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RESUMO  

 

CABRAL, I. C. Avaliação da rede de frio local do distrito sanitário III de João Pessoa – 

PB. 2013. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 2013.  

 

A imunização é uma estratégia de excelência na diminuição da morbimortalidade infantil por 

doenças imunopreveníveis. O Programa Nacional de Imunização é o responsável pela 

normatização dos procedimentos a serem adotados na Rede de Frio que tem como objetivo  

assegurar a qualidade dos imunobiológicos, mantendo-os em temperatura entre +2º e +8ºC. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a rede de frio em Unidades isoladas de Saúde da 

Família do distrito sanitário III da rede pública de saúde do município de João Pessoa - PB. 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, do tipo avaliativo-normativo; 

foram aplicados os itens: aspectos gerais da sala de vacina e rede de frio do Instrumento de 

Supervisão de Salas de Vacinação (PAISSV versão 2.0, 2004) nas 23 salas de vacina em 

funcionamento do referido distrito. A coleta de dados procedeu entre maio e junho de 2012. 

Os dados foram tabulados e analisados utilizando estatística descritiva. Como parâmetro de 

avaliação de qualidade foram selecionados 51 itens, cujas respostas positivas obtiveram peso 

―1‖ e as negativas ―0‖, com posterior somatório dos pontos e classificados de acordo com 

escore determinado. A qualidade da rede de frio foi avaliada entre boa e regular. Identificou-

se que 95,7% dos técnicos em enfermagem possui capacitação em sala de vacina, porém 

73,9% não receberam capacitação em Rede de Frio. A respeito das salas de vacina: 30,4% não 

eram exclusivas para vacinação, 78,3% não tinham tamanho adequado e não havia proteção 

contra a luz solar direta em 47,8% das salas, além disso, 95,7% não possuía ar condicionado. 

Logo, há necessidade na melhoria estrutural da rede de frio local a fim de atender às 

normativas preconizadas pelo Ministério da Saúde, bem como implantação sistematizada da 

educação permanente para qualificação dos profissionais que atuam nas salas de vacinas.  

   

Palavras-Chave: Avaliação de serviços de saúde; Enfermagem; Imunização; Saúde da criança; 

Vacinas. 
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ABSTRACT 

 

CABRAL, I. C. Evaluation of local cold chain sanitary district III João Pessoa – PB. 

2013. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Programa de Pós-graduação em Enfermagem. 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 2013. 

 

Immunization is a strategy of excellence in decreasing infant morbidity and mortality for 

immunopreventable diseases. The National Immunization Program is responsible for the 

standardization of the procedures to be adopted in the cold chain which aims to ensure the 

quality of immunobiological, keeping them at a temperature between +2 ° and +8 ° C.  This 

study aimed to evaluate of local cold network of Family Health Units from Sanitary District 

III of the public health network in the city of João Pessoa - PB. This is a descriptive study 

with a quantitative approach, of normative-evaluative type, the items applied were: general 

aspects of vaccination room and cold network from the  Supervision‘s Instrument of 

Immunization Rooms (PAISSV version 2.0, 2004) in 23 May and June 2012. Data were 

tabulated and analyzed using descriptive statistics.  As a parameter for quality evaluation, 51 

items were selected, where the positive responses obtained weight "1" and the negative "0", 

with subsequent summation of points and ranked according to a given score. The quality of 

cold network was evaluated between good and regular. It was found that 95,7% nursing 

technicians have training in vaccine, but 73.9% did not receive training in cold chain. In 

regards to the vaccination rooms: 30.4% were not exclusive to vaccination, 78.3% did not 

have adequate size and there was no protection against direct sunlight in 47.8% of the rooms, 

moreover, 95.7% had no air conditioning system. So, there is need on structural improvement 

in the local cold chain in intent to achieve the regulations established by the Health Ministry 

as well as systematic implementation of permanent education for professionals who work in 

the vaccination rooms. 

Keywords: Health Services Evaluation; Nursing; Immunization; Children‘s Health; Vaccines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das estratégias mais efetivas na prevenção de doenças é a imunização, a qual tem 

forte influência na redução da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, 

principalmente da faixa etária entre zero e cinco anos (OLIVEIRA et al., 2009), sendo 

prioritária no planejamento  das ações básicas na promoção da saúde de uma população, e 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma das quatro atitudes básicas para 

melhorar as condições de saúde na infância nos países em desenvolvimento (GONÇALVES; 

MACHADO, 2008).  

O Programa Nacional de Imunização (PNI), vigente no Brasil desde 1973, vem se 

consolidando ao longo dos anos devido à parceria entre a União, Estados, Distrito Federal, 

municípios e a sociedade. Tem como meta, vacinar 100% da população alvo, disponibilizando 

imunobiológicos seguros e eficazes, a fim de promover a erradicação e/ou controle de 

doenças imunopreveníveis (BRASIL, 2007).  

O PNI, consonante com as orientações das Organizações Pan-Americana e Mundial de 

Saúde, é o responsável pela normatização dos procedimentos a serem adotados na Rede de 

Frio, que objetiva normatizar uma complexa rede de armazenamento, distribuição e 

manutenção de vacinas em temperaturas adequadas nas instâncias nacional, estadual, 

municipal e local, a fim de conferir a qualidade da produção e à conservação adequada dos 

insumos. As normas definidas para o desempenho da Rede são elaboradas com a part icipação 

dos coordenadores estaduais e outras instituições afins, assegurando-se a aceitabilidade e 

uniformidade de uso em todo o país (BRASIL, 2003; 2007). 

Os manuais técnicos da Rede de Frio, procedimentos e capacitação profissional, 

publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil orientam as atividades para o gerenciamento de 

estoque, distribuição, manuseio e manutenção adequada dos imunobiológicos, equipamentos e 

materiais necessários à vacinação segura e de qualidade (ARANDA; MORAES, 2006). 

Até o ano 2000, o Brasil já tinha investido 20,3 milhões de reais em reformas de sua 

Rede de Frio e movimentado 2 bilhões de doses de produtos imunobiológicos em distribuição 

nacional. Para padronizar o controle da temperatura, a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) adquiriu termômetros digitais, de máxima e mínima, para as salas de vacinação e 

termômetros a laser para as centrais nacional e estaduais da Rede de Frio (BRASIL, 2003). 

É importante destacar que os imunobiológicos são, em geral, produtos termolábeis, ou 

seja, sofrem inativação dos componentes imunogênicos quando expostos à temperatura 

inadequada. Para tanto, a Rede de Frio deve garantir que todos os imunobiológicos oferecidos 
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à população mantenham suas características iniciais – desde sua produção até o momento da 

vacinação, para que possam induzir a imunidade. Para tanto, é necessário que os profissionais 

envolvidos nas atividades de produção, manutenção, transporte e vacinação, estejam cientes 

da importância de manter os imunobiológicos bem conservados e manuseá- los 

adequadamente (BRASIL, 2003; 2007). 

Em uma sala de imunização dificilmente pode-se esperar que 100% das doses vacinais 

sejam aplicadas, pois perdas são previsíveis, sendo as principais: apresentação de frascos 

multidoses com prazo de validade, após aberto, de poucas horas (vacina contra a febre 

amarela, BCG) ou dias (vacina oral contra a poliomielite), sendo assim necessário descartar 

(inutilizar) as doses não aplicadas ao final desses prazos; o vencimento do prazo de validade; 

a quebra de frascos e, principalmente, as deficiências para manter a rede de frio em condições 

ideais, assim como o processo de vacinação. Por isso, na ocasião do planejamento mensal, já é 

previsto um percentual de perdas do quantitativo de vacinas (BRASIL, 2001a; b; BRASIL, 

2007).  

O estudo de Aranda e Moraes (2006) descreve falhas no cumprimento das 

recomendações na conservação de vacinas, sendo necessária a realização de supervisão 

permanente, com ajustes dos recursos humanos e materiais. Em avaliações de supervisões, por 

exemplo, há relatos de que existia comprometimento do poder imunológico das vacinas 

coletadas nas unidades. 

Vale ressaltar que falhas na rede de frio e no processo de imunização podem acarretar 

grandes perdas de vacinas, com consequente não imunização do cliente (BRASIL, 2001a; b; 

BRASIL, 2007). Para acompanhar o processo de armazenamento, transporte e manutenção 

adequados dos imunobiológicos, o Ministério da Saúde estabeleceu programas de avaliação 

direta dos locais de vacinação. Trata-se do Programa de Avaliação do Instrumento de 

Supervisão (PAIS), que é o sistema utilizado pelos supervisores e assessores técnicos do PNI 

para padronização do perfil de avaliação, desenvolvido para a supervisão dos estados, bem 

como do Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação 

(PAISSV), que é um sistema utilizado pelos coordenadores estaduais de imunizações para 

padronização do perfil de avaliação, capaz de agilizar a tabulação de resultados, sendo 

desenvolvido para a supervisão das salas de vacinas (BRASIL, 2003). 

É imprescindível que os profissionais que atuam na área vacinal conheçam que a falta 

de cuidados na manutenção dos imunobiológicos à temperatura ótima (entre +2ºC e +8ºC) 

pode acarretar prejuízos no investimento realizado (redução no custo-benefício) e colocar em 
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risco a qualidade dos imunobiológicos ofertados à população (MOLINA et al., 2002; 

ARANDA; MORAES, 2006).  

As fragilidades na conservação dos imunobiológicos nas salas de vacinas são mais 

frequentes do que se imagina. Estudos constatam que há desconhecimento sobre intervalos de 

temperatura adequados para conservação dos imunobiológicos, falta de termômetros ou 

monitoramento diário da temperatura, exposição dos produtos a extremos de temperaturas na 

fase do transporte ou armazenamento, uso indiscriminado dos refrigeradores, disposição 

inadequada das vacinas no interior do refrigerador e desconhecimento da conduta técnica de 

limpeza (ARANDA; MORAES, 2006; LUNA et al., 2011; MELO; OLIVEIRA; ANDRADE, 

2010; OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2012; SOUSA; LIRA; GOMES, 2011; 

QUEIROZ et al., 2009). 

Nessas situações, a vacina pode perder sua capacidade imunogênica, ou seja, o 

indivíduo que receber a dose vacinal não terá indução de resposta imunológica e, 

consequentemente, estará vulnerável ao adoecimento por aquele microorganismo, ao qual 

deveria estar imunizado por meio da vacinação.  

Mundialmente, a imunização evita a morte de cerca de 2,5 milhões de crianças 

menores de 5 anos de idade. Entretanto, em 2010, mais de 19 milhões de crianças não 

receberam todas as doses preconizadas (UNICEF, 2012).  

Quanto aos agravos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

no Estado da Paraíba demonstram que, entre os anos de 2007-2008 foram registrados 151 

casos de rubéola; 2007-2009 foram confirmados 3 casos de Síndrome da Rubéola Congênita; 

2 casos de tétano e 37 casos de Hepatite B, ambos na faixa etária de 0 a 19 anos. Nos anos de 

2010-2012 foram notificados 9 casos de coqueluche em crianças menores de 9 anos 

(BRASIL, 2010; BRASIL, 2012). 

Já a situação de cobertura vacinal do município de João Pessoa – Paraíba em 2011 foi 

de 93,86% de cobertura da vacina contra poliomielite (VOP), 117,8% da vacina BCG, 

93,99% da vacina contra hepatite B, 79,19% da Rotavírus, 76,88% Pneumocócica, 75,41% da 

vacina Meningocócica C (conjugada), 97,52% da tríplice viral e cobertura de 90,45% da 

vacinação com a tetravalente (DTP+Hib) (BRASIL, 2011a). 

As estratégias para promover vacinação/imunização segura para a população visa à 

melhoria na qualidade de saúde da população, diminuição dos custos em tratamento de 

doenças imunopreveníveis, além de atender a um dos objetivos do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC) que é aumentar a cobertura vacinal em crianças de 0 a 5 

anos e redução/erradicação de doenças imunopreveníveis.  
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Assim como a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem papel fundamental na atuação e 

responsabilidade na atividade de vacinação, devendo disponibilizar, rotineiramente, em local 

adequado, vacinas e profissionais de enfermagem capacitados para o gerenciamento, 

manutenção e manipulação adequada dos imunobiológicos. Segundo Oliveira et al. (2009), a 

manutenção da qualidade das vacinas, nos aspectos de conservação e administração nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), é competência da equipe de enfermagem, assim como em 

países desenvolvidos como a Espanha (MOLINA et al., 2002). 

