através de Instituições de ensino e referência na área. E 

assim os últimos dois anos foram desafiadores para a conclusão com qualidade do caminho 

que percorri em prol do preenchimento das lacunas do conhecimento que julgava necessário 

para a construção acadêmica, vislumbrando contribuir de uma forma ímpar para a 

comunidade acadêmica, principalmente para a Enfermagem. 

Mediante a complexidade exigida para o sucesso do processo de vacinação, o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), norteia o trabalho adequado através de um sistema 

denominado Rede de Frio. De acordo com o Ministério da Saúde, 
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A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo PNI, que tem o objetivo de assegurar que 

os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em 

condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que 

eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua 

administração. Alterações de temperatura (excesso de frio ou calor) podem 

comprometer a potência imunogênica, o que pode acarretar a redução ou a falta do 

efeito esperado. Os imunobiológicos, enquanto produtos termolábeis e/ou 

fotossensíveis, necessitam de armazenamento adequado para que suas características 

imunogênicas sejam mantidas (BRASIL, 2014a, p. 35). 

A participação dos profissionais envolvidos é imprescindível para o funcionamento 

adequado dos imunobiológicos, de modo que o entendimento e a ética em cada etapa da rede 

de frio sejam valorizados, fazendo jus aos investimentos públicos para a diminuição dos 

agravos à saúde, fundamentados nas bases legais e tecnológicas da atualidade.  

No que diz respeito à vacinação, uma das mais impactantes intervenções em Saúde 

Pública é o PNI, utilizado por toda a população brasileira independente de condições 

socioeconômicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde e o Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis (BRASIL, 2014b), o PNI surgiu no início da década de 70 e desde então 

mostra resultados e avanços expressivos. O programa possibilitou que o Brasil se tornasse 

referência no quesito imunização, colocando-o muito além do já alcançado por países de 

dimensões continentais e tão grande diversidade socioeconômica. No campo das imunizações, 

o Brasil é visto com respeito e com admiração até por países dotados de condições mais 

propícias para esse trabalho, por terem população menor e disporem de melhores aspectos 

sociais e econômicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).  

A Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), em Nota 

Informativa nº 149/2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) e em Nota Informativa nº 

311/2016 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016a), informa as mudanças estruturais no 

Calendário Nacional de Imunizações. As mudanças são baseadas em novos estudos, situação 

epidemiológica das doenças, mudanças nas indicações internacionais dos esquemas vacinais e 

na incorporação de novas tecnologias.  

Para organizar, gerenciar, mobilizar e aplicar tais medidas e normas, é imprescindível 

que todos os profissionais envolvidos estejam cientes e comprometidos com a execução do 

processo, pois: 

[...] a enfermagem desenvolve papel fundamental mudando a história dos conceitos 

desatualizados sobre vacinação, [...] e é de responsabilidade do enfermeiro a 
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capacitação do profissional da Sala de Vacina no que diz respeito ao acolhimento, 

condições de uso, a administração da vacina dentro das normas técnicas e 

preconizadas pelo PNI (PEREIRA; BARBOSA, 2007, p.1). 

 A partir dessa compreensão, os profissionais que atuam diretamente na Sala de Vacina 

precisam de capacitação técnica para aderir às propostas do PNI em sua execução assistencial, 

de modo a minimizar erros e eventos adversos pós-vacinais (EAPV) (BRASIL, 2001).  

De acordo com Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, acolhimento se 

configura como uma atitude de inclusão, caracterizada por ações que favorecem a 
construção de uma relação de confiança e compromisso dos usuários com as equipes 

e os serviços. A recepção é estratégica para o acolhimento, pois é o primeiro contato 

com a unidade e de onde partem os encaminhamentos para outras unidades 

(BRASIL, 2014a, p.28). 

 O acolhimento é uma orientação da Política Nacional de Humanização (PNH), que 

orienta para o desenvolvimento de uma postura que valorize o posicionamento ético do 

profissional de saúde, independentemente da sua formação, na abordagem ao usuário. O 

trabalho se dá a partir de uma escuta qualificada, respeitando o protagonismo do usuário. A 

habilidade do profissional na sua atuação engloba o entendimento de que sua prática implica 

na responsabilização e no direcionamento operacional do fluxo adequado da rede. Assim, não 

há local, hora, nem profissional específico para a execução da ação, uma vez que acontece o 

tempo todo, como reflexo do entendimento do compromisso ético dos profissionais para com 

os usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). 

 Segundo a Carteira de Serviços (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

DEFESA CIVIL, 2016), a Atenção Primária se tornou a porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a Sala de Vacina é um local muito procurado diariamente. Assim, é oportuno 

que este local favoreça o acolhimento, educação em saúde e prática assistencial. Com base na 

PNH, na Sala de Vacina, os profissionais precisam ser constantemente treinados na 

abordagem aos usuários para um processo de trabalho que exige treinamentos e habilidades. 

 Os profissionais estão diante de processos complexos e diante de muitos investimentos 

e tecnologias aplicadas, uma vez que a cada dia prevenir se torna mais complexo. Prevenir 

com vacinação, no passado, é completamente diferente de fazê-lo na atualidade, também por 

conta de toda a abrangência que o PNI investe. Em termos de técnica, os avanços tecnológicos 

que exigem aprimoramento e tratar esse fato displicentemente impacta de modo direto os 

resultados, com impacto nas questões de saúde e doença. 
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 Além da capacitação, penso na necessidade da presença de um profissional graduado 

para atuar nos processos que envolvem o trabalho dentro da Sala de Vacina, proposta que por 

vezes se torna um desafio para o enfermeiro que a coordena, pois além das competências 

operacionais de gerenciamento, executar no campo assistencial é de suma importância. No 

mais, é também responsável pelo alcance de resultados positivos. 

 Conforme o código de ética dos profissionais de enfermagem (COREN-RJ, 2016), é 

função privativa do enfermeiro proporcionar educação em saúde, com o objetivo de melhorar 

a saúde da população. Logo, o enfermeiro possui um papel fundamental na educação para 

promoção da saúde, pois executa um papel de multiplicador teórico-prático, atuando na 

educação das equipes, tanto quanto na dos usuários. Nesta perspectiva, Vilasboas, Teixeira e 

Teixeira (1995) discutem o conceito de promoção da saúde como ação individual, ação da 

comunidade e ação do compromisso dos governos na busca de uma vida mais saudável a 

todos os envolvidos nos processos sociais que envolvam a saúde. 

Caso esse processo não seja bem elaborado na unidade de saúde, poderá favorecer 

vulnerabilidade e baixa cobertura no território, apesar das vacinas contribuírem com a 

prevenção de doenças imunopreviníveis. Proporcionar estratégias que evitem falhas, são não 

apenas oportunas, como necessárias para ganhar cobertura vacinal e não desperdiçar recursos 

públicos investidos campanhas e insumos de vacinação, bem como valorizar as repercussões 

que essa vivência cotidiana pode trazer de benefícios para a sociedade. 

Considerando o cenário supracitado, essa pesquisa de mestrado tem como objetivo 

geral analisar as normas e o ambiente da Sala de Vacina de um Território do Município do Rio 

de Janeiro. Como objetivos secundários, buscou-se elaborar um instrumento sistematizado 

para descrever as normas e a ambiência da Sala de Vacina de acordo com o preconizado para 

estrutura física, recursos humanos e gerenciamento; desenvolver e definir, a partir deste 

instrumento, um índice de avaliação de uma Sala de Vacina, nos domínios de estrutura física, 

dos recursos humanos e de gerenciamento da Sala de Vacina; avaliar as salas de vacina do 

território em análise de acordo com estes índices; e traçar o perfil profissional dos 

Enfermeiros RT ou seus substitutos que trabalham na Sala de Vacina. 

A pesquisa se justifica no sentido de propor discussões educativas e assistenciais sobre 

a Sala de Vacina, visando a melhoria da qualidade da assistência prestada à população. Nesse 

sentido, dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a) apontam que desde as primeiras 
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vacinações, em 1804, o Brasil acumulou quase 200 anos de imunizações, sendo que nos 

últimos 43 anos, a partir da criação do PNI, desenvolveu ações planejadas e sistematizadas. 

Estratégias diversas, campanhas, varreduras de rotina e bloqueios erradicaram a febre amarela 

urbana em 1942, a varíola em 1973, a poliomielite em 1989; e controlaram o sarampo, o 

tétano neonatal, as formas graves de tuberculose, a difteria, o tétano acidental, a influenza tipo 

B, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita, a hepatite B, a influenza e suas complicações 

em idosos, assim como as infecções pneumocócicas. 

 O ponto de vista de que o aprendizado se desenvolve pela prática e vice-versa, aponta 

também para a relevância da pesquisa, que se constrói mediante a vivência profissional. Por 

trás do trabalho da PNI há diversos profissionais atuando. Ainda, dentro desse universo, o 

Enfermeiro atua de forma múltipla, desde o gerenciamento e planejamento até as atividades 

cotidianas da Sala de Vacina.  

 O enfermeiro da equipe pode promover boas práticas com orientações para educação, 

manutenção, prevenção da doença e reabilitação dos agravos à saúde, questões essenciais para 

as propostas do PNI.  Compreender este contexto, pode contribuir com melhorias no processo 

de trabalho e acolhimento do usuário, ao mesmo tempo em que favorecer o desenvolver de 

capacidades de aprendizagem. 

Na Sala de Vacina, os profissionais precisam ser constantemente treinados na 

abordagem aos usuários para responder a um processo de trabalho que exige treinamentos e 

habilidades, dadas as mudanças estruturais no calendário de vacinação, situação 

epidemiológica das doenças e mudanças nos esquemas internacionais. Nesse sentido, Oliveira 

(2002) faz uma reflexão destacando que, cada vez mais, os profissionais em enfermagem 

devem construir um saber de cunho teórico e científico específicos para o fortalecimento do 

seu espaço na comunidade científica. 

Assim sendo, a presente pesquisa deseja contribuir na área da enfermagem, de modo a 

apontar possibilidades outras de implementação de estratégias de cuidado visando a 

construção de um índice de avaliação do funcionamento da sala de vacina. Com isso, discutir 

em prol da saúde, prevenção de doenças imunopreviníveis e redução de agravos através de um 

processo de trabalho seguro com imunobiológicos na Sala de Vacina. 
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CAPÍTULO I 

VACINAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA SALA DE VACINA: OBSERVAÇÕES 

TÉCNICAS 
 

 As vacinas estão entre os relevantes triunfos científicos com relação ao 

desenvolvimento em saúde e uma das mais impactantes intervenções em saúde pública é o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além da saúde da população seguir uma tendência 

de estar cada vez mais protegida das doenças infecciosas, o programa mostra-se com 

potencial capaz de reduzir internações ocasionadas pelas enfermidades que as vacinas evitam. 

Nesse sentido, o progresso coopera para pesquisas constantes e desenvolvimento de novas 

vacinas na proteção de diversas doenças causadas por vírus e bactérias (BRASIL, 2013).  

 As vacinas atenuadas contêm agentes infecciosos vivos, mas extremamente 

enfraquecidos e as vacinas inativadas usam agentes mortos, alterados, ou apenas partículas 

deles. Todos os agentes são conhecidos como antígenos vacinais. Na composição das vacinas 

são utilizados outros componentes para sua conservação, alguns antibióticos, algumas têm na 

sua formulação o Timerosal, além de gelatina, ovo de galinha e outros adjuvantes, como o 

hidróxido de alumínio, que auxiliam na indução de uma resposta de proteção mais forte 

(BRASIL, 2013). 

 Por isso, é muito importante a conduta profissional adequada na abordagem, antes 

mesmo do ato específico de vacinar, principalmente pelo risco de pacientes alérgicos a algum 

dos componentes que as vacinas possuem. O profissional precisa estar bem orientado sobre 

tais questões, uma vez que podem implicar riscos e adentrar em aspectos éticos e legais da 

profissão, baseados na segurança do paciente e na capacidade do profissional de reconhecer o 

produto que está aplicando no corpo do usuário. 

 Portanto o hábito de constante capacitação e abordagem singular precisa ser uma 

realidade na Sala de Vacina. Perguntar ao usuário se possui alergias e a quais componentes, 

minimiza as possibilidades de danos ao usuário, assim como de impactos em todo o processo 

que atravessa o ato de vacinar. É de relevância também incentivar que as pessoas alérgicas 

sempre mencionem as substâncias a que são alérgicas, sendo esta uma responsabilidade legal 

do profissional de enfermagem.  
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 Pessoas alérgicas e em tratamento que deixem o sistema imunológico enfraquecido, 

doenças graves, candidatos a transplantes, portadores de doenças crônicas como diabetes, 

cardiopatas, pneumopatas, doenças autoimunes, entre outras, são encaminhados para o Centro 

de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), que possuem vacinas especiais para 

cada caso. O encaminhamento deve ser indicado pelo médico assistente em conjunto com um 

relatório de saúde e exames específicos. Além disso, antes da vacinação destes pacientes é 

realizada uma consulta com um médico infectologista, especialista para estes casos, que 

avaliará os riscos e benefícios, analisará os exames e as condições particulares para cada caso. 

As vacinas ofertadas nos CRIEs são diferentes das vacinas administradas em pessoas com 

situação de saúde comuns, vacinadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004).  

 Vale destacar que os antígenos (vírus e bactérias), ao penetrarem no organismo 

humano vacinado contra uma certa doença, reduzirão ao máximo o risco de infecção, pois já 

existem anticorpos armazenados. Quando os anticorpos entram em contato com este agente 

agressor ou antígeno, oferecem proteção ao organismo e, caso haja manifestações clínicas da 

doença, será de forma muito mais branda, uma vez que o sistema imunológico foi fortalecido 

pela vacina (BRASIL, 2004). 

 

1.1 Eficácia e segurança das vacinas 

  

 De forma geral, em boas condições, as vacinas protegem cerca de 90% a 100% das 

pessoas. O reduzido percentual de não proteção ocorre por diversos motivos, sendo alguns 

referentes ao tipo da vacina, e outros com relação à individualidade biológica da pessoa 

vacinada, que não gera a resposta imunológica adequada (BRASIL, 2014). 

 Quanto à segurança e precaução, é fundamental que os profissionais de enfermagem e 

a população estejam cientes de que toda vacina, para ter seu uso liberado no Brasil, passa por 

exigentes procedimentos e técnicas de avaliações de riscos ao ser humano, análise realizada 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2014). Esse órgão, 

regido pelo Ministério da Saúde, pesquisa, examina, investiga e especula dados por um 

percurso observatório de mais de 10 anos e os resultados para licenciar a vacina devem 

garantir a segurança e eficácia obtidos em pesquisas com milhares de humanos voluntários, de 
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vários países. O objetivo final é atestar que o produto esteja apto a impedir determinada 

doença sem apresentar risco à saúde humana (BRASIL, 2014). 