Apesar da existência de programas de avaliação e acompanhamento da conservação 

dos imunobiológicos do PNI, ainda se observa, em visitas às unidades de saúde, fragilidades 

no conhecimento e na prática da conservação dos imunobiológicos na rede de frio local de 

João Pessoa, as quais podem contribuir para a ineficácia no processo de imunização e, 

portanto, na prevenção de doenças, principalmente, na infância. 

Para que o PNI seja eficaz e a população tenha acesso a um serviço de qualidade, é 

essencial a avaliação contínua das instâncias da rede de frio, em especial a local – salas de 

vacina, avaliando sua estrutura física e cumprimento das normativas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. Segundo Batista (2010), a partir do processo de avaliação é possível 

realizar um levantamento de como estão sendo produzidos os serviços e quais as condições 

dadas para efetivá-lo, elementos fundamentais para um planejamento eficaz.  

Considerando o quantitativo de salas de vacinas existentes no Brasil, os estudos sobre 

a temática ainda são poucos. Na região Nordeste, as pesquisas publicadas na temática fazem 

referência às capitais dos Estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco – região metropolitana de 

Recife e cidade de Petrolina. No Sudeste, estudos foram realizados na macrorregião e região 

oeste, e centro-oeste de Minas Gerais; nas cidades de Vinhedo, Campinas e São Paulo no 

Estado de São Paulo. Já no Estado da Paraíba, não foram encontrados estudos publicados 

sobre a temática de avaliação da rede de frio local.  

Diante do exposto, surgiu o interesse em investigar os serviços de saúde que oferecem 

vacinação no município de João Pessoa - PB, a fim de avaliar a qualidade na manutenção da 

rede de frio local, visto que práticas inadequadas na conservação dos imunobiológicos podem 

acarretar danos à saúde da população, assim como, prejuízos para o Estado no que diz respeito 

aos custos de produção, armazenamento e conservação desses produtos.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Avaliar a rede de frio em Unidades isoladas de Saúde da Família do Distrito Sanitário 

III da rede pública de saúde do município de João Pessoa - PB.  

 

1.1.2 Específicos  

 

Analisar a estrutura física da rede de frio das Unidades Isoladas de Saúde da Família 

do Distrito Sanitário III de João Pessoa; 

Avaliar a adequação da armazenagem e conservação dos imunobiológicos na rede de 

frio das Unidades Isoladas de Saúde da Família do Distrito Sanitário III de João Pessoa.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO  

 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) tem apresentado êxito funcional no Brasil, 

oferecendo imunobiológicos (mais de 40 tipos) de qualidade à população brasileira, em 

especial às crianças, visando alcançar 100% de coberturas vacinais de forma homogênea em 

todos os municípios (BRASIL, 2003; 2011c).  

O Programa está baseado num tripé: elevada cobertura, equipamentos de acesso e 

segurança tecnológica, a fim de garantir as características originais dos imunobiológicos com 

a finalidade de conferir proteção contra doenças e agravos (BRASIL, 2003; 2011c). 

Aproximadamente 180 milhões de cidadãos brasileiros estão protegidos contra 

doenças contagiosas, enfatizando assim, um programa de sucesso na história da saúde pública. 

O Brasil conta com cerca de 30 mil salas de vacinação em todo o país, e o PNI conta com a 

parceria de 27 Coordenações Estaduais de Imunização e 36 Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais (OLIVEIRA, 2012). Durante as campanhas nacionais funcionam 

cerca de 130 mil postos instalados nos 5.560 municípios brasileiros (BELLNI, 2008).  

O PNI, com atividades desenvolvidas por iniciativa de governos estaduais e 

municipais, foi instituído em 1973, com caráter de coordenar ações conduzidas em programas 

especiais como a erradicação da varíola, poliomielite, controle da tuberculose e do sarampo. 

Em 1975, o PNI foi institucionalizado sob a responsabilidade do Ministério da Saúde por 

meio da Lei nº 6259, regulamentada pelo Decreto nº 78.231/76 (BRASIL, 2007). 

A partir do ano de 1977, o Programa começou a se preocupar com a conservação e 

qualidade dos imunobiológicos desde a produção até o momento da administração, instituindo 

normativas para o processo de armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e 

transporte dos imunobiológicos – processo chamado de Rede de Frio ou Cadeia de Frio. No 

entanto, apenas em 1982 houve investimentos na aquisição de equipamentos, construção, 

ampliação e reformas em Centrais Estaduais de Rede de Frio; realização de cursos e 

capacitações sobre a temática para gerentes e técnicos das demais instâncias (BRASIL, 2007).  

O PNI responde pela Coordenação Geral do Departamento de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria de Vigilância Sanitária (DEVEP/SVS), e tem a função de 

definir normas e parâmetros técnicos para as estratégias de utilização de imunobiológicos, 

com base na vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis e no conhecimento 

técnico e científico da área. Também estabelece as ações de caráter nacional da Rede de Frio, 
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o calendário básico de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, assim como os 

aspectos de programação e avaliação, com a finalidade de contribuir para o controle, 

eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas de 

vacinação de rotina e campanhas anuais, desenvolvidas de forma hierarquizada e 

descentralizada, conforme Instrução Normativa nº 1 de 19/08/04 1 (BRASIL, 2007). 

Em sua participação internacional tem-se o Programa Ampliado de Imunizações 

(PAI), da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Já o Fundo das Nações Unidas 

(UNICEF) participa do Programa com apoio técnico, operacional e financeiro (BRASIL, 

2007).  

O suprimento dos imunobiológicos necessários, sem ônus para os órgãos executores, é 

de responsabilidade da instância federal que coordena a importação de produtos e incentiva a 

produção nacional através do Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos 

(PASNI), instituído em 1986, que a partir de 1999 passou a ser parte integrante da Gerência 

de Imunobiológicos da Coordenação do Programa Nacional de Imunizações (COPNI) 

(BRASIL, 2007). 

Devido ao investimento do Ministério da Saúde no PASNI, cerca de 75% das vacinas 

utilizadas são de origem nacional, pois o Brasil investe nos laboratórios produtores oficiais, 

além de manter uma política de parcerias e de incentivo à modernização tecnológica do 

parque produtor nacional, visando oferecer tecnologia sofisticada, produzindo 

imunobiológicos seguros e eficazes no mercado nacional e internacional (BRASIL, 2003). 

Apesar de toda tecnologia de produção, o Brasil apresenta um desafio na 

acessibilidade para distribuição dos insumos imunobiológicos, visto ser um país de extensa 

dimensão territorial, com um quantitativo populacional estimado em 190 milhões de pessoas 

(IBGE, 2010a), diferença na distribuição dessa população entre as regiões, dificuldade de 

acesso nas pequenas e grandes cidades.  

Quanto a este desafio, o UNICEF relaciona que os surtos de doenças 

imunopreveníveis são mais comuns em comunidades vulneráveis devido à alta densidade 

populacional. No entanto, tais doenças podem ser evitadas, erradicadas, controladas se o nível 

de imunização for adequado para cada país/região atingida. Destaca-se que a precariedade na 

prestação de serviços, baixo nível de instrução da população e falta de informações sobre 

                                                 
1 Regulamenta a Portaria GM/MS nº.1.172/04, no que se refere as ações de gestão dos imunobiológicos providos pela Secretaria de  

Vigilância em Saúde aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para fins de controle de doenças imunopreveníveis, com as respectivas 
competências hierárquicas. 
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imunização são alguns fatores que podem resultar numa baixa cobertura vacinal (UNICEF, 

2012). 

Quanto ao investimento, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), entre 1995 e 

2000, disponibilizou 1,6 bilhões de doses de vacinas à população, saltando de 214 milhões, 

em 1995, para 329 milhões em 2000, representando 54% de acréscimo. Os investimentos na 

compra de imunobiológicos saltaram de R$ 60 milhões, em 1995, para R$ 234 milhões, em 

2000, representando um acréscimo de 290%. O acréscimo, em percentual maior, se deve à 

incorporação de vacinas de maior valor (BRASIL, 2009).  

Diante desses investimentos, o panorama de saúde pública no Brasil está mudando, 

com redução cada vez maior de óbitos por doenças imunopreveníveis. Para chegar ao nível do 

PNI que se tem hoje, o país investiu recursos consideráveis na adequação de sua Rede de Frio, 

na vigilância de eventos adversos pós-vacinais, na universalidade de atendimento, nos seus 

sistemas de informação, descentralizou as ações e garantiu capacitação e atualização técnico-

gerencial para seus gestores em todos os âmbitos (BRASIL, 2003). Dessa forma, vislumbram-

se cada vez mais melhorias para o serviço de vacinação no país, através de investimentos que 

vão desde a tecnologia para produção dos imunobiológicos à capacitação adequada dos 

profissionais que os manuseiam. 

 

2.1.1 Rede de frio 

 

A Rede de Frio, também chamada de Cadeia de Frio, é o processo que envolve o 

armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e transporte dos imunobiológicos 

utilizados no PNI. Deve ser composta por uma equipe técnica que possua qualificação 

adequada, equipamentos e procedimentos padronizados ou normatizados, comprometida em 

oferecer condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em 

que a vacina é administrada (BRASIL, 2007; 2011c). 

O objetivo final da rede de frio é assegurar as características imunológicas das vacinas 

e soros, a fim de conferir imunidade ao indivíduo. Para tanto, é necessário manter os 

imunobiológicos em temperatura adequada, tendo em vista que são produtos termolábeis, ou 

seja, perdem sua eficiência de imunizar (inativação dos componentes imunogênicos) se 

expostos às variações de temperatura inadequadas à sua conservação (BRASIL, 2007; 2011c). 

Na rede de frio, o sistema de refrigeração utilizado é a câmara frigorífica, refrigerador 

ou qualquer outro espaço fechado, dependendo da instância de armazenamento, de acordo 
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com a necessidade de se manter uma temperatura mais baixa do que a do ambiente que o 

cerca (BRASIL, 2007). 

Para que a vacina esteja disponível diretamente à população é necessário percorrer um 

longo caminho, no entanto, alguns cuidados devem ser criteriosamente mantidos para 

conservação dos imunobiológicos durante o transporte, como: temperatura, acondicionamento 

e iluminação. A não observância desses critérios/fatores pode acarretar a inutilização dos 

produtos (ARANDA; MORAES, 2006; BRASIL, 2007).  

O processo de armazenamento e transporte dos imunobiológicos ocorre de acordo com 

o seguinte percurso: os laboratórios produtores, nacionais ou internacionais armazenam os 

imunobiológicos em câmaras frias, transportam em caixas térmicas em aviões ou caminhões 

frigoríficos até a instância estadual, onde podem ser armazenados em câmaras frias ou 

freezers. Posteriormente, são transportados até o nível regional/municipal, bem 

acondicionados em caixas térmicas e armazenados em refrigeradores comerciais e/ou freezers. 

O nível local (sala de vacina) recebe os insumos, vacinas e diluentes que foram transportados 

em caixas térmicas, sendo armazenados em refrigeradores e caixas térmicas que são utilizadas 

durante o período de jornada de trabalho (BRASIL, 2007).  

Com a responsabilização dos municípios pelas ações da atenção básica, em meados da 

década de 1990, a operacionalização das ações de imunização passou a ser responsabilidade 

do poder local, sendo assim, sua rotina foi incorporada às unidades de saúde (BATISTA, 

2010). Para tanto, os municípios têm maior responsabilidade em qualificar profissionais, 

melhorar as condições estruturais das salas de vacinas e, consequentemente, do processo da 

rede de frio, haja vista o aumento do quantitativo de salas de vacinas distribuídas pelos 

municípios e, consequentemente, de doses vacinais administradas na população.  

Para que os imunobiológicos cheguem ao município de João Pessoa – PB, seguem o 

mesmo percurso das principais cidades: a rede de frio da instância federal transporta os 

insumos para a instância estadual que, por sua vez, dispensa à instância municipal, a qual 

armazena em sua rede de frio para, então, realizar a entrega mensal dos insumos para as salas 

de vacinas dos cinco distritos sanitários.  