1.2 O Programa Nacional de Imunizações 

 

 O PNI surgiu no início da década de 1970, mais precisamente em 18 de setembro de 

1973, regido pela Lei nº 6.259 de 30/10/1975 e regulamentado pelo Decreto nº 78.231 de 

12/08/1976. Desde então tem demonstrado resultados e avanços grandiosos na saúde da 

população brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003), os quais só foram alcançados com o 

rigor do trabalho dos profissionais envolvidos e condições adequadas para alcançar esses 

resultados através de um sistema chamado Rede de Frio. 

 O objetivo final da Rede de Frio é assegurar que todos os imunobiológicos 

administrados mantenham suas características iniciais, a fim de conferir imunidade, visto que 

são produtos termolábeis e quando expostos as variações de temperatura inadequadas à sua 

conservação podem sofrer inativação dos componentes imunogênicos (BRASIL, 2013).  

 Há cinco níveis de instâncias da Rede de Frio, a nível nacional, estadual, regional, 

municipal e local. A Redes de Frio na instância a nível do Governo Federal são representadas 

pelo Ministério da Saúde, na qual a CGPNI define normas, parâmetros técnicos e distribui os 

imunobiológicos através da Central Nacional de Armazenagem e Distribuição dos 

Imunobiológicos (CENADI). A CENADI foi criada em 1982 para organizar a 

operacionalização da logística de distribuição dos imunobiológicos para as 27 unidades 

federadas, as centrais estaduais, com qualidade, segurança, organização, distribuição, controle 

e transporte. Esse de instância, possui câmaras frias com compartimentos separados para 

conservar os imunobiológicos, sendo os que podem ser congelados a -20°C e os que não 

podem ser congelados em temperatura entre 2ºC e 8°C (BRASIL, 2014). 

 Quanto às instâncias estaduais, são representadas pelas Secretarias Estaduais de 

Saúde. Possuem estrutura física para armazenamento e distribuição com câmaras frigoríferas 

positivas e negativas, podem ser utilizadas, além das câmaras frias, refrigeradores (freezer) a -

20°C e geladeiras comerciais entre 2ºC e 8°C. Ainda, contêm espaço para almoxarifado, sala 

de preparo, área de recebimento, inspeção e distribuição de imunobiológicos, sala para 

reuniões, planejamento, educação em saúde, formação e capacitação de recursos humanos 

(BRASIL, 2014). 
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 As instâncias regionais, por sua vez, são representadas pelas Centrais Regionais de 

Rede de Frio, subordinadas às Secretarias Estaduais de Saúde. Sua função é distribuir os 

imunobiológicos aos municípios de sua abrangência. São utilizadas câmaras frias, ou 

refrigeradores (freezer) conforme a temperatura indicada para cada produto. Possuem área 

para armazenamento dos imunobiológicos e almoxarifado, área de acesso para os veículos de 

carga destinados ao recebimento, preparação e distribuição (BRASIL, 2014). 

 As instâncias municipais são representadas pela Secretaria Municipal de Saúde e as 

atribuições consistem no planejamento integrado das ações de armazenamento e distribuição 

dos imunobiológicos (BRASIL, 2014). 

 Por fim, as instâncias locais são representadas pela Sala de Vacina, que é a instância 

final da Rede de Frio, onde os imunobiológicos são conservados entre 2ºC e 8°C em 

geladeiras domésticas ou câmara fria. São responsáveis pelos procedimentos, estratégias de 

vacinas, campanhas, bloqueios, intensificações e vacinações extramuros (BRASIL, 2013). 

 

Figura 1: Hierarquia das instâncias responsáveis pelas salas de vacina 

 

 

Fonte: Brasil (2013) 
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Figura 2: Responsabilidades da Rede Frio 

 

Fonte: Brasil (2013). 

 

1.3 A Sala de Vacina 
 

 A Sala de Vacina é a instância final da rede de frio, e assume de maneira específica as 

ações e procedimentos de vacinação, intensificações, rotinas, bloqueios e campanhas 

(BRASIL, 2014). Se as vacinas permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a 

erradicação das doenças imunopreviníveis, para que o processo seja garantido, as atividades 

em imunização devem ser cercadas de cuidados, adotando-se procedimentos adequados antes, 

durante e após a administração dos imunobiológicos. 

 Há algumas especificidades a serem atentadas acerca da Sala de Vacinação. Uma delas 

é que a Sala de Vacinação é classificada como área semicrítica e deve ser destinada 

exclusivamente à administração dos imunobiológicos, considerando-se os diversos 

calendários de vacinação existentes. É importante que todos os procedimentos desenvolvidos 

promovam a máxima segurança reduzindo os riscos de contaminação para os indivíduos 

vacinados e também para equipe de vacinação. Por isso é necessário cumprir as 

especificidades e condições orientadas com relação ao ambiente e suas instalações (BRASIL, 

2014). 

 A Sala de Vacina deve ter uma área mínima de 6m², porém recomenda-se uma área 

média a partir de 9m² para disposição adequada dos equipamentos, dos mobiliários e que 

permita com tranquilidade o fluxo de movimentação em condições ideais para realização das 

atividades (BRASIL, 2014). 
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 Para manter a Sala de Vacinação em condições adequadas de higiene e limpeza é 

necessário seguir os seguintes critérios: pisos e paredes lisos, contínuos e laváveis, sem 

frestas, teto com acabamento resistente a lavagem, portas e janelas pintadas com tinta lavável, 

níveis adequados e apropriados de iluminação natural e artificial, temperatura, umidade e 

ventilação natural para o desempenho das atividades, bancada feita com material não poroso 

para o preparo dos imunobiológicos durante os procedimentos, pia específica para o uso dos 

profissionais na higienização das mãos antes e depois do atendimento ao usuário com torneira 

de acionamento automático, dispensador para sabão líquido e para papel toalha próximos à 

torneira, facilitando o acesso, algodão hidrófilo e recipiente para o algodão, caixa coletora de 

material pérfuro-cortante com suporte de fácil acesso para o profissional realizar o descarte 

com segurança e de modo a garantir a segurança dos usuários e do profissional. Por fim, 

depósitos com tampa e pedal para o lixo (BRASIL, 2014). 

 É fundamental que a equipe de enfermagem esteja capacitada, treinada e qualificada 

para atuar na Sala de Vacinação. A equipe é composta por enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem, com dimensionamento de pessoal suficiente para a demanda da população, 

conforme o porte da unidade e do território atendido (BRASIL, 2014). 

 Por fim, em termos de processo de trabalho, diariamente o trabalho na Sala de 

Vacinação incluem a organização, o acolhimento, a triagem, a conservação, o manuseio, o 

preparo, a administração, os registros e os descartes dos resíduos. Ressalta-se a importância 

do descarte de vacinas vivas para não contaminar o ambiente. Além disso, exige-se manter a 

organização e limpeza da sala (BRASIL, 2014). 
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CAPÍTULO II 

PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO QUE ATUA NA SALA DE VACINA:  
 

2.1 Normas de trabalho na Sala de Vacina 
 

 O processo de trabalho em Sala de Vacina está além do momento pontual da 

vacinação. Para o pleno funcionamento, de acordo com o manual do PNI (BRASIL, 2014), a 

rotina do processo de trabalho na Sala de Vacina inicia com a leitura da temperatura, 

executada diariamente, no início da jornada de trabalho e no final do dia e anotada no 

formulário de controle diário de temperatura. Para que esse momento seja questionado de 

forma segura, uma série de atividades e procedimentos precisam ser compreendidos e 

aplicados com extrema ética e responsabilidade.  

 A geladeira ou câmara fria não pode ser aberta fora do horário de retirada e da guarda 

das vacinas. Diariamente o profissional vacinador deve certificar-se de que a porta da 

geladeira e da câmara fria estão vedando adequadamente (BRASIL, 2014). 

 Para a geladeira, deve-se fazer o degelo a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo 

for superior a 0,5 cm, e não colocar qualquer elemento na geladeira que dificulte a circulação 

de ar. Tanto para geladeira como para câmara são necessários tomada exclusiva, serem 

instaladas em local arejado, distante de fonte de calor, sem incidência de luz solar direta, em 

ambiente climatizado, bem nivelada e afastada 20 cm da parede. A tomada não pode ser 

desconectada em nenhuma hipótese. Não é permitido armazenar outros materiais (laboratório, 

odontológico ou alimentar) e nem armazenar nada na porta da geladeira (BRASIL, 2014). 

 Deve estar disponível para o armazenamento dentro da geladeira bandejas vazadas, 

termômetro analógico com temperatura máxima e mínima, e garrafas com corante no 

compartimento inferior para auxiliar a manter a temperatura no interior, em caso de queda de 

energia elétrica (BRASIL, 2014).  

 Atualmente, o armazenamento em geladeira se organiza da seguinte forma: a 1ª 

prateleira permanece vazia, a 2° prateleira comporta as vacinas virais, a 3ª prateleira comporta 

as vacinas bacterianas e os diluentes. A câmara fria não precisa dessa organização, pois a 

temperatura em seu interior é uniforme. Deve-se ter bobinas de gelo reutilizáveis e caixas 
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térmicas, suficientes para o uso diário, organizadas no interior conforme as orientações, ou 

seja, de forma adequada (BRASIL, 2016).  

 Os insumos também precisam ser armazenados de forma organizada, ou seja, em 

recipientes de material rígido, com tampa, de fácil higienização, para acondicionamento de 

seringas (1 ml com graduação de 0,1 mm e de 3 ml) e agulhas (20x5,5; 25x7; 13x4,5). Deve 

conter armazenado os cartões de vacinação, boletim diário de doses aplicadas, mensal de 

doses aplicadas, mensal de controle de estoque, mensal de doses perdidas, ficha de notificação 

e investigação de eventos adversos e manuais para acesso dos profissionais (BRASIL, 2014). 

 Ressalta-se a importância do armazenamento e leitura das bulas dos imunobiológicos, 

pois o laboratório produtor pode ser modificado e assim acrescentado algum componente nas 

vacinas que podem ser contraindicados para pacientes alérgicos a determinadas substâncias. 

Essa organização favorece o conhecimento na íntegra, do produto, e também minimiza erros 

graves e até fatais. 

 Mesmo diante de todos os cuidados tomados, não se nega a possibilidade de 

anafilaxia, por isso a importância de treinamento e gestão estratégica da Sala de Vacinação, de 

modo que esteja disponível em local estratégico para consulta em uma situação de 

emergência. O tratamento do choque anafilático baseia-se em checar responsividade, checar 

vias aéreas, instalar O2 e terapêutica medicamentosa, que consiste em adrenalina 1 ampola IM 

ou subcutâneo. Para crianças, a posologia é 0,1 a 0,3 ml e para adultos é 0,3 a 0,5 ml, 

repetindo a cada 10 ou 15 minutos. O protocolo autoriza ao enfermeiro proceder 

emergencialmente até a chegada de um médico (BRASIL, 2016). 

2.2 Mudanças no calendário de vacinação 

 

 O Comitê Técnico de Adequação de Imunizações (CTAI) estabelece mudanças e seus 

esquemas através de Notas Informativas. Nesta pesquisa, as principais Notas Informativas 

utilizadas são a nº 149 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015), a nº 311 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016a) e a nº 1.533 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016b). 

 De acordo com a Nota Informativa nº 149 a vacina da hepatite B foi ampliada, 

independentemente da idade ou condições de vulnerabilidade, de modo que todos tenham 

acesso à vacina. A expansão é motivada pela expectativa da qualidade de vida da população 
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idosa, já que esta faixa etária tem atividade sexual em ascensão, o que aumenta a 

probabilidade de doenças sexualmente transmissíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 A vacina da poliomielite, de acordo com o Plano Global de Erradicação da 

Poliomielite 2013-2018, que trata da redução gradual da utilização de vacinas e 

fortalecimento dos programas de imunizações. A vacina oral era trivalente, composta pelos 

três tipos de vírus vacinal 1, 2 e 3. E de acordo com as informações do Serviço de Vigilância, 

foi fabricado vacina bivalente com o polivírus vacinal 1 e 3, tirando de circulação o polivírus 

vacinal 2, com o objetivo específico de reduzir a carga do vírus mesmo vacinal no mundo.                                                                                                                                              

Portanto, o esquema vacinal estabelecido foi de 3 doses iniciais com VIP e substituído pelo 

esquema sequencial da D3 a VOP (vacina oral da poliomielite), pela VIP (vacina inativa 

poliomielite).  Os reforços administrados aos 15 meses (R1) e 4 anos (R2) permanecem com a 

VOP bivalente e campanha anual na faixa etária de 1 a 4 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015). 

 A introdução da vacina pneumocócica 10 valente se dá pelo esquema básico de 02 

doses (D1 e D2), com reforço aos 12 meses de idade, expandindo o reforço até 4 anos, 11 

meses e 29 dias. Crianças não vacinadas antes dos 12 meses de idade recebem uma dose 

única, que pode ser administrada até os 4 anos de idade. Essas mudanças são baseadas em 

recomendações da OMS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).  

 Com relação à vacina meningocócica C (conjugada), a mudança está na antecipação 

do 1° reforço aos 12 meses de idade, com limite máximo de até 4 anos, 11 meses e 29 dias, 

com o objetivo de oportunizar à criança o melhor momento para manter o estado vacinal em 

dia. Crianças que não foram vacinadas antes de 12 meses de idade, receberão dose única na 

faixa etária de 12 meses até 4 anos de idade. 