Contudo, fatores como o transporte e manuseio inadequados das vacinas, defeito nos 

equipamentos ou falta e/ou variação de energia elétrica que interrompam o processo de 

refrigeração, podem diminuir e/ou danificar a potência e eficácia dos imunobiológicos 

(BRASIL, 2007; 2011c). Logo, para manter a qualidade dos imunobiológicos é necessário 

que haja normas e procedimentos padronizados, no intuito de não haver nenhuma falha no 

processo de manutenção desses insumos. Para tal, o Ministério da Saúde elabora e publica 
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manuais que regem normas e recomendações, dentre eles o Manual de Rede de Frio 

(BRASIL, 2007). 

O Ministério da Saúde também preconiza a supervisão das salas de vacinas de forma 

sistemática para verificar as condições da área física e o cumprimento das normas do PNI. O 

protocolo para medidas de acondicionamento e manutenção dos imunobiológicos na rede de 

frio está regulamentado pelo Manual de Rede de Frio, assim como as principais medidas para 

a garantia da imunogenicidade das vacinas (SOUSA; LIRA; GOMES, 2011).  

Na busca de garantir a efetividade do PNI, conquistada ao longo de décadas, tornou-se 

necessária a estruturação das salas de vacinas nas unidades de saúde envolvendo uma logística 

complexa, assim como a incorporação de tecnologia, para garantir a qualidade dos 

imunobiológicos em toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até a sua utilização pelos 

profissionais nas unidades de saúde (ARAÚJO; SILVA; FRIAS, 2009). Para tanto, faz-se 

necessário o monitoramento contínuo das condições estruturais e de trabalho nas instâncias da 

rede de frio, a fim de identificar as dificuldades e saná- las rapidamente. 

 

2.1.2 Rede de frio local – sala de vacinação  

 

A instância local da Rede de Frio é a sala de vacina, esta, instalada em Unidade de 

Saúde, deve ser criteriosa quanto às normativas, recomendações e manipulação dos 

imunobiológicos. Para que uma sala de vacinação seja funcional, deve atender aos padrões do 

Ministério da Saúde, na perspectiva de subsidiar uma boa manutenção para que a 

administração dos imunobiológicos à população seja uma atividade segura e eficaz. 

Para isso, as instalações devem levar em conta um mínimo de condições como, sala 

com espaço de, no mínimo, 9 m²; paredes de cor clara, material liso e impermeável (ausência 

de mofos, rachaduras e infiltrações); piso resistente, impermeável, lavável e antiderrapante; 

teto  liso, forrado com material resistente, permitindo perfeita higienização; a pia deve ter 

bancada, de material impermeável, para que seja possível apoiar os materiais como, 

ambientação das bobinas de gelo; o sistema de iluminação natural e/ou artificial deve ser 

adequado para o tamanho da sala, com a finalidade de se evitar a incidência de luz solar 

direta; o ambiente deve possuir ar condicionado, porém, não é permitido o uso de 

ventiladores; a tomada elétrica tem que ser exclusiva para cada equipamento. O ideal dos 

bancos, bancadas e balcões é terem revestimento interno e externo, de material impermeável e 

de fácil higienização; e o armazenamento de insumos (seringas e agulhas) deve ser realizado 
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em almoxarifado. Quando possível, a entrada e saída da sala de vacinação devem ser 

independentes. 

A sala de imunobiológicos deverá ser utilizada somente para conservação e aplicação 

dos mesmos, ou seja, não é permitido que nesta mesma sala sejam realizados outros 

procedimentos como curativos, inalações, etc. Da mesma forma, todos os imunobiológicos 

devem ser armazenados com exclusividade no refrigerador e mantidos em temperatura de 

+2ºC a +8ºC, utilizando-se geladeiras domésticas com capacidade mínima de 280 litros 

(BRASIL, 2009; 2011c). 

O termômetro utilizado e recomendado para a vigilância da temperatura dos 

refrigeradores é o de máxima e mínima, no qual é possível identificar as temperaturas máxima 

e mínima ocorridas em um determinado espaço de tempo e a temperatura no momento da 

verificação. Contudo, pode-se encontrar, também, termômetros de máxima e mínima do tipo 

analógico, digital de máxima e mínima com cabo extensor, termômetro analógico de cabo 

extensor. O termômetro a laser é mais utilizado para as instâncias que possuem câmaras 

frigoríficas e freezers, já o termômetro linear não é mais recomendado para verificação da 

temperatura na rede de frio (RIBEIRO et al., 2010). 

Para o registro adequado das temperaturas interna e externa ao refrigerador, a 

vigilância da temperatura é imprescindível, por isso a verificação da temperatura do 

equipamento refrigerador da sala de vacina deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia, 

no transcorrer da jornada de trabalho, sem esquecer de treinar os vigilantes das unidades de 

saúde para a execução desse procedimento aos finais de semana e feriados (VANINI; 

CASARIN; THUMÉ, 2007). 

É importante que as normativas sejam respeitadas e aplicadas no trabalho cotidiano, 

pois estas visam manter a qualidade do serviço de vacinação para a população.  
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2.2 A ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA 

 
 

Devido à relevância que a vacinação tem para a população e dada a repercussão 

mundial apresentada pelo Programa Nacional de Imunização, é importante discutir quem são 

os profissionais responsáveis diretamente pela manutenção e adminis tração dos 

imunobiológicos, e em qual contexto do cenário da saúde brasileira acontece o processo de 

trabalho na rede de frio local – sala de vacinação. 

Com a Portaria Nº648/GM de 28 de março de 2006, o Ministério da Saúde 

responsabiliza os gestores dos sistemas locais de saúde e o Distrito Federal pelo cumprimento 

dos princípios da atenção básica, nominando-os como organizadores e executores das ações 

de saúde em seu território. Institui também a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, 

conceituando-a como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2006).  

A função do enfermeiro na Atenção Primária em Saúde (APS), cenário da rede de frio 

local, permeia todo esse conjunto de ações, primando pelo conforto, acolhimento e bem-estar 

dos usuários de saúde, prestando cuidados e coordenando outros setores para a prestação da 

assistência e promovendo a autonomia dos pacientes através da educação em saúde 

(MAGALHÃES; ABREU; NOVAES et al., 2008). 

É possível perceber que os cuidados com a saúde infantil estão entre as ações 

essenciais do Ministério da Saúde, entendendo que a infância é um período em que se 

desenvolve grande parte das potencialidades humanas e que distúrbios que incidem nessa 

época são responsáveis por graves consequências para indivíduos e comunidades (BRASIL, 

2005, 2009). Para Nerger (2010), na assistência à saúde da criança, a atividade de vacinação 

de rotina proporciona um atendimento contínuo e programado, auxilia no alcance das metas 

estabelecidas quanto à cobertura vacinal, controle/erradicação de doenças imunopreveníveis, 

instituídas pelo Ministério da Saúde, OPAS e OMS.  

O profissional para atuar na sala de vacina deve ser reconhecido por lei, com 

competência para desenvolver as atividades de vacinação, supervisionado por profissionais de 

nível superior, também reconhecidos por lei e com competência para desenvolver as 

atividades de vacinação. Todos os profissionais deverão estar capacitados para a execução das 

ações de armazenagem, acondicionamento, manipulação, transporte, distribuição e aplicação 

dos imunobiológicos sob sua responsabilidade, conforme orientações da Coordenação 

Estadual do Programa Nacional de Imunizações/Gerência de Vigilância 
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Epidemiológica/Superintendência de Política de Assistência Integral à Saúde/Secretaria de 

Estado da Saúde – CEPNI/GVE/SPAIS/SES (BRASIL, 2001a). 

O enfermeiro deve responder pelos aspectos técnicos voltados aos imunobiológicos, 

administração destes com acompanhamento e orientação do paciente e/ou pais, manejo das 

possíveis reações adversas, manutenção do sistema de registro, monitoramento da 

conservação dos imunobiológicos, destino final adequado do lixo infeccioso, controle de 

estoque e de materiais logísticos. Para tanto, cabe à Secretaria Municipal de Saúde oferecer 

condições para que o enfermeiro assuma, de fato, a responsabilidade técnica por essa área do 

cuidado, sob pena de ter a qualidade dos serviços de vacinação comprometida (QUEIROZ et 

al., 2009). 

Para compor os recursos humanos da rede de frio, deve-se estar atento para relacionar 

o profissional à competência de realizar o planejamento dos serviços a serem ofertados, 

implicando diretamente na decisão sobre admissão, redistribuição, capacitação e educação 

continuada de pessoal com atuação na Rede de Frio (BRASIL, 2009).  

Para atividade de vacinação faz-se referência aos processos de capacitação de pessoal 

de sala de vacina, além do treinamento em vigilância epidemiológica e de outros 

instrumentais e estratégias disponíveis em imunizações e vigilância epidemiológica, tanto do 

Ministério da Saúde, como das secretarias estaduais e municipais (BRASIL, 2009). O 

processo de capacitação deve ser contínuo, por meio da supervisão técnica sistemática, que 

permite, também, a avaliação da equipe e a identificação de problemas e soluções mais 

práticas e eficazes (BRASIL, 2009).  

O quantitativo de profissionais é especificado segundo a formação básica, funções, 

atividades que desenvolvem, faixa salarial, vínculo empregatício, carga horária, qualificação. 

A equipe é composta, preferencialmente, por dois técnicos ou auxiliares de enfermagem, para 

cada turno de trabalho. A supervisão e o treinamento em serviço são realizados por um 

enfermeiro para acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho (BRASIL, 2009).  

As principais responsabilidades do profissional que atua em sala de vacinação são: 

orientar e prestar assistência ao usuário com segurança, responsabilidade e respeito; prever e 

prover continuamente a necessidade de materiais e imunobiológicos; manter as condições 

ideais de conservação de imunobiológicos e dos equipamentos em boas condições de 

funcionamento; registrar e acompanhar as doses de vacinas administradas de acordo com a 

meta; realizar busca ativa de faltosos; divulgar os imunobiológicos disponíveis; avaliar e 

acompanhar sistematicamente as coberturas vacinais e buscar periodicamente atualização 

técnico-científica (QUEIROZ et al., 2009). 
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A equipe de enfermagem tem papel fundamental nas estratégias de vacinação. Os 

enfermeiros da ESF são técnicos supervisores, aos quais competem avaliar as condições 

estruturais e humanas da USF. Para realizar atividades de vacinação, este profissional deve 

analisar se o ambiente possui materiais permanentes e de consumo sufic ientes e de uso 

exclusivos para tal atividade. Trabalho este que deve ser realizado com objetivo de minimizar 

falhas que podem comprometer o serviço de vacinação (NERGER, 2010).  

O enfermeiro deve ainda utilizar de suas competências para planejar, organizar, 

coordenar, executar e realizar avaliações das estratégias, da cobertura vacinal e taxa de 

abandono, possibilitando perceber a realidade, avaliando os caminhos, para construir um 

referencial futuro, estruturando o processo adequado para reavaliação constante. O 

profissional técnico/auxiliar de enfermagem é o executor de vacinação, o qual deve ser 

adequadamente treinado e conscientizado para exercer suas funções cotidianas de acordo com 

as recomendações do Programa Nacional de Imunização, no que diz respeito ao 

acondicionamento dos imunobiológicos, administração das vacinas, e orientação da população 

de acordo com a vacina administrada, respeitando o calendário vacinal/ grupo etário: criança, 

adolescente, adulto, idoso; para registrar corretamente os dados da vacinação na caderneta de 

saúde da criança (NERGER, 2010). Para tanto, além do conhecimento das competências 

técnicas, é importância que a equipe de enfermagem atuante no processo da rede de frio 

analise e estudo estratégias eficazes para melhoria do serviço e do trabalho de enfermagem 

nas salas de vacinação.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 AVALIAÇÃO  

 

A avaliação é uma ação que está no nosso cotidiano, nas diversas atividades e relações 

que mantemos, sejam familiares ou profissionais (CRUZ, 2011). Estamos envolvidos em 

processos avaliativos sem mesmo darmos conta disso, ora podemos ser avaliados, ora 

avaliadores – procurando verificar se o conhecimento é suficiente para determinadas 

atividades ou fins, os seus resultados, ou se os objetivos traçados foram alcançados.  