 Acerca da vacina conta a hepatite A, houve mudança na administração da vacina de 12 

meses para 15 meses de idade. Portanto, aos 12 meses a criança receberá a D1 de tríplice 

viral, 1° reforço pneumocócica 10 valente e 1° reforço meningocócica C (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

 A vacina contra a papiloma vírus humano (HPV) tem introdução de esquema vacinal 

na faixa etária de 9 a 13 anos de 2 doses (D1 e D2). Não é mais necessária a administração da 

3° dose. Mulheres portadora de HIV e na faixa etária entre 14 e 26 anos receberão 3 doses, 

aos 0, 6 e 60 meses (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
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 Dadas tantas mudanças para o ano de 2016, as equipes responsáveis pela Sala de 

Vacina precisaram de atualizações periódicas e treinamento para as implicações que a prática 

de imunização exige diante das novas normatizações. Em 2016 as equipes começaram a 

adotar a técnica de vacinação simultânea de 2 injeções no mesmo vasto lateral da coxa direita 

no estado do Rio de Janeiro. Nos demais estados do Brasil já era uma prática habitual. Esta 

prática ocorre na criança na faixa etária de 2 e 4 meses e faz-se importante salientar que é uma 

técnica segura, usada mundialmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 A Secretaria Estadual de Vigilância em Saúde e o Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis, padronizou os sítios de aplicação, uniformizando a administração 

simultânea de 2 vacinas no vasto lateral da coxa direita na criança com idade entre 2 e 4 

meses. Nesta faixa etária a criança também receberá rotavírus atenuada via oral, pentavalente 

no vasto lateral da coxa esquerda, pneumocócica 10 valente no vasto lateral da coxa direita no 

eixo proximal e, num espaçamento de 2,5 cm, aplicar a poliomielite inativada (VIP) no eixo 

distal do vasto lateral da coxa direita (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 A Nota Informativa 311/2016 atualizou o Calendário Vacinal para 2017 e essas 

alterações estiveram relacionadas com a vacinação HPV que vai ser direcionados aos meninos 

12 a 13 anos. A meningocócica C aos adolescentes de 12 a 13 anos sofreu alteração na idade, 

que mudou a idade gestacional da aplicação da DTPa a partir da 20° semana de gestação até 

45 dias pós-parto. 

 A referida Nota Informativa, comunica as mudanças estruturais para vacinação de 

HPV englobando a faixa etária de 9 a 14 anos nas meninas e mulheres com HIV até 24 anos 

de idade, com três doses, aos 0, 2 e 6 meses. Nos meninos a vacina de HPV ficou configurada 

em duas doses, a primeira de 0 a 6 meses de idade e a segunda entre 13 e 14 anos. Quanto aos 

homens que convivem com HIV, de 9 anos a 26 anos, a orientação é de três doses, com 0, 2 e 

6 meses. Já a meningocócica C conjugada, uma única dose de reforço na faixa etária de 12 a 

13 anos de idade, independentemente do sexo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016a). 

 A Nota Informativa nº 1.533 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016b), redefine o 

Calendário Nacional de Vacinação, o Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas 

e as Campanhas Nacionais de Vacinação no âmbito do PNI em todo o território nacional. 

Assim, o Calendário Vacinal atual, em forma de tabela, dadas as mudanças estruturais do PNI 

segundo as Notas Informativas supracitadas, tem atualmente a seguinte configuração. 
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Quadro 1: Calendário Vacinal infantil 

IDADE VACINA DOSE 
Ao nascer BCG Dose única 

Hepatite B Até 30 dias 
2 meses Pneumocócica 1° Dose 

VIP 1° Dose 
Rotavírus 1° Dose 

Pentavalente 1° Dose 
3 meses Meningocócica C 1° Dose 
4 meses Pneumocócica 2 ° Dose 

VIP 2 ° Dose 
Rotavírus 2° Dose 

Pentavalente 2° Dose 
5 meses Meningocócica C 2° Dose 
6 meses VIP 3° Dose 

Pentavalente 3° Dose 
12 meses: Pneumocócica REFORÇO 

Meningocócica REFORÇO 
Tríplice Viral 1° Dose 

15 meses VOP 1° REFORÇO 
DTP 1° REFORÇO 

Tetraviral Dose única 
4 anos VOP 

DTP 
2 ° REFORÇO 
2 ° REFORÇO 

Fonte: Calendário do Programa Nacional de Imunizações 2018 

Quadro 2: Calendário Vacinal adolescente 

12 a 13 anos Meningocócica C REFORÇO 
Meninos de 12 a 

13 anos 
Meninas de 9 a 14 

anos 

HPV Duas doses, com intervalo de 0 a 6 meses 

Fonte: Calendário do Programa Nacional de Imunizações 2018 

Quadro 3: Calendário Vacinal adulto 

Até 29 anos  Tríplice Viral  2° Dose 
De 30 a 49 anos  Tríplice Viral  1° Dose 

Fonte: Calendário do Programa Nacional de Imunizações 2018 

Quadro 4: Calendário Vacinal gestante 

Qualquer IG (Idade 

gestacional) 
Hepatite B Iniciar o mais precocemente possível 

Por gestação DTPa 1° Dose – a partir da 20ª semana ou puerpério (45 dias após o 

parto). 
Fonte: Calendário do Programa Nacional de Imunizações 2018 

Quadro 5: Calendário Vacinal idosos 

Fonte: Calendário do Programa Nacional de Imunizações 2018 

 

Quadro 6: Campanhas do Calendário Vacinal 

6 meses até menores 

de 5 anos de idade 
Influenza Anual 

Fonte: Calendário do Programa Nacional de Imunizações 2018 
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2.3 Boas Práticas em Vacinação 
 

 No trabalho com vacinação, por vezes utiliza-se o termo promover e por vezes o termo 

prevenir. Ambos possuem significados e objetivos distintos. Enquanto promover significa 

impulsionar, fomentar, algo já existente ou não; prevenir diz respeito a uma ação antecipada 

para, nesse contexto, evitar uma doença. Embora distintas, ambas são práticas necessárias de 

serem adotadas para evitar ou para despotencializar uma doença. 

 A relação custo e benefício que existe entre o controle de gastos crescentes da 

assistência à saúde não correspondem aos resultados esperados com relação às necessidades 

da população. Assim, as propostas de ampliar o tratamento de doenças crônicas perduram até 

os dias de hoje. As políticas públicas intersetoriais contribuem para a melhoria da qualidade 

de vida das populações, porém necessitam de mais investimentos públicos para a área 

(CZERESNIA, 2014). 

 Retomando os conceitos anteriores, a ideia de promoção da saúde tem expressões que 

traduzem a realidade atual como políticas públicas saudáveis, colaboração intersetorial e 

desenvolvimento sustentável. Ao trazer à tona o conceito, é possível relacionar saúde e 

condições de vida através de elementos físicos, psicológicos e sociais vinculados a uma vida 

saudável, almejado que um indivíduo ou um grupo possa ter (CZERESNIA, 2014). 

 Nesse sentido, precisamos retomar que o conceito de saúde não é científico e mesmo 

assim a doença e as práticas de saúde pública organizam-se com base nesse conceito, até 

mesmo porque o processo de adoecer é muito mais complexo do que um conceito possa 

definir (CZERESNIA, 2014). Da mesma forma, a saúde não é apenas segurança contra riscos, 

mas a possibilidade de superar as condições e a capacidade de lidar com desafios que possam 

implicar em riscos à saúde de um organismo (BISETTO; CUBAS; MALUCELLI, 2011). 

 As ações setoriais de saúde articuladas com as ações de vigilância sanitária, 

epidemiológica e de assistência médico-hospitalar, integradas às políticas públicas em prol da 

saúde coletiva, vem ganhando destaque e discurso, porém com muitas fragilidades (BRASIL, 

2014). A vacinação não é uma benesse e sim um direito conquistado, sendo fundamental a 

participação consciente e sem achismos ou sofismas neste processo, uma vez que a 

representação social dos fatos que envolve a vida humana influencia nas tomadas de decisão 

dos sujeitos. Na atualidade, representações sociais do contexto cultural em que está inserida 
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dada população e profissionais de saúde fazem total diferença no decorrer de todo o processo 

e algo negativo ou inverdades podem repercutir no processo de imunização, caso não sejam 

realizados procedimentos adequados, com conhecimento, acolhimento e segurança. (BRASIL, 

2016). 

Por isso deve-se valorizar as implicações de todos os atores envolvidos. As mudanças 

estruturais devem ser divulgadas com veemência para facilitar o processo de adesão do 

usuário. Caso ele não seja capaz de compreender os riscos implicados, pode ocorrer 

vulnerabilidade e com o tempo, baixa cobertura vacinal. Nesse sentido, a enfermagem deve 

atuar de forma a fornecer orientações concretas que poderão contribuir para desmistificar o 

senso comum acerca do universo das vacinas e auxiliar na compreensão do usuário acerca 

daquilo que realmente é científico. Através desse conhecimento, atitudes e comportamentos 

inadequados tendem a ser minimizados e a qualidade de vida e melhora a adesão dos próprios 

vacinadores.  

 As práticas educativas na abordagem integral, acolhendo dentro do contexto 

socioeconômico e cultural do usuário, com ética e compromisso, são desafiadores, porém 

imprescindíveis para avanços em saúde coletiva (BISETTO; CUBAS; MALUCELLI, 2011). 

É um direito do indivíduo e da comunidade uma atenção à saúde compreensiva e 

esclarecedora, desenvolvida para fortalecer comportamentos de saúde eficazes, diminuindo os 

riscos de agravos, de EAPVS, assim como o acesso aos serviços de saúde disponíveis pelo 

SUS. Diante dessa compreensão, os profissionais devem ser os primeiros a terem os 

conhecimentos necessários para ajustarem-se às mudanças, utilizando toda a sua experiência, 

competência e criatividade.  

 A conferência de Alma-Ata, em 1978, estipulou a Atenção Primária à Saúde (APS) 

como, preferencialmente, o primeiro contato da população com os serviços de saúde, além de 

ser uma estratégia para alcançar um maior nível de qualidade em saúde possível, para todos. 

Mais adiante, a Carta de Otawa, de 1986, recomendou que as estratégias e programas voltados 

à promoção da saúde deveriam se adaptar às necessidades locais e atuar a partir das 

possibilidades existentes no Território pelo qual eram responsáveis. 

 Em março de 2006, pela Portaria nº. 687, o Ministério da Saúde aprovou a Política 

Nacional de Promoção da Saúde. Esta Política propõe dentre seus objetivos específicos: 

estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações 
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de promoção da saúde; valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de 

produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde; favorecer a 

preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis 

(BRASIL, 2006a).  

A responsabilidade e o compromisso não dizem respeito somente à relação com o 

paciente, mas com a sociedade como um todo, uma vez que orientam para a promoção da 

assistência de qualidade, tomada de decisões administrativas respaldadas em fatos fidedignos, 

livre de riscos, de modo a criar e inovar cuidados de saúde que contribuam com a assistência 

de qualidade (BISETTO; CUBAS; MALUCELLI, 2011).  

A vacinação é fundamentada na coletividade e requer implicações que demandam 

atualização constante e apropriação do saber científico por toda equipe. Tais conhecimentos 

abrangem desde os aspectos relacionados a imunologia, quanto aos assuntos pautados nas 

definições político-administrativas da promoção de saúde. Os efeitos do grau de proteção 

efetivados pela diminuição da incidência e mortalidade por doenças imunopreviníveis são 

comprovados e vislumbram ações de constante empreendedorismo na área. 

Nesse sentido, novas possibilidades e alternativas precisam ser contemplados por 

avanços tecnológicos na área da biologia molecular e imunologia. Grandes expectativas da 

comunidade científica em prol do benefício da população permeiam estas evoluções e o ideal 

é que estejam pautadas nas normas de segurança e transparência. A vacinologia precisa ser 

resiliente aos erros dos percursos, inocuidade, reações cabulosas, e aos que persistem na 

resistência antivacinal. Os avanços precisam continuar (BISETTO; CUBAS; MALUCELLI, 

2011). 

As concepções de boas práticas, no que diz respeito à vacinação, está em ascensão 

mediante as necessidades de implementações de ações em saúde de performance e qualidade 

para os serviços descritos pela Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC n° 63 de 

25 de novembro de 2011, para a qual, boas práticas norteiam segurança e qualidade na 

assistência profissional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Retomando o conceito no campo da vacinação, a reflexão gira em torno do sentido de 

que o ato de vacinar promove imunidade sem causar danos aos vacinados, familiares e equipe 

de saúde. Essas metas só podem ser alcançadas mediante investimento de conhecimento 
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teórico/prático e habilidades atuais e inovadoras dos profissionais, o que desencadeará uma 

série de processos seguros em toda a complexidade exigida pelo ato de vacinar. 

São questões multifatoriais que colaboram para o êxito tanto do PNI quanto da 

promoção em saúde de uma forma mais ampla. Algumas podem ser alcançadas com a boa 

prática, como o respeito e cumprimento das técnicas adequadas para conservação, manuseio, 

preparo, distribuição, transporte e aplicação da vacinação. Ou seja, as boas práticas ocorrem 

desde a formulação da vacina até a chegada ao paciente que, contudo, tem a sua resposta 

imunológica individual e singular (BRASIL, 2016). 

2.4 Farmacovigilância e legislações relacionadas às vacinas 

 

A farmacovigilância é conceituada como “ciência e atividades relativas à identificação, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados 

ao uso de medicamentos”. 

 Sua função é reconhecer, qualificar e inspecionar acontecimentos dos eventos 

adversos relacionados ao uso dos medicamentos licenciados e vendidos no Brasil, com o 

propósito de assegurar os benefícios pertinentes dos produtos, os riscos promovidos ou 

gerados, as reações adversas, questões relacionados a qualidade, terapêutica inefetiva, falhas 

no processo de medicação, uso além do recomendado, intoxicações e interações com outros 

medicamentos (BRASIL, 2016). 

 A farmacovigilância de vacinas e de outros imunobiológicos é um processo complexo 

que envolve as constatações, avaliações, prevenção, abrangências, esclarecimentos e 

interlocuções dos eventos adversos pós-vacinação ou qualquer incômodo e complicações 

relacionados à vacina ou à imunização, com a finalidade de aperfeiçoar estudos e pesquisas 

correlacionadas aos benefícios e riscos desses produtos, bem como reduzir suas 

consequências, inclusive de danos à população (BRASIL, 2016). 

 O PNI, em conjunto com a ANVISA, fiscalizam e inspecionam episódios de eventos 

adversos associados ao uso das vacinas no Brasil, oficializados através da Portaria Conjunta 

nº 92, a qual dispõe sobre o estabelecimento de mecanismo de articulação entre a Anvisa, a 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

Saúde (INCQ) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) sobre Farmacovigilância de Vacinas e 

outros Imunobiológicos no âmbito do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b). 
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O quadro a seguir mostra as legislações concernentes a segurança das vacinas e outros 

imunobiológicos (BRASIL, 2016). 

 

Quadro 7:  Legislações relacionadas aos imunobiológicos. 

Resolução da Diretoria 

Colegiada – RDC nº 49, 

de 20 de setembro de 

2011 

Exige, na ocasião de renovação do registro de medicamentos biológicos, a 

apresentação do Relatório Periódico de Farmacovigilância, do Plano de 

Farmacovigilância e do Plano de Minimização de Risco em situações específicas 

relacionadas à segurança do medicamento. 

Portaria Conjunta nº 92, 

de 9 de outubro de 2008 

Dispõe sobre o estabelecimento de mecanismo de articulação entra a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, a Secretaria de Vigilância Sanitária em Saúde e o 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 

sobre Farmacovigilância de Vacinas e outros Imunobiológicos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 
Portaria nº 66, de 3 de 

junho de 2008 
Constitui o Comitê Técnico Assessor em Imunizações – CTAI e define suas 

competências. 