A palavra avaliação possui riqueza semântica e é aplicável às diversas áreas do saber. 

Avaliar significa medir a partir de padrões quantificáveis; no grego, o  radical axiós relaciona-

se à produção de juízos de valor, ligada a medidas qualitativas. Em sentido bastante amplo, 

avaliar consiste em julgar, estimar, medir, classificar, analisar criticamente, atribuir valor a 

algo ou a alguém (CHAVES; TANAKA, 2012; CONTANDRIOPOULOS et al., 2002).  

A avaliação também pode ser conceituada como um procedimento que, subsidiado 

pela metodologia científica, irá identificar, obter e proporcionar informações que permitem 

dar um valor a algo, chamada de avaliação em sentido estrito ou sistemático (MARSIGLIA, 

2008). 

Chaves e Tanaka (2012) explicam que avaliação não é uma ciência, é um campo de 

aplicação de conhecimento em várias áreas de estudo e trabalho, e que utiliza diversos 

conceitos e enfoques metodológicos a fim de possibilitar uma perspectiva abrangente do 

objeto avaliado. 

Para que uma avaliação seja notada como científica, são importantes o critério e o 

esforço para verificar as observações a fim de validar o(s) seu(s) significado(s). Ainda pode 

ser conceituada como um processo que busca determinar de forma sistemática e objetiva a 

relevância, efetividade e impacto das atividades, focando nos seus objetivos; um processo 

para organizar a implementação de atividades e colaborar no planejamento, programação e 

tomada de decisão (MARSIGLIA, 2008; OMS, 2000).  

O rigor positivista influenciou, e ainda influencia, o campo da avaliação de serviços e 

programas, acompanhando a tendência histórica na administração dos serviços públicos do 

país ao privilegiarem dados quantitativos. Percebe-se que os estudos defendem tanto a 

medição estatística como também têm a perspectiva que a avaliação deve ter um modelo de 

pesquisa que utiliza métodos e técnicas específicos para analisarem se há relação de 
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causalidade entre as ações de um serviço ou programa, e seus determinados resultados 

(MARSIGLIA, 2008). 

Marsiglia (2008) reconhece que a subjetividade é inerente ao processo de avaliação 

cotidiana ou mesmo nos serviços e programas. Fundamentando essa ideia, Sancho e Dain 

(2012) referem que o processo evolutivo da avaliação em saúde determina o surgimento de 

‗gerações‘, tendo como eixo direcionador a dimensão de realidade. Pois bem, o parad igma ou 

geração pós-positivista se fundamenta no fato de que o indivíduo não conhece a realidade, 

portanto, a avaliação deve basear-se no rigor da coleta e análise de dados. Na geração da 

teoria crítica, a verdade da avaliação é estabelecida no fato de que a realidade sofre influência 

dos valores sociais, políticos, econômicos e culturais decorrentes da interação entre o 

pesquisador e o indivíduo/objeto de análise. Partindo do princípio de que as realidades podem 

ser múltiplas, ou seja, são influenciadas pelos diversos contextos (social, econômico e 

cultural), no paradigma construtivista há interação entre o pesquisador e o indivíduo/objeto 

de análise evidenciando uma realidade entre ambos. 

Logo, quando a avaliação assume um sistema de feedback, tem o objetivo de produzir 

informações e conhecimentos essenciais às tomadas de decisões e o aprimoramento das 

teorias (SANCHO; DAIN, 2012). E podem ir além, sendo capaz de uma retroalimentação de 

informações, permitindo táticas fundamentais para o alcance de objetivos e/ou mudanças de 

estratégias eficazes de projetos ou processos avaliados, identificando a necessidade de 

expansão, ajustes de objetivos e atividades ou até mesmo abortando um projeto por inteiro 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Dessa forma, é possível perceber que a avaliação possui caráter momentâneo, 

recortando uma realidade temporal, que em geral traz uma profundidade na análise, como 

expressam Campos, Faria e Santos (2010), ―um flash da situação, obtendo uma foto com boa 

resolução dessa realidade‖.  

Alguns autores avançam no conceito de avaliação direcionado a um serviço: 

 

Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de 
uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de 
ajudar na tomada de decisões. Este julgamento pode ser resultado da aplicação de 
critérios e de normas (avaliação normativa) ou se elaborar a partir de um 
procedimento científico (pesquisa avaliativa) (CONTANDRIOPOULOS et al., 

2002, p.31).  
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A prática da avaliação é vista pela OMS (2000) como uma possibilidade de melhoria 

das políticas públicas, tornando-as mais efetivas para a coletividade. Para tal, é necessário que 

o governo tenha capacidade para avaliar os riscos e eleger intervenções viáveis – custo-

benefício, a fim de evitar os riscos.  

Devido à complexidade do sistema de saúde e das incertezas nas relações entre os 

problemas de saúde e as intervenções necessárias para resolver tal questão, do 

desenvolvimento acelerado das novas tecnologias médicas e expectativas da população, 

percebeu-se a necessidade de informação sobre o funcionamento e a eficácia do sistema de 

saúde através da utilização dos métodos avaliativos. Desde então, a avaliação passou a ter 

relevância na área da saúde, principalmente devido à complexidade da área. Países como 

EUA, Canadá, França e Austrália, possuem organizações capazes de avaliar as novas 

tecnologias, promovendo programas de formação, seminários, artigos etc. (HARTZ, 2002).  

Hartz (2002) destaca que na década de 1970 houve uma grande necessidade de avaliar 

as ações sanitárias. Houve também um controle dos custos do sistema de saúde, pelo Estado, 

sem que a qualidade dos serviços fosse questionada, tudo isso devido à diminuição do 

crescimento econômico.  

Guba e Lincoln (1989 apud Cruz, 2011), identificaram quatro gerações de estudos 

avaliativos, atentando para o fato de que uma não é suprimida em favor da outra. Hartz (2002) 

destaca que o desenvolvimento dos conceitos e a acumulação de conhecimentos são 

necessários para a abertura de uma geração ou estágio para o outra. 

A primeira geração (1900-1930) tem como ênfase a construção e a aplicação de 

instrumentos de medidas para avaliar os beneficiários de uma intervenção; por exemplo, a 

medida dos resultados escolares, da inteligência ou mesmo da produtividade dos 

trabalhadores.  

A segunda (1930-1960) é centrada na descrição da intervenção, que marca o 

surgimento da avaliação de programas, identificando e descrevendo como se pretende atingir 

os resultados de seus objetivos. A terceira geração ou estágio da avaliação (1967-1980) está 

apoiada no julgamento de mérito e do valor de uma intervenção para ajudar na tomada de 

decisões; e a quarta (1980 - atual)  refere-se à negociação entre os atores interessados e os 

envolvidos na avaliação. 

Hartz (2008), ao comentar sobre a obra Atenção Básica e integralidade: contribuições 

para estudos de práticas avaliativas em saúde, refere que é uma inovadora pesquisa “meta-

avaliativa de quinta geração” das práticas analisadas, ou seja, a quinta geração dos estudos 

de avaliação, visto que combinam as quatro gerações anteriores. Destaca que esta explicita a 
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necessidade de aumentar o poder dos participantes ao processo de avaliação e objetiva ajudar 

os grupos sociais a melhor compreender os próprios problemas e possibilidades de modificá-

los, de ―caráter formativo‖: prioriza o processo de ―informação‖, a aprendizagem em relação 

ao ―julgamento‖ de valor, e o compartilhamento de responsabilidades na tomada de 

―decisão‖. 

Na perspectiva da saúde pública, percebe-se que a interação dos atores com o processo 

avaliativo é satisfatória quando existe a atribuição de valores pautada em critérios válidos e 

legítimos e o uso dos resultados da avaliação no sentido da mudança social (CRUZ, 2011). 

Nesse enfoque, Chaves e Tanaka (2012) pontuam a necessidade da aplicação da 

metodologia para realizar determinadas avaliações sob a ótica de que o avanço da saúde 

pública deve ser acompanhado tanto com a utilização de métodos de coleta de dados 

quantitativos, quanto qualitativos; visando, dessa forma, apreender a realidade e as 

transformações de uma determinada forma de intervenção.  

Para tanto, estudos avaliativos são fundamentais para demonstrar a realidade na 

qualidade dos serviços de saúde, em especial, nas redes de frio local, propondo a implantação 

sistemática de avaliações dos segmentos gerenciados pelo poder público.   

 

3.1.2 Avaliação normativa 

 

Para controle e acompanhamento de determinado programa ou organização é comum 

realizar uma avaliação normativa relacionando ao seu controle de qualidade, visto que os 

critérios e normas que subsidiam as avaliações normativas são chamados de ―resumo da 

verdade‖. Esses resultados podem advir de pesquisa avaliativa ou de outros tipos de pesquisa, 

ou fundamentados no julgamento de pessoas bem informadas ou ainda de experts na área 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 2002).  

Contandriopoulos et al. (2002) definem que a avaliação normativa é a atividade que 

realiza um julgamento sobre determinada intervenção, comparando os recursos empregados e 

sua organização (estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo), e os resultados 

obtidos de acordo com critérios e normas. A figura abaixo demonstra quais itens podem ser 

avaliados de forma normativa. 
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O componente estrutura corresponde aos recursos necessários ao processo assistencial, 

incluindo área física, pessoal, recursos materiais e financeiros, sistema de informação e 

instrumentos normativos, técnicos e administrativos. Logo, na apreciação da estrutura 

procura-se saber em que medida os recursos são empregados para atingir os resultados 

esperados. É possível, então, comparar os recursos da intervenção (realidade da rede de frio 

local – sala de vacina) com as normas e critérios correspondentes ao programa ou serviço  

(Programa Nacional de Imunização). Para apreciar a estrutura deste estudo, procura-se saber 

se os profissionais atuantes na sala de vacina possuem competência e qualificação para a 

realização das suas atividades; se a organização administrativa favorece a continuidade do 

serviço; e se os recursos são adequados e suficientes para oferecer serviços de qualidade. 

Segundo Contandriopoulos et al. (2002) é geralmente neste tipo de apreciação que se apoiam 

os organismos de acreditação pelos serviços prestados. 

Já o componente processo compreende as atividades relacionadas à utilização de 

recursos nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, inclui reconhecimento de problema, 

métodos diagnósticos, e os cuidados prestados. Sua apreciação fundamenta-se em saber em 

que medida os serviços são adequados para atingir os resultados esperados, comparando os 

serviços oferecidos pelo programa ou pelas intervenções com critérios e normas 

predeterminadas em função do resultado – fundamentando, então, este estudo, haja vista que 

avaliou-se a estrutura e a manutenção da rede de frio das salas de vacina de acordo com as 

normativas do Ministério da Saúde do Brasil.  
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Segundo Oliveira et al. (2012), a tríade estrutura-processo-resultado não conceitua 

qualidade, no entanto, pode ser considerada uma abordagem para avaliar a qualidade dos 

serviços de saúde. 

Com relação ao fornecimento de um serviço, há três dimensões para a apreciação do 

processo: dimensão técnica – avalia a adequação e a qualidade dos serviços às necessidades 

dos beneficiários; a dimensão das relações interpessoais – aprecia a interação psicológica e 

social que existe entre o cliente e o produtor de cuidados; e a dimensão organizacional – 

observa e avalia a acessibilidade aos serviços, à extensão da cobertura dos serviços oferecidos 

pela intervenção considerada, como também, se o serviço mostra-se com um trabalho 

multiprofissional e interorganizado e com continuidade dos cuidados e dos serviços  

(CONTANDRIOPOULOS et al., 2002).  

Os resultados de uma avaliação formam um dispositivo útil para produção de 

informações, e estas são fonte de poder para os atores que as controlam. Logo, a avaliação, 

assim como a pesquisa, é uma atividade essencial para o estabelecimento de políticas, no 

entanto, não é suficiente para estabelecer uma política (CONTANDRIOPOULOS et al., 

2002). 

Faria (2005) argumenta que é preciso reconhecer o caráter político da avaliação, além 

de avaliar os aspectos técnicos a partir das normas e interpretá- la de forma a interagir com o 

contexto no qual o serviço está inserido, por exemplo. Neste estudo, a avaliação segue pelos 

componentes estrutura e processo da rede de frio das salas de vacinação, avaliando sua 

qualidade e sugerindo melhorias para concretização das recomendações e normativas do PNI.  

 

3.1.3 Avaliação de serviços de saúde 

 

Diante do contexto, faz-se necessário saber como avaliar os serviços de saúde. 

Inicialmente, é preciso entender que para julgar uma avaliação é importante levar em 

consideração que os critérios e parâmetros sejam reconhecidos pelos interessados como 

confiáveis; e que os padrões de julgamentos sejam modulados a uma negociação entre os 

principais interessados na intervenção e na avaliação, na perspectiva de que os resultados 

possibilitem orientação. Nos serviços de saúde, por exemplo, o ideal é que haja envolvimento 

dos usuários, profissionais, gestores e demais interessados (CRUZ, 2011).  

Segundo Campos, Faria e Santos (2012) a avaliação em saúde consiste em um 

processo crítico-reflexivo, contínuo e sistemático, sobre as práticas e os processos 

desenvolvidos no âmbito da saúde. Essa avaliação não é unicamente um procedimento de 
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natureza técnica, também envolve um processo de participação entre os atores socia is, ou seja, 

sujeitos que partilham corresponsabilidades do serviço. 

Assim, Felisberto (2006), afirma que o foco principal do Ministério da Saúde é a 

institucionalização da avaliação nos serviços de Atenção à Saúde, em todos os seus níveis – 

da atenção básica a alta complexidade. Tornando uma estratégia presente nas ações, projetos, 

políticas, com objetivo claro de incorporar a avaliação no cotidiano de gestores e 

profissionais.  

Institucionalizar a avaliação significa implantar políticas de avaliação de programas e 

serviços, que devem contemplar a necessidade da regulação, regulamentação, garantia de 

melhoria e de qualidade dos processos e resultados, objetivando provocar mudança nas 

práticas das pessoas e organizações de saúde, com a finalidade de qualificar os processos de 

gestão, do cuidado e das ações de vigilância em saúde (FELISBERTO, 2009; 

POUVOURVILLE , 1999; SANTOS et al., 2010). 

Hartz (1999) aponta que os Padrões de Avaliação de Programas identificam princípios 

avaliativos com quatro atributos básicos que poderiam resultar em uma melhor avaliação de 

programas: utilidade – a avaliação atende às necessidades de informação dos interessados; 

praticabilidade – a avaliação é realista, prudente, hábil e econômica (politicamente viável e 

eficiente, produzindo informações suficientemente úteis, de modo que os recursos gastos 

possam ser justificados); propriedade – a avaliação é conduzida de forma legal e ética, 

preocupando-se com todos aqueles envolvidos ou afetados por seus resultados (as obrigações 

das partes devem ser acordadas por escrito, de modo que fiquem obrigadas a respeitá- las); 

precisão – a avaliação produz informações tecnicamente adequadas sobre os elementos que 

determinam o valor ou o mérito do programa. As conclusões são explicitamente justificadas, 

de modo que os usuários ou pares possam julgá- las em sua validade. 

A avaliação é fundamental para estabelecer críticas sobre o que está sendo realizado e 

compará- lo com o que deveria estar acontecendo, de acordo com o instituído, de forma a 

favorecer a busca pelos resultados desejáveis. Logo, é possível considerar que a avaliação é 

ferramenta de destaque no processo de planejamento e gestão dos sistemas e serviços de 

saúde (CHAVES; TANAKA, 2012; PAIN, 2006).  

De acordo com Santos et al. (2010) devido à necessidade de dar suporte aos processos 

de decisão para o sistema de saúde, as publicações sobre avaliação estão voltadas para 

subsidiar a identificação de problemas e a reorientação das ações e serviços desenvolvidos, a 

fim de avaliar o ajuste para novas práticas na rotina dos profissionais, além de mensurar o 
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impacto das ações implementadas pelos serviços e programas sobre o estado de saúde da 

população. 

As temáticas qualidade e avaliação estão estreitamente relacionadas, uma vez que, o 

conceito de qualidade apreende a ideia de avaliação, pois para conhecer ou melhorar a 

qualidade de um serviço de saúde é preciso avaliar (TRONCHIN; MELLEIRO; 

TAKAHASHI, 2005). Logo, é possível identificar que a avaliação pode ser fundamental na 

produção de informações que objetivam a melhoria nas intervenções em saúde e também para 

o julgamento da sua cobertura, acesso, equidade, qualidade técnica, efetividade, eficiência e 

percepção dos usuários (SILVA, 2010). No entanto, mesmo cientes da relevância do processo 

avaliativo, gestores e profissionais de saúde ainda veem uma lacuna entre o conhecimento 

produzido pelas avaliações e a implementação de ações efetivas para melhoria dos serviços de 

saúde.   
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4 MÉTODOS  

4.1 TIPO DO ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011; SEVERINO, 2007), buscando abordar de forma clara e concisa o método 

avaliativo-normativo, este definido por Contandriopoulos et al. (1997) como uma atividade 

que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção, comparando a estrutura 

disponibilizada para realizar a ação e como são empregadas (estrutura), se os serviços são 

empregados de forma adequada (processo) e se o produto apresentado atingiu o resultado 

esperado, com a utilização dos critérios e normas (resultados).  

 

4.2 CAMPO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, cuja 

população é de 723.515 habitantes, distribuída em seus 211,474 Km2, o que lhe confere uma 

densidade demográfica de 3.421,30 hab./km2, desses, 60.776 habitantes (8,4%) são residentes 

na faixa etária entre zero e cinco anos (IBGE, 2010b).  

A rede de atenção municipal à saúde está estruturada da seguinte maneira: rede de 

atenção básica, rede de atenção especializada e rede de atenção hospitalar. A rede de atenção 

básica é formada por 180 Equipes de Saúde da Família – com uma cobertura de 82%, o que 

representa o acompanhamento de 568.082 pessoas; três equipes PACS e 10 Equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A rede especializada está composta por três 

Centros de Atenção Integral a Saúde Especializada (CAIS), um Centro de Referência para o 

Idoso, quatro Unidades Básicas de Saúde, um Centro de Testagem e Aconselhamento em 

DST/AIDS, três Centros de Atenção Pscicossocial (CAPS) e uma Unidade de Pronto 

Atendimento 24h (UPA) (JOÃO PESSOA, 2012).  

A saúde é descentralizada e organizada em 05 Distritos Sanitários (DS), nos quais 

soma-se 122 salas de vacinas distribuídas entre os Centros de Atenção Integral à Saúde 

Especializada (CAIS); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Centro de Referência em 

Imunobiológicos Especiais (CRIE); Unidades de Saúde da Família (USF) isoladas, estas 

totalizam 94 salas de vacinas; USF integradas, estas comportam três a quatro Equipes de 

Saúde da Família, e uma sala de vacina para atender à população de todas as equipes.  
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O campo de pesquisa foi constituído pelas salas de vacinas das USFs isoladas do 

Distrito Sanitário III, o qual compreende em sua extensão territorial, 12 bairros com uma 

população de 188.958 habitantes, sendo que dois desses são os mais populosos do município. 

Possui cobertura de 90,5%, com 53 Equipes de Saúde da Família. Este território dispõe de 

outros serviços da rede municipal como 03 Equipes de Programas de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS), um Centro de Atenção Integral a Saúde (CAIS), um Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO), um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 02 

Centros de Práticas Integrativas e complementares em Saúde, um centro de controle de 

Zoonozes, além de contar com dois hospitais municipais, o que facilita o acompanhamento 

dos usuários, e tem possibilitado atender às necessidades de saúde da população, tendo em 

vista o cuidado integral à saúde, na perspectiva de construção de linhas de cuidado.  

A escolha deveu-se ao fato de este distrito possuir um maior quantitativo de salas de 

vacina no município de João Pessoa - PB tornando-se, portanto, o de maior representatividade 

para o estudo. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A partir do cadastro de unidades do Sistema de Informação e Avaliação do Programa 

de Imunizações do município de João Pessoa - PB, foi obtida a listagem das salas de vacinas 

públicas que oferecem vacinação de rotina (excluídas as salas localizadas em Unidades 

Integradas de Saúde da Família, hospitais, pronto atendimento, CAIS e clínicas da rede 

privada). 

Para integrar três ou quatro Equipes de Saúde da Família, o município construiu 

unidades integradas, ou seja, uma estrutura que fornece espaço físico que subsidia às equipes. 

No entanto, nessa estrutura passou a ser comum às equipes a sala de vacina, a sala de 

curativo, a farmácia, a recepção, a sala para coleta do exame preventivo, a sala de 

almoxarifado, a sala para nebulização e administração de medicamentos. Sendo individual 

apenas as salas de consulta médica, do enfermeiro e do dentista. Diferentemente da estrutura 

das USFs que estão descentralizadas, ou seja, inserida mais próxima ao seu território, 

chamadas neste estudo de USFs isoladas, estas, geralmente, possuem sua estrutura física 

adaptada de uma residência, locada pela Secretaria de Saúde.  

Considerando que o Distrito Sanitário III possuía 30 USF isoladas no período da 

coleta de dados e que cada USF tem sala de vacina, utilizou-se 95% de confiança e uma 

margem de erro de 4%, resultando numa amostragem de 29 USF. 
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No primeiro contato com a equipe das USF, foi possível identificar algumas perdas na 

amostra, das 29 USF e suas respectivas salas de vacina que comporiam a amostra, houve 

perda de seis: duas USF estavam em reforma; duas foram integradas a outras USF, passando a 

entrar no campo USF integrada – critério de exclusão para o estudo; e duas não tinham sala de 

vacina – estas foram visitadas e constatou-se que, uma estava funcionando dentro de uma 

escola pública, sem nenhuma estrutura de sala de vacina, inviabilizando a coleta de dados 

naquele local, e a outra encaminhava a população do seu território para vacinação na USF 

mais próxima. Com isso, a amostra total resultou nas 23 salas de vacina em funcionamento 

efetivo de suas atividades. 

 

4.4 COLETA DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados nos meses de maio e junho de 2012. Para isso, foi aplicado 

o Instrumento de Supervisão de Salas de Vacinação do PAISSV (Versão 2.0/2004) (Anexo 

B), elaborado pelo Ministério da Saúde, que é um questionário composto por itens que 

buscam avaliar as salas de vacinas quanto a: identificação, aspectos gerais da sala de 

vacinação; procedimentos técnicos; rede de frio; sistema de informação – SI; eventos 

adversos pós-vacinação; imunobiológicos especiais; vigilância epidemiológica e educação em 

saúde. No entanto, neste estudo, nos detivemos aos itens: II - aspectos gerais da sala de vacina 

e IV - rede de frio.  

Foram realizadas duas visitas em cada USF isolada. Na primeira visita foi entregue à 

enfermeira responsável pela supervisão da sala de vacina, a Declaração da direção do Distrito 

Sanitário III encaminhando para a realização da pesquisa (Anexo C). O primeiro contato foi 

com a enfermeira e em seguida com o técnico de enfermagem, expondo os objetivos do 

estudo e o interesse da pesquisadora em contribuir com a melhoria das condições das salas de 

vacina do DS III. Na ocasião, foi agendado um dia para coleta de dados, de acordo com a 

disponibilidade do técnico de enfermagem e cronograma de atividades da USFs e a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação do estudo.  

Na segunda visita iniciou-se o acompanhamento do turno de trabalho do técnico de 

enfermagem na sala de vacina, desde o início da jornada de traba lho, organização e limpeza 

da sala, preparo dos instrumentos de trabalhos para vacinar, cuidados e registros do controle 

da rede de frio, o que durou cerca de três horas.  
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4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Conforme os objetivos propostos, foram estudadas as variáveis relacionadas a 

caracterização dos recursos humanos, qualificação profissional; aspectos gerais da sala de 

vacinação: período de funcionamento, local exclusivo para vacinação, estrutura física 

adequada (higienização e limpeza, paredes, piso, pia, materiais permanentes e de uso diário, 

tamanho e temperatura da sala de vacina, iluminação); bem como a vigilância dos 

profissionais quanto à manutenção adequada da rede de frio: exclusividade de tomada 

elétrica e de uso do refrigerador para imunobiológicos, tipo e capacidade do equipamento, 

condições gerais de funcionamento e limpeza do refrigerador, local de instalação desse 

equipamento, presença de termômetros, controle e registro da temperatura, presença de 

quantidade suficiente de bobinas de gelo reciclável para o refrigerador e caixas térmicas, 

organização interna dos refrigeradores, quantitativo suficiente de insumos, registro e 

procedimento quando os imunobiológicos forem submetidos a temperaturas não 

recomendadas e, manutenção e monitoramento adequado da temperatura das caixas térmicas 

de uso diário. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

O projeto de dissertação de Pós-graduação stricto sensu, foi encaminhado para 

apreciação e obtenção do consentimento do colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, em seguida encaminhado à Secretaria 

Municipal de Saúde de João Pessoa - PB para obtenção do consentimento dos diretores do 

Distrito Sanitário III deste município, e, posteriormente submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, em observância 

à Resolução 196/96, do Ministério da Saúde, obtendo aprovação sob Prot. nº 0328/12, CAAE: 

01742812.9.0000.5188 (BRASIL, 1996).  