Portaria nº 48, de 28 de 

julho de 2004 

Institui diretrizes gerais para funcionamento dos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais - CRIE, define as competências da Secretária de 

Vigilância em Saúde, dos Estados, Distrito Federal e CRIE e dá outras 
providências. 

Portaria nº 577, de 20 de 

dezembro de 1978 

Recomenda à Câmara Técnica de Medicamentos do Conselho Nacional de Saúde 

que adote as providências necessárias à viabilização de um sistema nacional de 

vigilância farmacológica, que terá por finalidade a notificação, registro e avaliação 

das reações adversas dos medicamentos registrados pelo Ministério da Saúde. 
Lei nº 6.259, de 30 de 

outubro de 1975 
Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o 

Programa Nacional de Imunizações e notificação compulsória de doenças. 

 

2.5 Segurança do paciente 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) crê na viabilidade de um quantitativo imenso 

de indivíduos afligidos por iatrogenias ou lesões escusáveis, ocorridas em atendimentos 

instáveis, o que resulta em dispêndios nos desfechos clínicos e funcionais dos pacientes, 

levando a danos e limitações. As consequências acarretam desprazimento para o sistema e 

serviços de saúde, além de custos descabidos (BRASIL, 2016). 

Levando isso em conta, a segurança do paciente surgiu com a finalidade de estabelecer 

atividades, práticas e procedimentos que visam o aperfeiçoamento dos serviços de saúde, 

garantindo o diminuto justificável de danos correlacionados ao cuidado em saúde. Danos, 

nesse contexto, são considerados lesões, sofrimentos, doenças, assim como incapacidade e 

mortes, instituídos pela RDC 36/2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

A aplicabilidade desta resolução é destinada aos serviços de saúde públicos, privados, 

filantrópicos, civis e militares, inclusive as atividades no ensino e na pesquisa. As boas 

práticas exigidas precisam estar elencadas com padrões de qualidade, cultura de segurança, 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28735
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28735
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28735
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28735
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gestão da saúde com ética e rigor nas ações, condutas, procedimentos, análises, comunicação, 

controle de riscos e eventos adversos, sendo essas discussões direcionadas ao ambiente de 

trabalho em qualquer nível de complexidade (BRASIL, 2013). 

A discussão de segurança do paciente inclui também a prática de vacinação.  

Tertuliano e Maszlock (2016) apontam para 10 passos básicos de cuidados de enfermagem 

que contribuem para a promoção da Segurança do Paciente, os quais foram adaptados para o 

processo de vacinação. 

Quadro 8: Cuidados de enfermagem no processo de vacinação 

1. Identificação do paciente 

2. Cuidado limpo e cuidado seguro 

3. Paciente envolvido com sua própria segurança 

4. Comunicação efetiva 

5. Prevenção de queda 

6. Segurança na utilização de tecnologia 

7. Aplicação de normas de rede de frio 

8. Aplicação das técnicas de administração 

9. Conhecimento do esquema vacinal 

10. Fatores Humanos que contribuem para os Erros 

 

Vinculando esse roteiro de cuidados de enfermagem com um ambiente seguro, se torna 

possível uma assistência de qualidade vislumbrando efetividade e segurança do paciente no 

processo de vacinação. Isso contribuirá para o progresso da diminuição de doenças 

imunopreveníveis e a valorização de um lugar de referência neste campo de atuação. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE TRABALHO: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO NA SALA 

DE VACINA 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, com cortes quantitativos 

conduzido a partir do preenchimento de um Roteiro Sistematizado de Ambiência (RSA), a 

partir da observação das 13 salas de vacinação de um Território do Município do Rio de 

Janeiro, e de entrevistas semiestruturadas com seus enfermeiros responsáveis-técnicos ou seus 

substitutos. 

 Quanto ao estudo descritivo, este prevê a obtenção de informações existentes na 

realidade, de modo a descrevê-la e interpretá-la (FIGUEIREDO, 2007). A pesquisa 

qualitativa, por sua vez, caracteriza-se por trabalhar com o universo de significados, motivos, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, segundo Minayo (2002). Desta 

forma, este tipo de pesquisa visa o estudo de caráter interpretativo à medida que considera as 

perspectivas, as interpretações, os sentidos e significados dados por cada um dos indivíduos e 

de acordo com sua construção histórica. Ainda, Chizzotti (citado por CAMPOS, 2004, p. 57) 

contempla a pesquisa qualitativa como aquela cujos dados se baseiam em interações sociais 

ou interpessoais, analisadas a partir dos significados que sujeitos e/ou pesquisador atribuem 

ao fato. 

3.1 Estado da arte 

 

 O primeiro passo da pesquisa foi o estudo da arte. Este constituiu-se através de etapas, 

iniciando pela busca de fontes bibliográficas sobre o assunto para elencar ações e 

composições da visão ampliada da proposta do estudo. A sequência do estudo consistiu na 

seleção dos materiais selecionados, seguindo os critérios dos descritores “vacina”, “programa 

de imunização” e “enfermagem”, todos pertencentes ao DeCS, no Portal da Biblioteca Virtual 

em Saúde em agosto 2017. Em seguida desenvolveu-se a combinação pareada entre os 

descritores e, ao final, a combinação dos três. 

 No cruzamento dos descritores vacina e enfermagem foram encontrados 1.026 artigos, 

no cruzamento de vacina e programa de imunização 7.320 artigos, no cruzamento programa 
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de imunização e enfermagem 380 artigos e, por fim, diante da associação dos três descritores, 

foram encontrados 129 artigos. Dos artigos encontrados, foi desenvolvido um filtro com o 

recorte temporal de 2013 a 2017 tendo restado somente 18 artigos, sendo os critérios de 

inclusão texto completos, publicações nacionais e internacionais, nos idiomas Português, 

Espanhol e Inglês, teses e dissertações. Dos 18 artigos somente 9 apresentaram texto completo 

e, destes, 2 encontram-se na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), 6 na base de dados Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (MEDLINE) e 1 na base de Base de Dados em Enfermagem (BDENF). 

 Após a avaliação individual de cada um dos artigos somente três permitiam o acesso 

ao texto completo sem estar cadastrado na respectiva instituição de publicação. Os mesmos 

foram analisados quanto à pergunta da pesquisa e não foi encontrado descritor para Sala de 

Vacina e Rede de Frio.  

 Ainda, para a pesquisa, foram selecionadas fontes físicas literárias para avaliação da 

proposta da pesquisa e manuais do Ministério da Saúde que abordam a temática de 

imunização, vacinação, Sala de Vacina e conteúdos sobre rotina da enfermagem na Sala de 

Vacina. Ao final da leitura foi decidido ampliar o olhar, as pesquisas e a construção voltadas 

para a Sala de Vacina após encontrar poucos materiais com este viés. 

3.2 Aplicação de Roteiro Sistematizado de Ambiência (RSA) 

 

Após o estado da arte, a pesquisa fez uso, enquanto técnica metodológica, da 

entrevista semiestruturada (Anexo II), a qual contribui com a finalidade do estudo, pois as 

informações são adquiridas por meio de perguntas, o que é adequado para revelar informações 

acerca de assuntos complexos (SELLTIZ, 1987), como ao se falar de processos de trabalho, 

permitindo que o entrevistado responda de forma ampla e pessoal (BLEGER, 1998). Não 

estará descolado desse processo a observação da pesquisadora, que desenvolverá a pesquisa 

em seu próprio campo de atuação – a Sala de Vacina.  

Com base nas RDCs da ANVISA nº 197 de 2017 e nº 50 de 2002, que “dispõem sobre 

os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana” (BRASIL, 

2017a) e sobre as normas técnicas para o “ Regulamento Técnico as normas técnicas para as 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde” (BRASIL, 2002), respectivamente, foi desenvolvido o Roteiro 
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Sistematizado de Ambiência (RSA) (ANEXO III) para realizar a avaliação das salas de 

vacina. 

 O RSA foi preenchido a partir das observações da pesquisadora na própria sala. A 

primeira etapa da intervenção foi a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE)  

 A coleta dos dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada com as 

enfermeiras responsáveis-técnicas pelas 13 salas de vacina da área programática do Município 

do Rio de Janeiro pesquisada, cujo roteiro básico foi criado pela própria pesquisadora. 

 Os gestores das unidades de saúde assinaram a carta de anuência, assim como o 

superintendente de APS do município do Rio de Janeiro, as quais foram encaminhadas para o 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Tanto a 

Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento (CAP), quanto as unidades de saúde e os 

profissionais entrevistados têm seu sigilo resguardado. O número amostral corresponde a um 

responsável por cada Sala de Vacina, por isso a amostra é de 13 (13 salas, com um 

responsável cada). Os profissionais foram convidados a participar, de modo livre e 

espontâneo, e informados de que poderiam não responder qualquer pergunta ou mesmo 

desistir da entrevista a qualquer momento. As entrevistas foram gravadas para garantir a 

transparência e acesso mais próximo possível dos dados reais trazidos pelas entrevistadas. 

 Para participação no estudo foram critérios de inclusão que os profissionais fossem 

enfermeiros responsáveis-técnicos ou seus substitutos pelas salas de vacina do Território 

selecionado para desenvolvimento da pesquisa, fossem homens ou mulheres, desde que 

maiores de 18 anos e ocupantes da função. Foram considerados critérios de exclusão 

quaisquer outros profissionais que não fossem enfermeiros responsáveis-técnicos ou seus 

substitutos, pela Sala de Vacina do Território selecionado para a pesquisa. 

 Quanto aos riscos envolvidos na participação da pesquisa, disseram respeito a 

possíveis incômodos ou manifestação de emoções ao falarem sobre sua atuação profissional, 

sendo acolhidos pela pesquisadora. Ressalta-se o total sigilo acerca dos dados dos 

entrevistados e do vínculo de seus nomes com relação às informações prestadas à 

pesquisadora, assim como garantia de que não precisavam responder a quaisquer perguntas 

e/ou de desistir da pesquisa a qualquer momento. 



45 

 

 Entretanto, considerou-se também os benefícios oriundos da pesquisa, no sentido de 

que a entrevista, pessoalmente, poderia favorecer a reflexão do profissional acerca de sua 

atuação profissional. Para a unidade saúde pesquisada, os resultados podem ser utilizados 

como ferramenta para a autoanálise e autogestão dos locais e equipes de trabalho, pois trazem 

reflexões sobre assistência do Enfermeiro na Sala de Vacina para assistência de qualidade, 

ambiente seguro e segurança do paciente no processo de vacinação. Ainda, para o campo de 

pesquisa de forma mais ampla, a pesquisa e os dados com ela levantados podem contribuir 

com a atualização dos conhecimentos já elaborados, bem como com ascensão no setor de 

saúde. Para o Programa de Pós-graduação em que a pesquisadora está inserida, os dados 

colhidos compõem esta dissertação de mestrado e poderão ser publicados em revistas 

especializadas, congressos e afins. 

 Após a realização das entrevistas, foi desenvolvida a análise dos conteúdos trazidos 

pelos entrevistados e tabulação e análise dos dados do RSA. O conteúdo fornecido foi 

categorizado, a fim de organizar as considerações dos participantes e produção de estatística, 

levando em conta suas semelhanças e diferenças na produção de sentidos e articulando-os 

com revisão teórica e documental.  

3.3 Metodologia Estatística 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma 

planilha eletrônica do programa Excel construindo assim o banco de dados da pesquisa.  O 

programa Microsoft Excel foi utilizado para construção de alguns gráficos descritivos. 

Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa IBM SPSS (Statiscal 

Package for the Social Sciences), versão 22.0. 

A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis característicos 

dos profissionais e das salas de vacina e foi feita com base na construção de gráficos, 

distribuições de frequências e cálculo de estatísticas descritivas (proporções de interesse para 

todas as variáveis e cálculo de mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão – DP, 

coeficiente de variação –  para as variáveis quantitativas). A variabilidade da distribuição 

de uma variável quantitativa foi considerada baixa se  , moderada se 

e alta se .   
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3.4 Cálculo do Índice Forrester de Adequação de uma Sala de Vacina (IFASV) 

 

A partir das respostas dos profissionais foi definido e proposto o cálculo de um índice, 

denominado “Índice Forrester de Adequação de uma Sala de Vacina” (IFASV) que avalia o 

quanto uma Sala de Vacina está adequada para o funcionamento ideal. A seguir são listadas as 

questões que fizeram parte da construção do índice.  

 

1. Possui Enfermeiro(a) responsável?   

2. A atuação do enfermeiro na Sala de Vacina é apenas gerencial?  

3. Possui Enfermeiro na prática assistencial na Sala de Vacina?  

4. Possui Enfermeiro na prática assistencial em todos os turnos?  

5. Possui técnicos na assistência em todos os turnos? 

6. Sala de Vacina possui área maior ou igual a 6m² ? 

7. Tem refrigerador? 

8. Refrigerador é checado duas vezes ao dia? 

9. Pisos lisos, contínuos e laváveis? 

10. Pisos sem frestas?  

11. Paredes lisas, contínuas e laváveis?  

12.  Paredes sem frestas? 

13.  Teto com Acabamento resistente a lavagem?  

14. Janelas pintadas com tinta lavável?  

15.  Iluminação natural adequada? 

16. Iluminação artificial adequada?  

17. Temperatura natural adequada?  

18. Ventilação artificial adequada?  

19. Pia de material não poroso?  

20. Possui torneira automática?  

21. Dispensador de sabão líquido próximo a pia e bancada?  

22. Dispensador de papel toalha próximo a pia e bancada?  

23. Lixeira com pedal próximo a pia e bancada?  

24. Pedal da Lixeira funcionando? 

25. Recipiente de material adequado para o acondicionamento dos resíduos 

perfurocortantes próximo a pia e bancada ?  
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26. Bancada de material não poroso? 

27. Mobiliários (mesa, armários e cadeiras) organizados? 

28. Recipientes acondicionadores de seringas e agulhas para descartar adequados? 

29. Ar-condicionado adequado? 

30. O refrigerador interno é uma Câmara Fria? 

31.  Há Caixa Térmica disponível para uso? 

32. A caixa térmica é utilizada diariamente? 

33. Há bobina reutilizável de gelo?  

34.  Há sabão líquido suficiente no dispenser/almotolia ? 

35.  Há Recipiente de material rígido e fácil higienização para o acondicionamento do 

Álcool 70% e adequado para uso? 

36. Há papel toalha no suporte? 

37. Há recipientes de material rígido, com tampa fácil de higienização para 

acondicionamento de seringas e agulhas adequados?  

38.  Há recipiente de material rígido e fácil higienização para o acondicionamento do 

algodão e adequado para uso?  

39. Há recipiente de material adequado para o acondicionamento de resíduos comuns? 

40. Há recipiente de material adequado para o acondicionamento de resíduos infectantes? 

41. Há Cartões de vacinação para Adulto? 

42. Há Cartões de vacinação para Adolescente? 

43. Há Cartões de vacinação para Criança? 

44. Há boletim diário de doses aplicadas? 

45. Há boletim mensal de controle de estoque?  

46. Há boletim mensal de doses perdidas? 

47. Há ficha de notificação e investigação de eventos adversos pós- vacinação?  

48.  Há Equipamento exclusivo para armazenamento de imunobiológicos?  

49. O Equipamento fica distante 20 cm da parede? 

50. O equipamento fica distante da incidência de luz solar? 

51. O equipamento fica distante de calor? 

52. O equipamento tem tomada elétrica exclusiva?  

53.  O equipamento tem mapa de controle da temperatura? 
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Pra cada uma das 53 questões supracitadas, atribuiu-se 1 ponto para resposta “Sim” e 

“0” para o contrário, ou seja, define-se assim para cada i-ésma questão a quantidade  dada 

por  

. 

 

O IFASV fica assim definido: a soma dos pontos obtidos pelo respondente nas 

questões de 1 a 53 dividido por 53.  

 

 

O IFASV é representado em porcentagem e varia de 0% a 100%. É uma medida que 

avalia quão adequada está a Sala de Vacina avaliada. A classificação da adequação de uma 

Sala de Vacina de acordo com o valor do seu IFASV fica definida conforme a relação exibida 

no Quadro 9.  

 

Quadro 9:  Classificação da Adequação da Sala de Vacina de acordo com o valor do seu 

IFASV 

 

Índice Forrester de Adequação da Sala de 

Vacina  
Classificação da Adequação  

Da Sala de Vacina 
IFASV=0,0 Nenhuma adequação  

0,0 < IFASV 25% Adequação Muito Ruim 
25% < IFASV 50% Adequação Ruim 

50% < IFASV 75% Adequação Moderada 

75% < IFASV 95% Adequação Boa 
95% < IFASV <100% Adequação Muito Boa 

IFASV=100% Adequação Perfeita 

  

 Todos os 53 itens foram escolhidos por serem citados como itens importantes numa 

sala de vacina nas seguintes referências: 

 RDC da ANVISA  nº50, de 21 de Fevereiro de 2002 

 RDC da ANVISA  nº307, de 14 de Novembro de 2002  (Atualiza a RDC nº 50/ 2002) 

 RDC da ANVISA  nº197, de 26 de dezembro de  2017 

 Requisitos para abertura, inclusão e funcionamento de sala de vacina, rede de frio das 

secretarias municipal de saúde e regionais de saúde, disponível em  



49 

 

https://docplayer.com.br/amp/9960849-Requisitos-para-abertura-inclusao-e-funcionamento-

de-sala-de-vacina-rede-de-frio-das-secretarias-municipal-de-saude-e-regionais-de-saude.html 

 Consulta Pública n° 328 da ANVISA , de 24 de abril de 2017 

 O índice IFASV definido é um índice relativo que permite saber na escala de 0% a 

100% qual o percentual dos 53 itens ideais para funcionamento de uma sala de vacina, a sala 

avaliada tem de acordo com o esperado. Um número-índice caracteriza-se por ser um 

importante instrumento de medida e foi uma medida adequada para caracterizar a sala de 

vacina, cumprindo as propriedades matemáticas de escala (ENDO, 1986).  

 

3.5 Aspectos éticos 
 

 O estudo seguiu à risca as instruções e condutas que dispõe as pesquisas implicadas 

com seres humanos, Resolução CNS Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, a qual cogita a 

organização da Resolução nº196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da 

Saúde, e as revisões periódicas a ela, em concordância da primordialidade nas áreas 

tecnocientífica e ética. Nesse sentido, a Resolução “incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, justiça e 

equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012, p. 2). 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo CEP da UFF e na sequência, foi 

direcionado ao CEP da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, dado que as 

Unidades de Saúde participantes da pesquisa estão submetidas a esta.  

Apenas após a aprovação, entrou-se em contato com os profissionais responsáveis por cada 

unidade. Mediante o aceite de participação, todos tiveram acesso e assinaram o TCLE, com 

segurança do anonimato das informações em todas as etapas do processo de pesquisa e do 

direito de continuar ou desligar-se do estudo sem danos moral e material. Ressalta-se que o 

TCLE possui os contatos da pesquisadora para que os participantes possam o procurá-la para 

eventuais dúvidas e comunicar decisões no decorrer dos processos. Todo conteúdo coletado 

permanecerá guardado em sigilo por até cinco anos.  
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CAPÍTULO IV 

O TRABALHO E A COMPOSIÇÃO DA SALA DE VACINA: RESULTADOS 

ENCONTRADOS 
 

4.1 Perfil dos Participantes da Pesquisa 
 

 

Foram entrevistadas 13 profissionais responsáveis por salas de vacina. Todos eram do 

sexo feminino e possuíam formação em Enfermagem. As distribuições de frequências de 

variáveis que determinam o perfil profissional destas mulheres são exibidas na Tabela 1. As 

respostas de maior frequência foram marcadas em negrito.  

Todas as profissionais da amostra possuíam mais que o curso de graduação em 

Enfermagem, sendo a maioria Especialistas (69,2%). O tempo que estavam formadas mais 

frequente era de menos de 10 anos (46,1%) e 61,5% delas já haviam trabalhado em outras 

áreas, com atuação de 3 a 10 anos (53,8%). Ainda, todas as entrevistadas manifestavam desejo 

em trabalhar nesta área. A forma de contratação para o cargo foi através de processo seletivo 

(69,2%), concurso público (15,4%), convite (7,7%) e transferência de outra unidade (7,7%). O 

tempo como responsável por sala de vacina mais frequente foi de 3 a 10 anos (61,5%). 

Tabela 1: Características dos profissionais participantes da pesquisa 

Variável 
Global 
n=13 

F % 

Maior titulação 
Especialista 9 69,2% 
Mestre 3 23,1% 
Residência  1 7,7% 

Tempo de Formação 
Menos de 10 anos  6 46,1% 
10 | 20 anos 4 30,8% 
20 anos ou mais  3 23,1% 

Manifestava desejo em trabalhar 

nesta área Sim 13 100,0% 

Como chegou ao cargo 

Processo Seletivo (Contrato CLT) 9 69,2% 
Concurso público 2 15,4% 
Transferência pós licença maternidade 1 7,7% 
Convite 1 7,7% 

Primeiro Emprego 
Não 8 61,5% 
Sim 5 38,5% 

Tempo de atuação 
menos de 3 anos 4 30,8% 
3  | 10  anos 7 53,8% 
10  anos ou mais  2 15,4% 

Tempo de Responsável pela Sala de 

Vacina 

menos de 3 anos 2 15,4% 
3  | 10  anos 8 61,5% 
10 anos ou mais  3 23,1% 
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 A Tabela 2 traz a distribuição das características de formação específica das 

participantes da pesquisa. As respostas de maior frequência são marcadas em negrito. Das 

profissionais responsáveis pela sala de vacina, destaca-se que 69,2% tinham curso de 

imunização, 53,8% declaravam não ter formação suficiente, 53,8% não eram habilitadas em 

anafilaxia e pelo menos 61,5% delas declararam não ter formação suficiente para lidar com 

anafilaxia.  

 

Tabela 2: Características de formação específica das participantes da pesquisa 

Variável 
Global 
n=13 

F % 

Curso de imunização 

Não 3 23,1% 
Não, mas na residência atuou no programa de 

imunização 1 7,7% 
Sim 9 69,2% 

Formação suficiente 
 

Não 7 53,8% 
Sim 1 7,7% 
Sente necessidade de teoria, treinamento e 

atualizações 5 38,5% 

Habilitado em Anafilaxia 
Não 7 53,8% 
Sim 6 46,1% 

Formação Suficiente em  Anafilaxia  

Não 8 61,5% 
Sim 2 15,4% 
Necessita de Atualização 1 7,7% 
Somente teórica 1 7,7% 
Teoria fraca e nenhuma prática 1 7,7% 

 

 A Tabela 3 exibe as principais estatísticas do tempo de formação, tempo de atuação e 

tempo em que é responsável pela Sala de Vacina. Pelos valores dos coeficientes de variação 

observa-se que estas variáveis apresentavam alta variabilidade na amostra, ou seja, variavam 

muito entre os profissionais. 

Tabela 3: Principais estatísticas do tempo de formação, tempo de atuação e tempo em 

que é responsável pela Sala de Vacina 

Item avaliado Média Mínimo Máximo Mediana 
Desvio 

 Padrão 
Coeficiente  
de Variação 

Tempo de  Formação (anos) 12,2 4 37 10 9,7 0,80 

Tempo de Atuação (anos) 7,1 0,92 36 4,5 9,4 1,31 

Tempo que é o Responsável 7,6 0,42 36 4 9,4 1,23 
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 O tempo de formação das profissionais variou de 4 a 37 anos, com média de 12,2 anos 

e mediana de 10 anos, desvio padrão de 9,7 anos. O tempo de atuação das profissionais variou 

de 0,92 a 36 anos, com média 7,1 anos e mediana de 4,5 anos, desvio padrão de 9,4 anos. O 

tempo em que é responsável pela vacina variou de 0,42 a 36 anos, com média 7,6 e mediana 4 

anos, desvio padrão de 9,4 anos. 

As profissionais foram indagadas sobre quais pontos positivos e negativos do seu 

trabalho na Sala de Vacina eles gostariam de apontar. Conforme detalhado no quadro 10, 

alguns pontos positivos destacados são a atuação na promoção da saúde, na prevenção de 

doenças e em práticas de empoderamento do paciente, como também o emprego de 

indicadores de saúde e protocolos estruturados e a possibilidade de trabalhar em equipe 

multiprofissional. Como pontos negativos foram mencionados problemas de infraestrutura, 

atrasos de salários e a rotatividade de profissionais (quadro 11). 

 

Quadro 10: Pontos positivos citados pelos responsáveis pela Sala de Vacina 

 

 Abrangências do programa nacional de imunizações e por ser sem fronteiras, a 

responsabilidade do PNI, por ser estratégico, o impacto sobre morbi mortalidade, por causa de 

doenças imuno previníveis. 
 Confiança no serviço, arcabouço bem estruturado do PNI - Protocolos. 
 Trabalho em equipe, gosto de trabalhar com crianças. 
 Acesso para população carente 
 Empoderamento populacional. 
 Estabilidade, garantia dos serviços, acolhimento e amor ao outro. 
 Integralidade 
 Cobertura vacinal acima de 80%, acompanhamento desde o pré-natal e vínculo com a 

população. 
 As profissionais técnicas que ficam na sala. São profissionais que estão há muito tempo na 

unidade e demonstram técnica adequada e grande compromisso com a sala e usuários. Além 

disso, trabalhamos diariamente para que o acesso seja realmente aberto, para não perdermos 

oportunidades de vacinação. Possuímos sala adequada e relativamente grande, materiais e 

equipamentos satisfatórios. 
 Conhecer o perfil epidemiológico da área, prevenção de doenças e melhoria dos indicadores de 

saúde. 
 Abrangência do PNI. 
 Prevenção de doenças e promoção da saúde. 
 Atendimento humanizado, troca de informações e condutas com equipes de saúde. 
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Quadro 11: Pontos negativos citados pelos responsáveis pela Sala de Vacina 

 

 Infraestrutura poderia ser melhor.                                                                                                                                                                                                                                       
 Rede (serviço de referência para encaminhamentos, postura ética do profissional que atende o 
usuário.                                                                                                                                                                                                                                            
 O sistema de informação, informática precisam de melhorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Alta rotatividade de profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Desmonte do SUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Vários profissionais concretados, população difícil e mudanças constantes de profissionais.                                                                                                                                                                                                                                                      
 Muda de gestores e atrasos no salário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 As questões ruins são o baixo IDH e condições socioeconômicas ruins que atrapalham nos 
processos.                                                                                                                                                                                                                                               
 Como ponto negativo a dificuldade de lançamento no sistema SIPNI, às vezes, por problemas 
de conectividade e, em outros momentos, por falta de cadastro no acolhimento e dificuldade 

prática de uso de computadores pelas técnicas. A organização da sala, não chega a ser um ponto 

negativo, mas requer atenção e organização constante. 
 Melhorar a área física do US.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Necessidade de capacitações constante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Recursos humanos.     
 Melhorar a infraestrutura. 

 

Quando indagados se tinham algo mais a considerar, quatro (30,8%) profissionais não 

tinham pontos adicionais. As demais profissionais mencionaram a necessidade de 

aperfeiçoamento profissional, conforme detalhado no quadro 12. 

 

Quadro 12: Outros pontos a considerar pelos profissionais da Sala de Vacina 

 Capacitações, pela dificuldade de produções e variáveis.                                                 
 Empenho profissional, organização do serviço, capacitação profissional.                                                                                                                           
 Eventos adversos, vacina febre amarela.                                                             
 Anafilaxia.                                                                                         
 Procedimento, manuseio, conservação, técnica, eventos adversos.                                     
 Perfil epidemiológico, anafilaxia, EAPV, técnicas.                                                  
 Todas as atualidades neste campo de atuação.                                                        
 Eventos adversos e pós-vacinação.                                                                   
 É necessária a contínua capacitação dos profissionais de todas as categorias 

inseridas na ESF. 
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4.4 Situação da Sala de Vacina 
 

 A Tabela 4 traz as distribuições de frequência das respostas das participantes às 

questões sobre horário de funcionamento e pessoal das salas de vacina. O horário de 

funcionamento da unidade típico é de 8 às 18 horas (84,6%), este também é o horário de 

funcionamento típico da sala de vacina (69,2%). Tipicamente, as unidades possuem 

enfermeiro apenas gerencial (100,0%), e não possuem enfermeiro para a prática assistencial 

(76,9%), não possuem enfermeiro em todos os turnos (92,3%), possuem tipicamente 2 

técnicos no período matutino (53,8%) e 2 técnicos no período vespertino (53,8%). Todas as 

unidades possuem técnico de enfermagem em todos os turnos sendo o número mais frequente 

de 2 enfermeiros por turno, que ocorre em 53,8% das unidades.  