Para todos os sujeitos participantes da pesquisa apresentou-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para que assinassem expressando sua anuência, no caso 

de aceite em participar da investigação. Durante os esclarecimentos apresentados aos 

participantes, foi enfatizada a importância da colaboração por parte dos mesmos e 

assegurados seu anonimato, privacidade, confidencialidade, bem como a liberdade para 

desistir de sua participação em qualquer momento da pesquisa.  
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram tabulados no Programa Statistical Package Social Science (SPSS), 

versão 18.0 for Windows (SPSS Inc. Chicago, USA), separados e medidos para cálculo da 

frequência relativa (percentual) e absoluta (n) das variáveis, viabilizando a construção de 

tabelas e gráficos de setores para descrever as variáveis categóricas (―sim‖ ou ―não‖) da 

realidade da Rede de Frio das salas de vacina do Distrito Sanitário III do município de João 

Pessoa - PB.  

A análise foi realizada de forma quantitativa, utilizando a estatística descritiva para 

discussão dos dados de acordo com a literatura pertinente ao tema.  

 

4.8 PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DAS USFs 

 

A avaliação da rede de frio das USFs do Distrito Sanitário III do município de João 

Pessoa - PB utilizou como fonte de referência as normativas e orientações do Manual da Rede 

de Frio do ano de 2007 para aplicação do Instrumento PAISSV. Para avaliação da rede de 

frio, segundo a qualidade da conservação e armazenamento dos imunobiológicos das USFs 

pesquisadas, foi atribuída uma pontuação para cada questão, sendo um ponto para as respostas 

positivas – coerentes com às normativas, e pontuação zero para os itens com respostas 

negativas – que não condiziam com o preconizado nos manuais de rede de frio e do PNI. Os 

itens selecionados foram: aspectos gerais – capacitação em sala de vacina e/ou rede de frio; e 

os relacionados à rede de frio (em itálico no ANEXO B). 

A pontuação final recebida por cada USF foi dada pelo somatório dos valores 

recebidos em cada item, variando de 0 a 51 pontos, e obtendo uma classificação de qualidade 

da rede de frio de cada USF (ideal, boa, regular, insuficiente), baseado em Vasconcelos, 

Rocha e Ayres (2012). Neste estudo foi calculado o escore (Tabela 1): pontuação 46 a 51 

pontos (90% a 100%) USF classificada como IDEAL; pontuação 39 a 45 pontos (76,0 a 

89,0%), classificada como BOA; 26 a 38 pontos (50,0 a 75,0%) rede de frio classificada como 

REGULAR, e pontuação inferior a 25 (50,0%) INSUFICIENTE. Portanto, quanto maior o 

valor do escore, mais itens estarão de acordo com as normativas e orientações para garantia da 

qualidade da rede de frio local.  
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Tabela 1 – Escore de avaliação para classificação da qualidade da rede de frio local.  

Classificação de qualidade da rede de frio de acordo com o escore  

Pontuação (%) Avaliação 

46 a 51 90,0 a 100 IDEAL 

39 a 45 76,0 a 89,0 BOA 

26 a 38 50,0 a 75,0 REGULAR 

< 25 <50,0 INSUFICIENTE 
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5 RESULTADOS  

 

As salas de vacinas das Unidades isoladas de Saúde da Família do Distrito Sanitário 

III do município de João Pessoa - PB funcionavam de segunda à sexta-feira; 60,9% por um 

período de 8 horas diárias, e 39,1% funcionavam em média 06 horas/dia entre os turnos 

manhã e tarde.  

Quanto à formação para exercer atividades nas salas de vacinas, 22 profissionais  que 

atuavam nessas salas afirmaram ter realizado curso de capacitação para trabalhar em sala de 

vacina, enquanto que um referiu não ter capacitação específica. Dos profissionais que 

receberam capacitação, 43,5% foram capacitados após o ano de 2010, 30,4% antes de 2010 e 

26,1% não recordaram o ano que realizaram o treinamento em sala de vacina. 

No que se refere à realização de curso de capacitação em Rede de Frio, 26,1% dos 

profissionais que foram capacitados; destes, apenas um técnico realizou o curso após o ano de 

2010, e 73,9% não receberam capacitação em Rede de Frio. 

Quanto à capacitação em Eventos Adversos Pós-vacinal, apenas 34,8% dos técnicos 

de enfermagem que atuavam em USF isoladas do Distrito Sanitário III foram capacitados.  

Para administração da vacina BCG é fundamental que o profissional tenha realizado 

capacitação específica, no entanto, apenas 8,7% dos técnicos em enfermagem tinham 

treinamento para administração desta vacina. 

A Tabela 2 constituiu-se pelas variáveis relacionadas à estrutura física das salas de 

vacinas das Unidades isoladas Saúde da Família. O estudo demonstrou que 95,7% são de fácil 

acesso, entretanto, 30,4% das salas não eram exclusivas para vacinação; 26,1% não estavam 

identificadas como sala de vacina; 78,3% não tinham tamanho adequado de no mínimo 9m2; 

apenas 56,5% apresentavam paredes de cor clara, impermeável e de fácil higienização; 82,6% 

possuíam o piso impermeável e de fácil higienização e 56,5% piso resistente e antiderrapante. 

Na estrutura de lavabo, 52,2% das salas tinha pia, porém, sem bancada.  

Nos aspectos condizentes com a limpeza da sala, 78,3% não apresentaram condições 

ideais de limpeza e 26,1% afirmaram que não havia limpeza geral da sala quinzenalmente; 

65,2% não possuíam objetos de decoração nas paredes ou mobílias, e 47,8% não 

acondicionavam seringas e agulhas, adequadamente. Com relação à organização dos 

impressos e materiais de expediente, constatou-se boa organização em 78,3% das salas. 
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Tabela 2 – Caracterização da estrutura física das salas de vacinas nas USFs isoladas do 

Distrito Sanitário III de João Pessoa - PB, 2012. 

Variáveis Salas de vacina 

n=23 

 SIM NÃO 

 n % n % 

Exclusiva para vacinas 16 69,6 7 30,4 

Fácil acesso 22 95,7 1 4,3 

Identificada  17 73,9 6 26,1 

Tamanho mínimo 9m
2  

05 21,7 18 78,3 

Parede cor clara, impermeável e fácil higienização 13 56,5 10 43,5 

Piso resistente e antiderrapante 10 43,5 13 56,5 

Piso impermeável e de fácil higienização  19 82,6 4 17,4 

Pia com torneira e bancada de fácil higienização 11 47,8 12 52,2 

Condições ideais de limpeza 5 21,7 18 78,3 

Limpeza geral feita a cada quinze dias 17 73,9 6 26,1 

Sem objetos de decoração  15 65,2 8 34,8 

Mobiliário com boa distribuição funcional 16 69,6 7 30,4 

Organização dos impressos e materiais de expediente 18 78,3 5 21,7 

Seringas e agulhas de uso diário estão acondicionados 

adequadamente (em recipientes limpos e tampados) 

12 52,2 11 47,8 

Seringas e agulhas de estoque estão acondicionados em 

embalagens fechadas e em local sem umidade  

14 60,9 9 39,1 

Tem mesa de exame clínico/similar e/ou cadeira para 

aplicação de vacina 

13 56,5 10 43,5 

 

As variáveis da Tabela 3 apresentam condições estruturais que podem interferir na 

manutenção adequada da temperatura do ambiente da sala de vacina. Essa condição pode ser 

ainda mais afetada pelo fato de essas salas não possuírem proteção contra a luz solar direta e 

iluminação e arejamento adequados, representando o percentual de 47,8% e 82,6%, 

respectivamente. Além do que, 43,5% estavam sem condições ideais de conservação na sua 

estrutura.  

Foi observado que em 95,7% das salas de vacina era impossível manter a temperatura 

ambiente entre 18º e 20ºC, principalmente, por não possuírem equipamento de ar 

condicionado.  
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Tabela 3 – Condições estruturais relacionadas à manutenção adequada da temperatura das 

salas de vacina das USFs isoladas no Distrito Sanitário III de João Pessoa - PB, 2012. 

 

Variáveis 

Salas de vacina 

n=23 

SIM NÃO 

n % n % 

Sala de vacina com proteção adequada contra luz solar 

direta 

12 52,2 11 47,8 

Sala de vacina com iluminação e arejamento adequado 04 17,4 19 82,6 

Estrutura da sala de vacina em condições ideais de 

conservação 

13 56,5 10 43,5 

Temperatura ambiente da sala de vacina é mantida em 18º a 

20ºC 

01 4,3 22 95,7 

 

A Tabela 4 apresenta dados de caracterização dos refrigeradores e variáveis que 

contribuem para a vigilância da manutenção da temperatura adequada destes. Os dados 

revelam que 17,4% dos refrigeradores não estavam bem conservados e que 13% não 

funcionavam em seu estado ideal. O programa de manutenção preventiva e/ou corretiva para 

o refrigerador da sala de vacina era ausente em 78,3% das salas pesquisadas. 

Ao serem indagados sobre o gelo que se acumula nos refrigeradores, e a possibilidade 

de que o excesso também pode interferir na refrigeração adequada dos imunobiológicos, 

91,3% dos profissionais entrevistados afirmaram realizar o degelo e a limpeza do refrigerador 

a cada quinze dias ou quando a camada de gelo atinge 0,5cm. 

Foram observados que 87% das salas de vacina possuíam bobinas de gelo reciclável 

no evaporador do refrigerador em quantidade recomendada,  assim como mantinham a 

distância entre os imunobiológicos e as paredes da geladeira a fim de permitir a circulação do 

ar. Em 91,3% dos refrigeradores foram observadas garrafas de água com corante em todo 

espaço inferior interno. 

Quanto à leitura e o registro das temperaturas do refrigerador, foi observado que 87% 

das salas cumpriam adequadamente essa rotina – realizar no início e no final da jornada de 

trabalho, assim como, matinham o mapa de controle diário da temperatura fixado em local 

visível, como o preconizado pelo PNI. 
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Tabela 4 – Caracterização dos refrigeradores das salas de vacina do Distrito Sanitário III do 

município de João Pessoa - PB, 2012. 

Variáveis Salas de vacina 

n=23 

 SIM NÃO 

 n % n % 

Refrigerador em boa conservação  19 82,6 04 17,4 

Refrigerador em estado ideal de funcionamento  20 87,0 03 13,0 

No refrigerador são mantidas bobinas de gelo reciclável na 

quantidade recomendada  
20 87,0 03 13,0 

É mantida distância entre os imunobiológicos e as paredes da 

geladeira a fim de permitir a circulação do ar  
20 87,0 03 13,0 

São mantidas garrafas de água com corante em todo espaço 

inferior interno do refrigerador 
21 91,3 02 8,7 

Ausência de material no painel interno da porta do refrigerador  18 78,3 05 21,7 

Faz a leitura e o registro corretos das temperaturas no início e 

no fim da jornada de trabalho  
20 87,0 03 13,0 

O mapa de controle diário de temperatura está afixado em local 

visível 
17 73,9 06 26,1 

O degelo e a limpeza do refrigerador são realizados a cada 15 

dias ou quando a camada de gelo atingir 0,5 cm 
21 91,3 02 8,7 

Existe um programa de manutenção preventiva e/ou corretiva 

para o refrigerador da sala de vacina  
05 21,7 18 78,3 

 

Considerando as 23 salas de vacina do estudo, apenas em uma a tomada elétrica não 

era de uso exclusivo para cada equipamento; todas possuíam o refrigerador com capacidade 

igual ou superior a 280 litros e armazenavam exclusivamente os imunobiológicos. 