 

Tabela 4: Frequências das respostas sobre horário de funcionamento e pessoal das salas 

de vacina 

Item Avaliado 
Global 
n=13 

F % 

Horário de funcionamento da Unidade 
8:00 às 17:00 horas 2 15,4% 
8:00 às 18:00 horas 11 84,6% 

Horário de funcionamento da Sala de Vacina 
8:00 às 17:00 horas 4 30,8% 
8:00 às 18:00 horas 9 69,2% 

Possui Enfermeiro apenas gerencial Sim 13 100,0% 

Possui Enfermeiro para a prática Assistencial 
Sim 3 23,1% 
Não 10 76,9% 

Possui Enfermeiro em todos os turnos 
Não 12 92,3% 
Sim 1 7,7% 

Possui Técnico em todos os turnos Sim 13 100,0% 
Técnicos no período Matutino 1 1 7,7% 
 2 7 53,8% 
 3 4 30,8% 
 Extra 1 7,7% 
Técnicos no período Vespertino  1 1 7,7% 
 2 7 53,8% 
 3 4 30,8% 
 Extra 1 7,7% 

 

A Tabela 5 traz as distribuições de frequência das respostas das participantes e 

observações da pesquisadora às questões sobre a situação física das salas de vacina.  
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Tabela 5: Frequências das respostas e observações sobre a situação física das salas de 

vacina 

Item Avaliado 
Global 
n=13 

F % 

Área (m2) 
6 m2 2 15,4% 
De 6 a 8 m2 11 84,6% 

Equipamentos 
Possui Refrigeradores 13 100,0% 
Ar-condicionado Adequado 13 100,0% 
Câmara Fria 13 100,0% 

Horario da primeira checagem dos 

refrigeradores 
7:30 1 7,7% 
8:00  12 92,3% 

Horario da última checagem dos 

refrigeradores 
17:00 h 5 38,5% 
18:00 h 8 61,5% 

Condições físicas da sala 

Pisos Lisos, Contínuos, Laváveis e sem Frestas 13 100,0% 
Paredes Lisas, Contínuos, Laváveis e sem Frestas 13 100,0% 
Teto com acabamento resistente à lavagem 10 76,9% 
Teto com acabamento não resistente à lavagem 3 23,1% 
Janelas pintadas com tinta lavável 8 61,5% 
Janelas pintadas com tinta não lavável 5 38,5% 
Pia de Material não poroso 13 100,0% 
Torneira Automática 13 100,0% 
Dispensador de papel toalha próximo a pia e 
bancada  13 100,0% 
Lixeira com pedal próximo a pia e bancada  13 100,0% 
Pedal da Lixeira funcionando 13 100,0% 
Tem  recipiente de material  adequado para o 

acondicionamento dos resíduos perfurocortantes 

próximo a pia e bancada 13 100,0% 
Bancada de material não poroso 13 100,0% 
Mobiliários organizados 10 76,9% 
Mobiliários parcialmente organizados 3 23,1% 
Recipientes acondicionadores de seringas e agulhas 
para descartar adequado 13 100,0% 
Usa caixa termicas  diariamente 13 100,0% 
Tem bobinas de gelo reutilizáveis 13 100,0% 
Iluminação Natural Adequada 13 100,0% 
Iluminação Artificial Adequada 13 100,0% 
Temperatura Natural Adequada 13 100,0% 

 

Tipicamente as salas de vacina tinham área de 6 a 8 m
2
 (84,6%) e os únicos itens 

avaliados que não eram adequados em 100% das salas eram os itens “teto com acabamento 

resistente à lavagem”, onde 3 unidades (23,1%) não cumpriam tal exigência; “janelas pintadas 

com tinta lavável”, onde 5 unidades (38,5%) não cumpriam tal exigência e “mobiliário 

organizado”, onde 3 unidades (23,1%) não cumpriam tal exigência 

A frequência dos itens observados quanto à organização de materiais e insumos, estão 

representados na Tabela 6. O único item avaliado que não era adequado em 100% das salas 
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era o item “Sabão líquido no dispenser/almotolia suficiente”, onde 3 unidades (23,1%) 

apresentavam sabão parcialmente suficiente. 

Tabela 6: Frequências das respostas sobre a organização de materiais e insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 7 traz as frequências das observações sobre os equipamentos de refrigeração. 

Quanto ao equipamento refrigerador, o único item avaliado que não estava adequado em 

100% das salas foi a distância do equipamento em 20 cm da parede, que não era adequada em 

3 das 13 salas avaliadas (23,1%). 

 

Questão 
Global 
n=13 

F % 
Sabão líquido no dispenser/ almotolia suficiente 10 76,9% 
Sabão líquido no dispenser/ almotolia 

parcialmente suficiente 
3 23,1% 

Recipiente de material rígido e fácil higienização 

para o acondicionamento do Álcool 70% e 

adequado para uso: 13 100,0% 
Papel toalha no suporte 13 100,0% 
Recipientes de material rígido, com tampa fácil 

de higienização para acondicionamento de 

seringas e agulhas 13 100,0% 
Recipiente de material rígido e fácil higienização 
para o acondicionamento do algodão e adequado 

para uso: 13 100,0% 
Recipiente de material adequado para o 

acondicionamento de resíduos comuns 13 100,0% 
Recipiente de material adequado para o 

acondicionamento de resíduos infectantes 13 100,0% 
Cartão de vacinação para adultos, adolescentes e 

para crianças 13 100,0% 
Boletim diário de doses aplicadas 13 100,0% 
Boletim mensal de controle de estoque 13 100,0% 
Boletim mensal de doses perdidas 13 100,0% 
Ficha de notificação e investigação de eventos 

adversos pós- vacinação 13 100,0% 
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Tabela 7: Frequência das observações sobre o equipamento de refrigeração. 

 

 

 

 

 

  

 

As Tabelas 8, 9 e 10 exibem, respectivamente, as distribuições de frequência do 

número de caixas térmicas disponíveis, do número de caixas térmicas utilizadas e do número 

de bobinas de gelo disponíveis. Os valores de maior frequência são marcados em negrito. 

 

Tabela 8: Frequência do número de caixas térmicas disponíveis. 

Número de caixas térmicas disponíveis 
 

F % 

3 1 7,7 
10 1 7,7 
15 3 23,1 
18 1 7,7 
20 3 23,1 
30 2 15,4 
32 1 7,7 
40 1 7,7 

Total 13 100,0 

 

Tabela 9: Frequência do número de caixas térmicas utilizadas 

Número de caixas térmicas utilizadas 
 

F % 

1 1 7,7 
2 3 23,1 
3 4 30,8 
4 3 23,1 
5 1 7,7 
6 1 7,7 

Total 13 100,0 

 

Questão 
Global 
n=13 

F % 
Equipamento exclusivo para 

armazenamento de imunobiológicos 13 100,0% 

Distante a pelo menos 20 cm da parede 10 76,9% 

Não distante a 20 cm da parede 3 23,1% 
Distante da incidência de luz solar 13 100,0% 
Distante de calor  13 100,0% 
Tomada elétrica exclusiva 13 100,0% 
Mapa de controle da temperatura  13 100,0% 
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Tabela 10: Frequências do número de bobinas de gelo disponíveis 

Número de bobinas de gelo 
F % 

30 2 15,4 
40 4 30,8 
60 1 7,7 
90 1 7,7 
95 2 15,4 
100 1 7,7 
120 1 7,7 
125 1 7,7 

Total 13 100,0 

 

 A Tabela 11 exibe as principais estatísticas do número de caixas térmicas disponíveis, 

número de caixas térmicas utilizadas e número de bobinas de gelo na unidade. Pelos valores 

dos coeficientes de variação observa-se que estas variáveis apresentavam alta variabilidade na 

população, ou seja, variam muito entre as 13 salas de vacina. O número de caixas térmicas 

disponíveis variou de 3 a 40, com média de 20,6 caixas térmicas por unidade, mediana de 20 

caixas térmicas, desvio padrão de 10 caixas térmicas. O número de caixas térmicas utilizadas 

variou de 1 a 6, com média de 3,2 caixas térmicas utilizadas por unidade, mediana de 3 caixas 

térmicas, desvio padrão de 1,4 caixas térmicas. O número de bobinas de gelo variou de 30 a 

125, com média de 69,6 bobinas de gelo por unidade, mediana de 60 bobinas, desvio padrão 

de 35,3 bobinas. 

 

Tabela 11: Principais estatísticas do número de caixas térmicas disponíveis, do número 

de caixas térmicas utilizadas e do número de bobinas de gelo disponíveis 

 

 

Item avaliado 
Média Mínimo Máximo Mediana 

Desvio 
 Padrão 

Coeficiente 
 de Variação 

Caixas Térmicas Disponiveis 20,6 3 40 20 10,0 0,49 

Caixas Térmicas Utilizadas 3,2 1 6 3 1,4 0,42 

Bobinas De Gelo 69,6 30 125 60 35,3 0,51 

 

 A partir da observação das salas de vacinas e declarações dos profissionais, foi 

calculado para cada sala o IFASV, a qual está exibida na Tabela 12. Os resultados mostram 

que 15,4% das salas vacina apresentavam boa adequação, 76,9% das salas apresentavam 

muito boa adequação e 1 sala (7,7%) apresentava adequação perfeita. O gráfico 1 exibe a 

Distribuição de frequências da classificação da adequação das salas de vacina.  
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Tabela 12: Distribuição de frequências do IFASV 

Índice Forrester de 

Adequação da Sala de 

Vacina 

Classificação da Adequação 

da Sala de Vacina 

Global 
n=13 

F % 

IFASV=0,0 Nenhuma adequação  0 0,0% 
0,0 < IFASV 25% Adequação Muito Ruim 0 0,0% 

25% < IFASV 50% Adequação Ruim 0 0,0% 
50% < IFASV 75% Adequação Moderada 0 0,0% 
75% < IFASV 90% Adequação Boa 2 15,4% 

90% < IFASV <100% Adequação Muito Boa 10 76,9% 
IFASV=100% Adequação Perfeita 1 7,7% 

 

Gráfico 1: Distribuição de frequências da classificação da Adequação da Sala de Vacina 

 
 

 A Tabela 13 traz as principais estatísticas da distribuição IFASV nesta amostra e o 

boxplot da distribuição do IFASV pode ser visto na Figura 3. De acordo com as estatísticas 

descritivas exibidas na Tabela 13, o IFASV variou de 86,8% a 100,0%, com mediana 96,2%, 

média igual a 94,3% (que equivale a adequação muito boa) e desvio padrão igual a 4,3%, o 

que resultou num coeficiente de variação igual a 005, mostrando baixa variabilidade do índice 

na população deste estudo.  

 

Tabela 13: Principais estatísticas da distribuição do IFASV, 

Estatística Valor 

Mínimo 86,8% 

Mediana 96,2% 

Máximo 100,0% 

Média 94,3% 

Desvio Padrão 4,3% 

Coeficiente de Variação  0,05 
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 O boxplot exibe uma distribuição bem concentrada em torno da mediana, sem valores 

discrepantes ou outliers do IFASV. Conclui-se que as Salas de Vacina estão em termos médios 

e medianos, com boa adequação e alta concentração, baixa variabilidade em tornos dos 

parâmetros médios. 

 

Figura 3: Boxplot da distribuição do IFASV 
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CAPÍTULO V 

O TRABALHO E A COMPOSIÇÃO DA SALA DE VACINA: DISCUSSÃO ACERCA 

DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

A pesquisa foi desenvolvida com 13 enfermeiras responsáveis por salas de vacina de um 

Território do Rio de Janeiro. Todas as entrevistadas são do sexo feminino e com formação em 

Enfermagem. Entretanto, além da graduação em Enfermagem, 69,2% das profissionais 

possuíam título de especialista. 

Chama atenção a presença integralmente feminina nas Salas de Vacina, uma vez que a 

amostra foi composta por mulheres em 100% do total de participantes. Isso vem ao encontro 

de uma questão histórica que coloca a mulher no centro das noções de cuidado, tal como se 

faz o direcionamento à enfermagem. Ressalta-se que essa constatação não se faz apenas com 

relação à Sala de Vacina e que a presença feminina é quantitativamente superior à masculina 

também em outras áreas da enfermagem (LIMA, 1993). 

Para Lima (1993) esse fato ocorre porque a noção de cuidado enquanto arte e mesmo 

dom é passado historicamente de geração para geração, tanto que historicamente as mulheres 

cuidaram de outras mulheres e também de homens, mulheres, crianças, idosos, deficientes e 

pobres. Esse dado, para a autor, é fator determinando no sentido de uma segregação da 

profissão, uma vez que determina estereótipos do fazer enfermagem em termos não apenas 

sociais, mas também políticos e técnicos do trabalho. 

Entretanto, um olhar mais crítico para a complexidade do trabalho em enfermagem 

permite verificar que para além das questões trazidas pelo imaginário social com relação ao 

gênero, e que não são foco deste estudo, portanto não serão aprofundadas,  

A Enfermagem tem como foco os seres humanos e as suas múltiplas relações 
cotidianas. Lidamos com os aspectos incomuns do ser humano, justamente aqueles 

que não encarnam uma visão sublime da vida. Nos deparamos constantemente com a 

solidão, com a incomunicabilidade, os desencontros e desencantos, os amores 

desfeitos, vidas precárias ou interrompidas, ingredientes estes que se constituem no 

inóspito do cotidiano (LIMA, 2005, p. 71). 

Assim, o fazer em Enfermagem, embora não descolado dos aspectos sociais, se relaciona 

diretamente com o saber técnico produzido nas relações estabelecidas entre conceitos, espaços 

e pessoas (LIMA, 2005). Não à toa, a preocupação das profissionais entrevistas com a 

formação técnica em sua área de trabalho, para além da graduação. 
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O tempo de formação mais frequente foi de menos de 10 anos (46,1%). Ainda, todas 

manifestavam desejo em trabalhar nesta área e a maioria delas chegou ao cargo por processo 

seletivo, trabalhando por contrato CLT (69,2%).  

A atuação no cargo atual não é o primeiro emprego para a maioria delas (61,5%) e o 

tempo de atuação mais frequente é de 3 a 10 anos (53,8%), sendo esta também a faixa de 

tempo mais comum na qual elas são responsáveis pela imunização (61,5%). Nem sempre essa 

ampla experiência é garantia de trabalho adequado, uma vez que a autoconfiança pode ser 

sabotadora. O exercício de suas atividades por vários anos não habilita esses profissionais 

permanentemente para as necessidades da Sala de Vacina, ao contrário, verifica-se a 

necessidade de supervisão e formação permanente dos profissionais (OLIVEIRA et al., 2013). 

Dentre os cursos de formação realizados pelas entrevistadas, é comum que elas tenham 

feito cursos de formação complementar em imunização (69,2%), mas somente uma (1) 

profissional (7,7%) considera essa formação em imunização suficiente. Com relação à 

anafilaxia, a maioria delas não possui habilitação (53,8%) e, das que possuem, somente duas 

(2) delas (15,4%) consideram a formação em anafilaxia suficiente. 

Com relação à formação profissional para o atendimento na Sala de Vacina, um estudo 

de Martins et al. (2018) realizado em 25 salas de vacinas em Minas Gerais trouxe resultados 

similares. Ao questionarem os profissionais das salas de vacina, bom como por meio de 

observações em visitas técnicas, os pesquisadores verificam o papel fundamental atribuído à 

Educação Permanente em Saúde (EPS), por parte dos profissionais envolvidos. 

A EPS se refere à educação que parte das necessidades encontradas no dia a dia de 

trabalho, na execução das atividades profissionais, sendo um modo de atualizar o 

conhecimento e buscar melhorias na prestação de serviços (MARTINS et al., 2018). Na Sala 

de Vacina, a EP deve estar focada no cotidiano e no próprio profissional, seus modos de 

executar o trabalho e compartilhar saberes (MERHY, 2015). 

Além disso, capacitações são importantes, embora devam ser direcionadas no sentido 

mais específico dos temas abordados. Talvez possa ser em virtude de que, quando presente, a 

formação continuada se direciona para o tema da vacinação de forma ampla, empobrecendo o 

conhecimento específico do profissional (MARTINS et al., 2018). 
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Nesse sentido, ressalta-se o papel do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014c), que já 

disponibilizou e disponibiliza com certa regularidade materiais de capacitação e atualização 

profissional aos técnicos que trabalham com vacinação, como a 3ª edição do Curso de 

atualização para o trabalhador da Sala de Vacinação. Além deste, em 2017 a Sociedade 

Brasileira de Imunizações - SBIm (2017) proporcionou um curso de formação online para 

profissionais da Sala de Vacina. 

Entretanto, ressalta-se que a transmissão hierárquica de informações de forma 

tradicional, ou seja, sem problematizar os conteúdos, em nada contribuem com o cotidiano de 

trabalho, nem na aplicação de conhecimentos (MERHY, 2015). Em complemento, um estudo 

de Oliveira et al. (2013) aponta que o conceito de supervisão muitas vezes é visto de forma 

reducionista, já acontece de forma fragmentada, sem contemplar as etapas de planejamento, 

execução e avaliação adequadamente. A supervisão é de grande importância e merece 

considerações diretivas e eficientes. 

Outras questões que podem prejudicar a autopercepção sobre a formação dos 

profissionais em um sentido positivo são identificados por Martins et al. (2018) como 

sobrecarga de trabalho, dada a insuficiência de profissionais, distanciamento do enfermeiro da 

Sala de Vacina para realização de outras atividades no local de trabalho, e a falta de apoio das 

instâncias superiores, como para supervisões e pontos de referência em caso de dúvidas. 

A segunda etapa da pesquisa compreendeu a análise qualitativa das respostas das 

entrevistadas por meio de entrevista semiestruturada (Anexo II), as quais podem ser 

visualizadas nos Quadros 10, 11 e 12. 

A primeira questão visou levantar os pontos positivos das Salas em que as 

profissionais trabalham (Quadro 10). Os principais pontos positivos disseram respeito à 

abrangência e impactos positivos do PNI sobre o controle de doenças imunopreveníveis e a 

confiança que têm no programa, a valorização do trabalho em equipe e do trabalho com a 

comunidade, os quais envolvem sentimentos positivos como estabilidade, acolhimento e amor 

ao outro. Além disso, ressaltam o compromisso com a Sala de Vacinas e com os usuários no 

sentido do atendimento humanizado e na prevenção de doenças e promoção de saúde.  

Com relação à abrangência e impactos de índices positivos sobre o controle de 

doenças imunopreveníveis, o principal responsável é o PNI. Nesse sentido, retoma-se sua 

intervenção enquanto elemento contribuindo com a Saúde Pública, uma vez que não assume 
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diferenciações, sendo utilizado por toda a população. Desde sua criação, nos anos 1970, o PNI 

mostra resultados e avanços expressivos, colocando o Brasil como referência no quesito 

imunização (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Esses dados são reconhecidos pelas 

enfermeiras entrevistadas, surgindo nos apontamentos positivos no quesito que aponta a 

“confiança que têm no programa”. 

Outro ponto de destaque com relação aos elementos apontados no Quadro 10 está a 

valorização do trabalho em equipe e do trabalho com a comunidade, no sentido de 

estabilidade, acolhimento e amor ao outro. Ressalta-se, ainda a valorização da possibilidade 

de se trabalhar em equipe multiprofissional, rica para a troca de conhecimentos (CECCLIM, 

2005). Nesse sentido, a atualização permanente é vital, ainda mais se falando de algo tão 

dinâmico como é a atuação na Sala de Vacina. 

O trabalho na Sala de Vacina consiste em organizar, gerenciar, mobilizar e aplicar as  

medidas e normas orientadas pelo PNI, logo, é imprescindível que todos os profissionais 

envolvidos estejam cientes e comprometidos com a execução do processo, sendo de 

responsabilidade do profissional de enfermagem estar capacitado profissionalmente no que 

diz respeito ao acolhimento do paciente e também à execução dos procedimentos com a 

vacina, a saber, suas condições de uso e administração (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; 

PEREIRA; BARBOSA, 2007). 

 Por fim, o atendimento humanizado também é citado pelas entrevistadas e vem ao 

encontro dos pressupostos do PNI e, nesse sentido, destaca-se o papel do acolhimento no 

atendimento ao usuário. O acolhimento é uma orientação da PNH e possui papel central no 

que diz respeito ao posicionamento ético do profissional de saúde, independentemente da sua 

formação, e se dá por meio de escuta qualificada e respeito ao protagonismo do usuário. O 

acolhimento acontece desde a entrada do paciente no serviço de saúde da AB até a sua saída 

do serviço (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). Ainda, com base na PNH, na Sala de Vacina, 

os profissionais precisam ser constantemente treinados na abordagem aos usuários para um 

processo de trabalho que exige treinamentos e habilidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2003). 

Caso o atendimento humanizado não seja abordado adequadamente na unidade de 

saúde, poderá favorecer vulnerabilidade e baixa cobertura no território, mesmo diante da 

comprovada eficiência da vacinação.  
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Na sequência, foi realizado o levantamento dos pontos considerados pelas 

entrevistadas como negativos e cujas queixas principais foram com relação à infraestrutura, 

tanto da Sala de Vacinas em questão quanto de sistema informatizado (Quadro 11). As 

profissionais apontaram para as consequências do desmonte do SUS, a necessidade de 

capacitações constantes e nem sempre disponibilizadas, assim como dificuldades com relação 

aos recursos humanos dada a alta rotatividade e falta de profissionais, assim como mudanças 

constantes de gestores e salários atrasados.  

Quanto à precarização do trabalho e do próprio SUS, Oliveira et al. (2013) ressaltam 

para as dificuldades em se trabalhar com baixa valorização dos profissionais. Esses dados 

corroboram os dados levantados no presente estudo, pois verificou-se que, embora o desejo 

em trabalhar na área, mais de 30% dos profissionais não possuem carteira assinada ou 

contratos CLT, uma vez que estas formas de contrato contemplam apenas 69,2% das 

entrevistadas. 

Indiretamente, o desmonte do SUS é trazido como pauta em termos de pontos 

dificultadores na atuação na Sala de Vacina. A ascensão no Governo Federal de uma pauta 

antidemocrática e autoritária, cuja visão é essencialmente mercantil no que diz respeito aos 

direitos sociais, principalmente com relação a saúde, educação e trabalho, restringiu 

consideravelmente os recursos destinados ao SUS ao flexibilizar os processos de trabalho. 

Morosini, Fonseca e Lima (2018) trazem à pauta a Emenda Constitucional n° 95, que 

ficou conhecida como a do “Teto dos Gastos”, a qual, sob racionalidade neoliberal enfraquece 

o SUS e fortalece o sistema privado. Em consequência, as alterações de 2017 na Política 

Nacional de Atenção Básica de 2011 afetaram o processo de trabalho das equipes 

profissionais atuantes na AB, principalmente no que diz respeito à definição de prioridades de 

ações, a partir da necessidade de rever gastos do orçamento (BRASIL, 2017b). Os resultados 

são catastróficos, uma vez que não apenas os processos de trabalho diários são afetados, mas 

também os profissionais, principalmente aqueles empregados via contratos de trabalho, e a 

verba destinada às campanhas de vacinação e à educação permanente. 

 A Emenda Constitucional nº 95 favorece, ainda, a segmentação e fragmentação dos 

serviços e das ações do SUS. O Estado se descompromissa com os princípios de universidade 

e de integralidade, uma vez que o atendimento, além de dificultado quantitativamente, 

qualitativamente também perde sua força (MOROSINI, FONSECA; LIMA, 2018). 
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 Há ainda a questão da flexibilização dos vínculos de trabalho. Para reduzir custos, a 

carga horária é flexibilizada e dá autonomia às gestões municipais para definirem suas 

necessidades e prioridades, podendo diminuir o quantitativo de profissionais, de modo a 

reduzir gastos (MOROSINI, FONSECA; LIMA, 2018). Esse retrocesso dá um passo atrás, no 

sentido do tradicional modelo biomédico de cuidado, cujo foco está na cura de doenças e 

controle de riscos individuais. Ainda, desqualifica o serviço, o qual passa a acontecer sob a 

égide do caráter utilitarista e de reforço à privatização. 

 Por fim, as entrevistadas foram convidadas a levantarem pontos adicionais que 

pudessem ter com relação às salas de vacina em que atuam, os quais foram trazidos por nove 

profissionais (Quadro 12). Elas consideram importante receberem capacitação contínua sobre 

eventos adversos, anafilaxia, procedimento, manuseio, conservação, técnica, pós-vacinação, 

febre amarela e atualidades concernentes ao seu campo de atuação. Ainda, ressalta-se que 

quatro (4) profissionais não consideraram pontos adicionais. 

Nesse sentido, é notável a preocupação das profissionais com relação à capacitação 

técnica, já discutida quando são abordados os pontos positivos, e reafirmados como 

considerações adicionais. Com esse dado, ressalta-se que os profissionais que atuam 

diretamente na Sala de Vacina precisam de capacitação técnica para aderir às propostas do 

PNI em sua execução assistencial, de modo a minimizar erros e eventos adversos pós-vacinais 

(EAPV) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Isso é possível por meio de estudos, observação 

da situação epidemiológica das doenças, mudanças nas indicações internacionais dos 

esquemas vacinais e na incorporação de novas tecnologias aos processos já desenvolvidos nas 

Salas de Vacina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; 2016a). 

Tais apontamentos são de fundamental importância, uma vez que indicam visão crítica 

das profissionais acerca de seu próprio trabalho, extremamente necessário para a qualidade na 

prestação de serviços. É preciso que os profissionais de Sala de Vacina recebam atualização 

constante sobre os serviços a serem prestados na Sala de Vacinas, assim como capacitações 

para o desenvolvimento de habilidades concernentes ao seu fazer (SIQUEIRA et al., 2017), 

inclusive a própria atualização com relação ao Calendário Vacinal, que sofre mudanças 

constantes. 

Com relação à infraestrutura (espaço físico) e aos recursos humanos (Tabela 4), a 

maioria dos postos funciona de 8 às 18 horas (84,6%), sendo este também o horário de 



67 

 

funcionamento da maioria das salas de vacina (69,2%). Todas possuem enfermeiro com 

função apenas gerencial e somente em três (3) unidades (23,1%) há um (1) enfermeiro para a 

prática assistencial. Somente uma (1) unidade (7,78%) possui enfermeiro em todos os turnos. 

Todas as unidades possuem técnico de enfermagem em todos os turnos sendo o número mais 

frequente de 2 técnicos de enfermagem por turno, que ocorre em 53,8% das unidades.  

A preparação, aplicação de recursos na infraestrutura e nas esquipes é fundamental 

para atingir bons resultados, assim como manter a execução de forma contínua. A conjectura 

dos serviços de vacinação de uma região de saúde, não deve ser compreendida sem o contexto 

de tudo que envolve. É primordial ponderar as condições de saúde da população assistida, e 

fazer uma correlação com as situações sociais e econômicas, a organização dos serviços e 

resolutividade, pois impactam diretamente nos resultados alcançados, inclusive na cobertura 

vacinal (MARTINS et al., 2018). 

O foco dessa percepção não é a obtenção de altas coberturas vacinais, mas diminuir a 

morbidez e as mortes ocasionadas pelas doenças imunopreviníveis, que são alcançados pelos 

altos níveis de coberturas vacinais.  

Pode-se avaliar estes aspectos através da vigilância epidemiológica, que observa e 

analisa a distribuição de casos e mortes que poderiam ser evitados através da vacinação. A 

partir daí, surgem normas, instruções e mudanças estruturais inclusive no calendário vacinal, 

para deliberar as ações de saúde. Ocasionando uma direção dos serviços sobre regiões e faixas 

etárias, visando a proteção dos vulneráveis e são correlacionados com as questões temporais, 

e mudanças na situação epidemiológicas das doenças (MARTINS et al., 2018).  

Ainda sobre a infraestrutura, todas as salas de vacinas têm a área mínima de 6 m
2
, 

sendo mais frequentes as áreas de 6m² a 8m² (84,6%). Todas possuem câmara fria e ar 

condicionado adequado (100%). Todas as salas de vacina realizam a checagem dos 

refrigeradores ao início e final de expediente de forma adequada, com a primeira checagem 

feita comumente às 8 horas da manhã (92,3%) e a última checagem feita comumente às 18 

horas (61,5%). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que as verificações dos aspectos abrangentes das 

equipes são cruciais para a elaboração e escolhas concernentes ao provimento de pessoal, o 

ordenamento, a capacitação prática teórica permanente. O conhecimento das equipes, 

conforme suas capacidades e habilidades técnicas, atividades atribuídas por carga horária, 
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salário, forma de contratação, são cuidados que podem ajudar na condução dos processos 

implicados. E com este reconhecimento, se tornar possível através de um planejamento 

coletivo ajustar as falhar e maximizar os pontos positivos (OLIVEIRA et al., 2014).  

Quanto às condições físicas, somente três (3) itens não são encontrados em 100% das 

salas, de acordo com o ideal, a saber: três (3) salas (23,1%) não tinham teto com acabamento 

resistente à lavagem; cinco (5) salas (38,5%) não tinham janelas pintadas com tinta lavável e 

três (3) salas (23,1%) apresentavam mobiliário parcialmente organizado.   