Com relação aos aspectos organizacionais para o controle da Rede de Frio, 82,6% das 

salas, mantinham o refrigerador distante de fonte de calor; em 34,8% o refrigerador recebia 

incidência de luz solar direta em algum horário do dia; e 73,9% não tinham a distância de 20 

cm de distância entre o refrigerador e a parede, conforme recomendação do Manual de Rede 

de Frio do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). 

Os dados da organização interna do refrigerador estão contidos na Tabela 5, a qual 

demonstra informações significativas. Foi observado que uma sala de vacina do Distrito 
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Sanitário III não possuía termômetro de máxima e mínima e/ou cabo extensor no refrigerador; 

e em 17,4%, os imunobiológicos não estavam organizados por tipo, lote e validade. Em 

91,3% e 87%, respectivamente, apresentaram organização adequada da primeira e segunda 

prateleira do refrigerador. 

 

Tabela 5 – Organização interna do refrigerador das salas de vacinas das USFs isoladas do 

Distrito Sanitário III de João Pessoa - PB, 2012. 

 

Variáveis 

Salas de vacina 

n=23 

SIM NÃO 

n % n % 

Existe termômetro de máxima e mínima e/ou cabo extensor 

no refrigerador  
22 95,7 01 4,3 

Refrigerador com bandeja coletora de água 21 91,3 02 8,7 

1ª prateleira: bandejas não perfuradas com vacinas que 

podem ser submetidas a temperatura negativa  
21 91,3 02 8,7 

2ª prateleira: bandejas não perfuradas com vacinas que não 

podem ser submetidas à temperatura negativa  
20 87 03 13 

3ª prateleira: estoques de vacinas, soros e diluentes  13 56,5 10 43,5 

Imunobiológicos organizados por tipo, lote e validade  19 82,6 04 17,4 

 

Com relação à descrição dos procedimentos para degelo e limpeza do refrigerador, 

com os devidos cuidados para manter a temperatura +2ºC e +8ºC dos imunobiológicos, desde 

o início do degelo, retirada e recolocação desses de volta no refrigerador, 87% dos técnicos 

que atuavam nas salas de vacinas pesquisadas, realizavam tal descrição coerente com o 

recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Todos os técnicos em enfermagem que atuavam nas salas de vacina pesquisadas 

afirmaram comunicar imediatamente à instância hierarquicamente superior quando os 

imunobiológicos são submetidos a temperaturas não recomendadas, como também, costumam 

preencher o formulário de avaliação de imunobiológico sob suspeita.  

Uma das recomendações para evitar transtorno na distribuição elétrica, da rede de frio 

local, é manter um aviso para não desligar o disjuntor da sala de vacinação. Porém, em 87% 

dos locais pesquisados, não foi encontrado este aviso. 
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Quanto à disponibilidade de caixas térmicas nas salas de vacinas no Distrito Sanitário 

III de João Pessoa, todas possuíam número suficiente de caixa de isopor/térmica para atender 

as atividades de rotina. No entanto, 8,7% respoderam que sua USF não disponibilizava de 

número suficiente de bobinas de gelo reciclável para atender as atividades de rotina; 17,4% 

não tinham termômetro suficiente, e 43,5% das USFs não possuíam fita crepe suficientes para 

vedar a caixa térmica de isopor, tanto no uso diário na rotina da sala de vacina quanto na 

vacinação de campanhas e/ou extramuros. 

Vale destacar que, com relação ao armazenamento das vacinas nas caixas térmicas, ou 

seja, ambientação das bobinas de gelo reciclável para organização da caixa a ser utilizada 

durante o turno/dia de trabalho foi observado que, 43,5% dos técnicos em enfermagem não 

seguiam a recomendação do Ministério da Saúde; e 26,1% não realizavam monitoramento da 

temperatura da(s) caixa(s) térmica(s) ou do equipamento de uso diário, durante o período de 

observação na coleta de dados. 

Ao realizar uma compilação geral dos dados pesquisados nas salas de vacina a partir 

da aplicação de um teste, no qual foram atribuídos pontos (um e zero) em 51 itens para avaliar 

a qualidade da rede de frio local das USFs isoladas do DSIII do município de João Pessoa - 

PB, conforme dados apresentados na figura 1, constatou-se que nenhuma USF possuía rede de 

frio ideal, 09 (39,1%) salas de vacinas tiveram sua rede de frio classificadas com boa 

qualidade e 14 (60,9%) salas com qualidade regular da sua rede de frio.  

 

Figura 1 – Avaliação da qualidade da rede de frio das USFs isoladas do Distrito 

Sanitário III. João Pessoa - PB, 2012. 

IDEAL;0% 

BOA
9

39,1%

REGULAR
14

60,9%

INSUFICIENTE; 
0%

REDE DE FRIO DAS USFs

IDEAL BOA REGULAR RUIM

 

 

 

 

 



 48 

6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo que se propôs a avaliar a rede de frio das salas de vacina encontra em 

Contradriopoulos et al. (1997) e Batista (2010) o conceito da avaliação normativa, avaliação 

esta que visa compreender o julgamento da aplicação de normas e critérios pré-estabelecidos a 

uma intervenção – manutenção e armazenamento de vacinas, considerando que seja padrão 

para uma ação ou programa, neste caso, às recomendações e normativas do Programa 

Nacional de Imunização quanto ao processo da rede de frio local.  

Na abordagem teórica para avaliar a qualidade nos serviços de saúde, 

Contandriopoulos et al. (2002) citam a tríade: estrutura-processo-resultado. A avaliação deste 

estudo aborda o componente estrutura: qualificação profissional, organização e manutenção 

adequada dos recursos, estrutura física; assim como o componente processo: qualidade da 

rede de frio local. Este componente busca saber em que medida os serviços são adequados 

para atingir os resultados esperados, comparando os serviços oferecidos pelo programa ou 

pelas intervenções, com critérios e normas predeterminadas em função do resultado.  

Para tanto, baseado na avaliação do componente estrutura  e embasando a dimensão 

técnica do processo – que avalia a adequação e a qualidade dos serviços, esta pesquisa avaliou 

a rede de frio das salas de vacina do Distrito Sanitário III do município de João Pessoa - PB 

como boa e/ou regular, apresentando fragilidades no cumprimento das normativas, do 

Ministério da Saúde, na armazenagem e conservação dos imunobiológicos. Situação esta que 

influencia negativamente a eficácia do processo para imunização, necessitando urgentemente 

de ajustes e mudanças.  

 

Capacitação profissional 

 

Apreciando a estrutura da qualificação profissional, encontrou-se na lei do exercício 

profissional brasileira a permissão da administração da vacina por profissionais de 

enfermagem, médicos e farmacêuticos (BRASIL, 2008), entretanto, apenas os técnicos em 

enfermagem e enfermeiros são quem atuam nas salas de vacina de João Pessoa, assim como, 

em outros países como Espanha e Bolívia (ARANDA; MORAES, 2006; BRASIL, 2001a, 

2008; MITCHELL et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009). Logo, para obter uma boa estrutura 

profissional, é necessário que uma equipe de sala de vacina seja composta por um ou dois 

técnicos/auxiliares em enfermagem e um enfermeiro, este como responsável pela supervisão 

diária e treinamento em serviço. Para tal supervisão é exigido do enfermeiro a 
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Responsabilidade Técnica (RT) pelo serviço, o que está estabelecido na Resolução Nº 302 de 

20052 do Conselho Federal de Enfermagem (BRASIL, 2001a; CFE, 2005; QUEIROZ et al., 

2009). 

Para tanto, é imprescindível que o profissional compreenda todo o processo que 

envolve a vacinação, perpassando pelo entendimento do objetivo de imunizar: redução da 

morbimortalidade infantil, do controle de agravos, redução dos custos para Estado, que deve 

investir mais na tecnologia da promoção da saúde e prevenção de doenças; para tanto, é 

necessário que os gestores tenham o compromisso em nomear profissionais aptos para o 

trabalho em sala de vacina: manuseio, conservação e administração dos imunobiológicos.  

Nesta pesquisa, todos os profissionais participantes são técnicos em enfermagem, 

ficando a cargo desta categoria a função de organizar, armazenar, administrar, orientar e 

registrar as atividades corriqueiras da sala de vacinação. Enquanto que ao enfermeiro, além 

das atividades descritas, anteriormente, cabe ainda a função de supervisão e/ou 

responsabilidade técnica (QUEIROZ et al., 2009).  

No entanto, o distanciamento do enfermeiro da sala de vacinação e das ações de 

educação em saúde só reforça o surgimento de falhas e fragilidades no trabalho da 

Enfermagem. Oliveira et al. (2010) sugere mudanças para tornar a assistência adequada; 

inicialmente, estabelecendo formação de vínculo com os usuários, através do aperfeiçoamento 

do processo comunicativo com as mães das crianças, a partir da adoção de uma assistência 

que preze pela educação, visando à assiduidade e comprometimento na consulta de 

enfermagem para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança,  

acompanhamento e orientação vacinal da criança, mãe e família. 

Além dos procedimentos de rotina da vacinação, os profissionais necessitam de 

capacitações, pois são de extrema relevância para manutenção da qualidade do profissional e, 

consequentemente, dos imunobiológicos quanto à sua conservação e manipulação adequada. 

Essas devem abranger temas relevantes da rede de frio, procedimentos e práticas em sala de 

vacina, vigilância de eventos pós-vacinais, sistema de informação. O melhor caminho para 

essa capacitação é por meio da Educação Permanente em Saúde.  

                                                 
2 Resolução Nº 302 de 2005, após todas as considerações, resolve:  

Art. 1º – A Anotação pelo COREN, da Responsabilidade Técnica do Enfermeiro pela gestão do Serviço de 

Enfermagem de todos estabelecimentos, onde houver atividade de enfermagem, passa a ser regida pela presente 

Resolução. 

Art. 2º – Todo estabelecimento onde existem ativ idades de Enfermagem, deve obrigatoriamente apresentar 

Cert idão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem, cuja anotação deverá ser requerida pelo profissional 

Enfermeiro. 
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Segundo Felipe et al. (2010), a educação permanente em saúde é uma ferramenta de 

grande valor para preparar e qualificar o profissional da saúde, neste estudo, profissionais 

atuantes em sala de vacina, tendo em vista a inclusão de novas vacinas aos calendários de 

vacinação. Nessa perspectiva, é de suma importância que o enfermeiro, supervisor da sala de 

vacina, assuma a responsabilidade de qualificar e atualizar periodicamente sua equipe em 

relação ao processo de administração e conservação dos imunobiológicos. O estudo de 

Brandão et al. (2012), afirma que há deficiências na capacitação dos profissionais, sendo 

primordial a implantação de política de educação permanente, supervisão sistemática das 

ações dos vacinadores e correta observação das normas da rede de frio. 

No estudo de Oliveira et al. (2009), a realidade encontrada foi que 62,9% dos 

profissionais, entre enfermeiros e auxiliares de enfermagem, nunca participaram de qualquer 

curso sobre imunização, além da formação específica requerida para o exercício da profissão. 

Luna et al. (2011) identificou que 55,6% das enfermeiras não possuíam treinamento em 

vacinas. Esta situação é preocupante, visto que são os enfermeiros os responsáveis por 

supervisionar, treinar e/ou atualizar os técnicos em enfermagem que atuam nas salas de 

vacinação. Assim como identificar o perfil daquele funcionário para atuar na sala de 

vacinação, visto que, segundo Oliveira et al. (2009), é difícil treinar e sensibilizar membros da 

equipe de enfermagem com a imunização, uma vez que essa atividade, como outras, precisa 

ser desenvolvida com muita responsabilidade e habilidade.  

Diferentemente dessas pesquisas, este estudo revela que a maioria dos técnicos em 

enfermagem realizou capacitação em sala de vacina. Porém, há profissionais atuando em salas 

de vacinas de USFs do Distrito Sanitário III do município de João Pessoa, sem capacitação, 

fato este que não deveria ser permitido acontecer, visto a complexidade e responsabilidade 

técnica e ética que o profissional necessita estar fundamentado para desempenhar tal função.  