Faz-se necessário considerar que a limpeza deve ser efetuada diariamente no final do 

turno de trabalho e nos momentos que for necessário, com solução desinfetante. Em cada 

semana, um dia deve ser selecionado para limpar com água e sabão e, na sequência lavar o 

chão da Sala de Vacina com solução desinfetante. O teto, as paredes, as janelas, lâmpadas e 

portas devem ser limpos com solução desinfetante a cada 15 dias (MARINELLI, 

CARVALHO; ARAÚJO, 2015).  

Quanto à organização de materiais e insumos (Tabela 6), o único item avaliado que não 

estava adequado em 100% das salas foi o sabão líquido no dispenser/almotolia, parcialmente 

suficiente em 3 das 13 salas avaliadas (23,1%). 

Conforme as recomendações do PNI, o sabão líquido deve ser acondicionado em 

recipiente próprio e com adequada higienização, próximo a bancada onde ocorre o preparo e o 

descarte dos imunobiológicos. Deve ter observação dos profissionais em caso de faltar e 

sempre repor quando necessário. A lavagem das mãos é indispensável para uma assistência 

segura para a equipe e população (OLIVEIRA et al., 2015).  

Acerca dos refrigeradores, o único item avaliado que não estava adequado em 100% 

das salas foi a distância do equipamento em 20 cm da parede, que não era adequada em 3 das 

13 salas avaliadas (23,1%) (Tabela 7), conforme é orientado pelo Manual de normas de 

vacinação (BRASIL, 2014a). Ainda, os resultados do boxplot (figura 3) concluem que as 

salas de vacina estão em termos médios e medianos, com boa adequação e alta concentração, 

ou seja, baixa variabilidade em tornos dos parâmetros médios. 

Os resultados mostram que 15,4% das salas vacina apresentavam boa adequação, 

76,9% das salas apresentavam muito boa adequação e 7,7% apresentava adequação perfeita.  
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Ressalta-se que, para a conservação dos imunobiológicos, a infraestrutura precisa estar 

adequada às normas e um dos pontos mais importantes é a refrigeração para manter os 

imunobiológicos na condição segura e sem riscos de deterioração, mantendo a rede de frio 

impecável. Para isto, as instalações e os equipamentos precisam estar funcionando 

constantemente dentro das regras de segurança (BRASIL, 2014a). 

O transporte de imunobiológicos do laboratório até a pessoa que irá receber a vacina, 

seja na vacinação de rotina ou extramuros, a atenção com a temperatura é um fator essencial 

para o processo de trabalho ser considerado favorável e de qualidade, e deve ser observado 

em todos os turnos, principalmente ao iniciar e terminar a jornada de trabalho (FERREIRA et 

al., 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as normas  e o ambiente da Sala de 

Vacina de um Território do Município do Rio de Janeiro, assim como verificar em termos 

infraestruturais como têm se organizado com relação às normas. Para tal, foi desenvolvido um 

índice, o IFASV. 

O desenvolvimento deste índice talvez seja a principal contribuição deste trabalho, 

uma vez que o mesmo serve para mensurar o quanto uma Sala de Vacina está adequada para o 

funcionamento ideal. O uso deste índice pode auxiliar a dinamizar e orientar as operações de 

supervisão e controle de qualidade de uma Sala de Vacina. Uma vez definido, o IFASV pode 

ser aplicado para qualquer Sala de Vacina, de diferentes localizações geográficas e em tempos 

distintos.  

Os dados obtidos podem ser usados para estudos, assim como pesquisas estratégicas 

em diversas unidades para futuras análises comparativas e acompanhamento histórico. 

Convém ressaltar também que o IFASV, como todo número índice, pode ser aprimorado, 

revisto e atualizado pelos autores à medida que mais itens possam ser julgados pela 

comunidade científica como importantes e indispensáveis numa Sala de Vacina.  

Ressalta-se, ainda que, apesar de informações serem divulgadas sobre a importância 

da vacinação em nosso país, a adoção de falsas contraindicações à vacinação, apoiadas em 

conceitos desatualizados, com perda de oportunidade de vacinar a criança e o 

consequentemente prejuízo da cobertura vacinal ainda ocorrem. 

Destaca-se, ainda, as limitações do estudo, que nesse caso abordaram um Território 

específico, podendo apresentar outros resultados em distintos Territórios. O IFASV, por sua 

vez, é capaz de fornecer a metodologia para replicar o estudo.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do Projeto: A Sala de Vacina: do discurso à prática 

Pesquisadora Responsável: Mônica Sá Bastos Forrester Peixoto 

Universidade Federal Fluminense 

Contatos da Pesquisadora: (21) 974308220 

E-mail: forrestermonica@gmail.com 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

 

 O/A Sr./a está sendo convidado/a participar do projeto de pesquisa “A Sala de 

Vacina: do discurso à prática”, de responsabilidade da pesquisadora Mônica Sá Bastos 

Forrester Peixoto. A pesquisa tem como justificativa a necessidade de se construir 

conhecimento na área da Enfermagem, no que diz respeito a estratégias de cuidado que 

visam a educação em saúde.  

Ainda, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a implantação das normas e diretrizes do 

Programa Nacional de Imunização (PNI) nas salas de vacinas de um Território do Município 

do Rio de Janeiro. De forma complementar, visa observar e descrever a organização das 

salas de vacina de um Território do Município do Rio de Janeiro; descrever os aspectos 

relacionados ao funcionamento dos serviços. 

 Esclarece-se que os riscos a este tipo de pesquisa dizem respeito a possíveis 

incômodos ou manifestação de emoções ao falar sobre sua atuação que, caso sejam 

manifestos, serão acolhidos pela pesquisadora, assim como há garantia de total sigilo acerca 

de seus dados em relação às informações prestadas. 

 Por fim, declara-se que sua entrevista será realizada num local reservado com a 

autorização acordada pelo Gerente da unidade, com agendamento prévio para não 

interromper suas atividades trabalhistas. O planejamento tem a duração de 10 minutos para 

aplicação do termo de consentimento em 2 vias de igual teor, uma para cada participante da 

pesquisa e outra para a responsável pela pesquisa. Todo esclarecimento do estudo, os 

critérios de inclusão serão informados. A entrevista tem o planejamento de 20 minutos 

podendo ser menor ou maior dependendo do seu tempo para responder e o roteiro 

sistematizado, será aplicado em 20 minutos. Será transcrita a entrevista, e serão armazenados 

no computador da pesquisadora que é protegido por senha. O material coletado será 

armazenado até 5 anos, e serão descartados. Os resultados serão analisados e publicados com 

retorno aos participantes, sem, no entanto, deixar de garantir o sigilo absoluto de sua 

identidade e unidade de trabalho. Além disso, o/a senhor/a poderá não responder qualquer 

pergunta e/ou desistir da pesquisa a qualquer momento. Não há custos para sua participação, 

assim como pagamentos envolvidos. 

 Os/as participantes da pesquisa poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antonio Pedro, e com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, para obter 

informações específicas sobre a aprovação desse projeto ou demais informações. 

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

mailto:974308220/forrestermonica@gmail.com
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acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 

leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá- los e busca garantir que 

os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

 Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas. E-mail:ética@vm.uff.br Telefone: (21) 2629-9189, ou entre em contato com o Comitê 

de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br, 

telefone (21) 22151485. 

 

 

 

 

 

 

Eu,  , declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, __________ de _____________________ de ___________. 

 

Nome do participante:    

 

Assinatura do participante:    

 

Responsável pela aplicação do TCLE:    

 

Assinatura da responsável pela aplicação do TCLE: _________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mônica Sá Bastos Forrester Peixoto 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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ANEXO II 

Roteiro de entrevista com profissionais 

 

Data da entrevista: 

Nome: 

Idade: 

Formação profissional e titulação: 

Tempo de formação profissional e atuação na unidade e como responsável/na Sala de 

Vacina da unidade: 

 

Perguntas abertas: 

1. Como o senhor(a) chegou ao seu cargo atual? Foi o primeiro emprego? 

Manifestava desejo em trabalhar nesta área da enfermagem? 

 

 

2. O(a) senhor(a) fez algum curso na área de imunização? O(a) senhor(a) 

considera sua formação atual suficiente para desempenhar suas funções? 

 

 

3. Com relação à possibilidade de ocorrência de anafilaxia, o(a) senhor(a) se sente 

habilitado para intervir? Considera sua formação atual suficiente para 

desempenhar suas funções? 

 

 

4. Quais são os pontos mais positivos do serviço de vacinação em que o(a) 

senhor(a) atua? E pontos fracos, que precisam melhorar? 

 

 

5. Há algo mais que gostaria de considerar sobre a temática? 
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ANEXO III 

Roteiro Sistematizado de Ambiência 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

1 Unidade: Data: / / 

2 Horário de funcionamento da unidade: 

Horário de funcionamento da Sala de Vacina: 

 

 

 

3 

Possui Enfermeiro (a) responsável? ( ) Sim ( ) Não 
A atuação do enfermeiro na Sala de Vacina é apenas gerencial ? ( ) Sim ( ) Não 

Possui Enfermeiro que na prática assistencial na Sala de Vacina? ( ) Sim ( ) Não 

Possui Enfermeiro na prática assistencial em todos os turnos? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos enfermeiro na assistência no período matutino? 
Quantos enfermeiro na assistência no período vespertino? 

Quantos técnicos na assistência no período matutino? 
Quantos técnicos na assistência no período vespertino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Sala de Vacina 
Área média: menos de 6m² ( ) 6m² ( ) mais de 6m² a 8m² ( ) mais de 8m² a 9m² ( ) Superior a 9m² ( ) 
Quantidade de Refrigerador (es):  
Rotina da Checagem do Refrigerador (es): 
Horário da 1ª Checagem: 
Horário da 2ª Checagem: 
4. Pisos: Lisos, contínuos e laváveis ( ) Sim ( ) Não / Sem frestas ( ) Sim ( ) Não 
5. Paredes: Lisos, contínuos e laváveis ( ) Sim ( ) Não / Sem frestas ( ) Sim ( ) Não 
6. Teto: Acabamento resistente a lavagem ( ) Sim ( ) Não 
7. Janelas: Pintadas com tinta lavável ( ) Sim ( ) Não 
8. Iluminação natural adequada: ( ) Sim ( ) Não 
9. Iluminação artificial adequada: ( ) Sim ( ) Não 
10. Temperatura natural adequada: ( ) Sim ( ) Não 
11. Ventilação artificial adequada: ( ) Sim ( ) Não 
12. Pia: De material não poroso ( ) Sim ( ) Não 
Possui torneira automática ( ) Sim ( ) Não 
Dispensador de sabão líquido próximo a pia e bancada ( ) Sim ( ) Não 
Dispensador de papel toalha próximo a pia e bancada ( ) Sim ( ) Não Lixeira com pedal próximo a pia e 

bancada ( ) Sim ( ) Não 
Pedal da Lixeira funcionando: ( )Sim ( ) Não 
13. Recipiente de material adequado para o acondicionamento dos resíduos 

perfurocortantes próximo a pia e bancada ( ) Sim ( ) Não 
14. Bancada: De material não poroso ( ) Sim ( ) Não 
15. Mobiliários (mesa, armários e cadeiras) Organizado ( ) Desorganizado ( ) Parcialmente organizado ( ) 
16. Recipientes acondicionadores de seringas e agulhas para descartar: Adequado (s) ( ) Inadequado ( ) 
17. Ar-condicionado: Adequado ( ) Inadequado ( ) 
18. Refrigerador interno: Geladeira doméstica ( ) Geladeira duplex ( ) Câmara Fria ( ) 
19. Quantidade de Caixa (s) Térmica (s) disponíveis para uso: 
20. Quantidade de caixas térmicas utilizadas diariamente: 
21. Quantidade de bobinas de gelo reutilizáveis: 
 

Organização dos Materiais e Insumos: 
1. Sabão líquido no dispenser/almotolia: Suficientes ( ) Insuficientes ( ) Parcialmente ( ) 
2. Recipiente de material rígido e fácil higienização para o acondicionamento do Álcool 70% e adequado para 

uso: Possui ( ) Não possui ( ) 
3. Papel toalha no suporte: Possui ( ) Não possui ( ) 
4. Recipientes de material rígido, com tampa fácil de higienização para acondicionamento de seringas e 

agulhas: Adequado ( ) Inadequado ( ) 
5. Recipiente de material rígido e fácil higienização para o acondicionamento do algodão e adequado para uso: 
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Possui ( ) Não possui ( ) 
6. Recipiente de material adequado para acondicionamento de resíduos comuns: Possui ( ) Não possui ( ) 
7. Recipiente de material adequado para acondicionamento de resíduos infectantes: Possui ( ) Não possui ( ) 
8. Cartões de vacinação: Adulto ( ) Adolescente ( ) Criança ( ) 
9. Boletim diário de doses aplicadas: Possui ( ) Não possui ( ) 
10. Boletim mensal de controle de estoque: Possui ( ) Não possui ( ) 
11. Boletim mensal de doses perdidas: Possui ( ) Não possui ( ) 
12. Ficha de notificação e investigação de eventos adversos pós-vacinação: Possui ( ) Não possui ( ) 
 

Equipamento de refrigeração: 
1. Equipamento exclusivo para armazenamento de imunobiológicos: Sim ( ) Não ( ) 
2. Distante 20 cm da parede: Sim ( ) Não ( ) 
3. Distante da incidência de luz solar: Sim ( ) Não ( ) 
4. Distante da incidência de luz solar: Sim ( ) Não ( ) 
5. Distante de calor: Sim ( ) Não ( ) 
6. Tomada elétrica exclusiva: Sim ( ) Não ( ) 
7. Mapa de controle da temperatura: Sim ( ) Não ( ) 
 

Geladeira doméstica: 
1. Possui bobinas de gelo reutilizáveis no evaporador: Sim ( ) Não ( ) 
2. Possui bandejas vazadas: Sim ( ) Não ( ) 
3. Possui termômetro analógico de máxima e mínima na 2° prateleira do refrigerador: Sim ( ) Não ( ) 
4. Possui termômetro analógico de máxime e mínima na parte externa do refrigerador: Sim ( ) Não ( ) 
5. Possui 12 garrafas com corante no compartimento inferior do refrigerador: Sim ( ) Não ( ) 
 

Organização dos imunobiológicos nas prateleiras: 
1. 1° prateleira vazia: Sim ( ) Não ( ) 
2. 2° prateleira vacinas virais: Sim ( ) Não ( ) 
3. 3° prateleira vacinas bacterianas, soros e diluentes: Sim ( ) Não ( ) 
 

 

Assinatura e Carimbo do Pesquisador: 
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ANEXO IV 

Artigos científicos publicados 
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