Fato que preocupa, ainda mais, é o alto índice de profissionais que responderam não 

ter capacitação em rede de frio. Esse dado traz informações a serem consideradas: geralmente 

o curso de capacitação em sala de vacina traz no seu módulo um capítulo sobre rede de frio. 

No entanto, como realizar curso o curso e não saber que o tema rede de frio foi abordado? Por 

vezes, pode-se interpretar que o tema foi irrelevante para o discente, ou que não integrou o 

tema rede de frio ao trabalho em sala de vacina; ou ainda, que o módulo temático rede de frio 

não foi abordado adequadamente no curso. Capacitação/curso/atualização específica em rede 

de frio não são comuns nos anúncios de cursos na área de enfermagem, ficando a cargo das 

capacitações em sala de vacina abordarem o assunto.  
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Para tanto, sugere-se que uma atenção especial das secretarias municipais quanto à 

relevância da temática, a fim de promover qualificação adequada através da promoção de 

cursos, disponibilização atualizações sistemáticas e manuais atualizados para que o 

profissional sinta-se capacitado, sensibilizado e apto a compreender a importância de seguir as 

normativas do Ministério da Saúde quanto a rede de frio, seguindo a direção dos avanços 

científicos e tecnológicos da área (LUNA et al., 2011).  

 

Refrigeradores das salas de vacina 

 

Na apreciação da estrutura, a avaliação dos refrigeradores merece atenção criteriosa. 

Quanto ao tamanho ou capacidade do refrigerador, o PNI recomenda que este equipamento da 

rede de frio local deve ter capacidade de 280 litros ou mais, e o seu uso deve ser exclusivo 

para armazenar imunobiológicos. Nesta pesquisa, foi possível identificar que esta 

recomendação é respeitada em todas as salas de vacina, demonstrando que os profissionais 

estão cientes da importância de manter exclusivo o uso do equipamento. Fatores que 

influenciam positivamente na avaliação do processo de qualidade da rede de frio local.  

A consequência do armazenamento de substâncias e/ou produtos que não são vacinas, 

diluentes ou soros no refrigerador, pode ocasionar a abertura frequente da porta, o que 

constitui fator para elevação da temperatura interna, desviando-as para valores superiores a 

+8ºC, impróprios para a conservação adequada de vacinas. Outro aspecto é o poder infectante 

de parte dos imunobiológicos, que, uma vez armazenados com outros produtos, pode provocar 

a contaminação destes (QUEIROZ et al., 2009). 

No entanto, alguns estudos na temática demonstraram realidade precária quanto a essa 

normativa. No estudo de Ribeiro et al. (2010), 29,60% dos refrigeradores das unidades de 

saúde pesquisadas possuíam outros materiais dentro do refrigerador, sendo encontradas 

insulinas e medicações fitoterápicas armazenadas. Na pesquisa de Brandão et al. (2012) 

também foram encontrados medicamentos no interior do refrigerador da sala de vacina.  

Segundo Batista (2010), a manutenção dos refrigeradores em condições ideais é 

fundamental para que as vacinas permaneçam com o poder de imunizar e consequentemente 

manter sua eficácia. No item estado ideal de funcionamento e limpeza, neste estudo, três dos 

refrigeradores não atingem o recomendado, seja no critério funcionamento ou de limpeza; e 

quatro não estão em bom estado de conservação, tendo sido observado sujidade externa 

(poeira, cola de adesivos retirados ou que continuam fixados na parte externa do refrigerador) 

ou presença de oxidação no refrigerador.  
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Quando solicitados a descrever o procedimento de rotina para degelo e limpeza do 

refrigerador, a maioria dos técnicos em enfermagem realizou tal descrição corretamente, de 

acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde. Quanto à rotina, apenas dois 

funcionários afirmaram não atender ao critério de limpeza quinzenal ou quando a camada de 

gelo atinge 0,5 cm, colocando dificuldades quanto ao não conhecimento de tal recomendação 

ou não ter tempo para realizar a limpeza semanal, pois o evaporador forma camada de gelo 

excessiva em poucos dias. Esta poderia ser regularizada facilmente e problemas evitados, se 

houvesse a manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos ou substituição imediata do 

refrigerador com defeito a fim de garantir a qualidade dos imunobiológicos (RIBEIRO et al., 

2010).  

Nos aspectos de funcionamento e estado de conservação do refrigerador, as Secretarias 

Municipais de Saúde são responsáveis por supervisionar e subsidiar o funcionamento do 

programa de manutenção preventiva/corretiva oportuna, a fim de garantir o bom 

funcionamento dos equipamentos da rede de frio (BRASIL, 2007). Programa este, ativo em 

poucas salas de vacina deste estudo. O responsável técnico pelas salas de vacina deve buscar 

junto à Secretaria de Saúde, solução para a necessidade de manutenção ou troca do 

refrigerador da sala de vacinação. Lembrando ainda, que o profissional com responsabilidade 

técnica deve ter responsabilidade, lançando mão de seus conhecimentos técnicos e científicos, 

para assegurar que o refrigerador só deva ser utilizado diante boa conservação e 

funcionamento adequado.  

 

 

Aspectos organizacionais para o controle da rede de frio 

 

Foi observado que apenas em uma sala pesquisada a tomada elétrica não é de uso 

exclusivo para cada equipamento, fato que ocorre devido à precária infraestrutura elétrica da 

sala de vacina, estando esta numa USF com sua estrutura física adaptada de uma residência, a 

qual nem sempre possui boa estrutura ou adequação para instalar uma sala de vacinação. 

Situação negativa na avaliação da estrutura da rede de frio, pois essa condição é contrária ao 

que preconiza o PNI (BRASIL, 2007) quando se refere que a tomada elétrica do refrigerador 

deve ser exclusiva, para que não haja sobrecarga da fonte elétrica para o equipamento, 

situação que pode gerar problema no fornecimento de energia e comprometer a conservação 

dos imunobiológicos.  
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Essa situação parece ser comum em alguns serviços, como o que foi encontrado em 

estudo realizado em 11 salas de vacina de Centros de Saúde da Família da Secretaria 

Executiva Regional I, de Fortaleza-CE, que apresentou uma sala com interruptor preso com 

esparadrapo – situação de risco para a geladeira, bem como acidente de incêndio e de 

descarga de energia elétrica (QUEIROZ et al., 2009).  

Foi observado que a maioria das salas deste estudo mantém o refrigerador distante de 

fonte de calor, fator positivo no controle adequado da temperatura do refrigerador.  

Isso porque, algumas vacinas como as de sarampo, rubéola, caxumba, varicela, febre 

amarela e a BCG são fotossensíveis. Portanto a incidência direta da luz solar nas salas e no 

refrigerador, assim como a ausência de equipamentos de ar condicionado nas salas de 

vacinação, podem inteferir tanto na manutenção adequada da temperatura das salas, quanto na 

imunogenicidade das vacinas, pois estas ficam expostas à temperatura ambiente no momento 

do preparo da dose vacinal para administração quando exposta ao ambiente no ato de seu 

preparo para administração (GILIO, 2009). 

Considerando que temperaturas elevadas ou baixas temperaturas podem causar choque 

térmico nos imunobiológicos e consequentemente a perda de potência, o PNI recomenda a  

climatização da sala de vacinação (aparelhos de ar condicionado, para clima quente e 

aquecedores, para clima frio) com o objetivo de se evitar a perda desses insumos (BRASIL, 

2011c).  

No caso da cidade de João Pessoa - PB, que se situa geograficamente na faixa 

litorânea e apresenta temperatura média de 25ºC a 30ºC, sofre influência da alta temperatura 

ambiente. Fator este que pode interferir na manutenção adequada da temperatura dos 

refrigeradores, caixas térmicas e nas próprias vacinas, Para manter temperatura adequada de 

18ºC a 20ºC nas salas (BRASIL, 2007) e, consequentemente, favorecer a temperatura estável 

para armazenar os imunobiológicos, todas as salas de vacinas do município deveriam ter 

equipamento de ar condicionando. No entanto, a realidade é que apenas uma das salas de 

vacinas das USFs isoladas deste município possuía equipamento de ar condicionado, ponto 

crítico negativo na avaliação da manutenção da temperatura recomendada para uma estrutura 

de rede de frio. 

 

Organização interna do refrigerador 

 

Um dos componentes da estrutura avaliado neste estudo foi quanto à organização 

interna do refrigerador das salas de vacinas das USFs isoladas do Distrito Sanitário III, 
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observando que há cumprimento das recomendações pela maioria dos técnicos em 

enfermagem. Quanto à presença e uso do termômetro de máxima e mínima e/ou cabo 

extensor, praticamente, todos os refrigeradores possuem tal recurso. Estes são de suma 

importância para controle adequado da rede de frio, o qual nos mostra a temperatura máxima 

e mínima do refrigerador para o controle rigoroso da temperatura que deve manter-se entre 

+2º e +8ºC, caso contrário, pode haver alteração na imunogenicidade e consequente perda 

vacinal. No estudo de Luna et al. (2011), os autores evidenciaram que havia registro de 

temperaturas de valores mínimos de 0,9º C e valores máximos de até 18,9ºC, estes, 

contestados pelo PNI, colocando em risco a imunoproteção de crianças vacinadas com 

imunobiológico que pode apresentar comprometimento na sua eficácia.  

Para a organização dos insumos nas prateleiras recomenda-se que as vacinas sejam 

armazenadas em bandejas não perfuradas, visto que auxiliam na manutenção do ar frio entre 

os frasco-ampolas, ampolas e bisnagas de vacinas de forma mais homogênea (BRASIL, 

2007). Neste aspecto, deve ser levada em conta a manutenção da distância entre os 

imunobiológicos e as paredes da geladeira a fim de permitir a circulação do ar refrigerado de 

forma satisfatória, recomendação atendida por quase todos os técnicos em enfermagem deste 

estudo. 

Segundo Gilio (2009) e Oliveira et al. (2009), a organização das vacinas no interior do 

refrigerador deve ser por tipo: as vacinas de vírus vivos atenuados são mais sensíveis ao calor, 

devendo ser armazenadas na primeira prateleira ; como também pela possibilidade de 

congelamento, pois quanto mais próximo do evaporador, maior possibilidade de 

congelamento. Algumas vacinas podem congelar sem alteração do seu poder imunogênico 

como a Febre Amarela, VOP e Tríplice viral, com exceção da vacina de rotavírus, que é mais 

sensível ao frio, não devendo ser congelada, logo, não deve ser armazenada na primeira 

prateleira. 

Algumas delas como a BCG, dupla adulto (dt), tríplice bacteriana (DPT), hepatite B, 

influenza, tetra/pentavalente, uma vez congeladas, podem perder potência, comprometendo a 

sua proteção imunogênica (GILIO, 2009; OLIVEIRA et al., 2009). 

Nesta pesquisa, a maioria dos refrigeradores mantinha suas prateleiras organizadas de 

acordo com o Manual de Rede de Frio (BRASIL, 2007), favorecendo na avaliação no 

componente estrutura. Na primeira prateleira, 91,3% dos refrigeradores mantinha a 

organização conforme recomendação. No entanto, foi observado armazenamento de vacinas 

bacterianas nesta prateleira. E na segunda prateleira, foram encontradas vacinas virais e 

diluentes em três refrigeradores.  
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O estudo de Queiroz et al. (2009) observou o armazenamento de vacina contra 

influenza na base da geladeira junto com as garrafas com água, fato que pode inviabilizar a 

eficácia da vacina, visto a termolabilidade do produto, ou ainda, a possibilidade do aumento 

da sua reatogenicidade. 

Oliveira et al. (2009) aprofundando o questionamento a respeito do conhecimento dos 

profissionais enfermeiros e auxiliares de enfermagem sobre quais vacinas poderiam ou não 

ser congeladas, constataram que a maioria dos profissionais desconheciam as possibilidades 

de inativação das vacinas com as quais trabalhavam. Apesar disso, Aranda e Moraes (2006) 

referem que o baixo índice de conhecimento sobre as vacinas que podem ser congeladas, não 

coloca em risco a efetividade do PNI, pois as Unidades Básicas de Saúde não utilizam 

freezers e não armazenam vacinas no congelador, ou seja, dificilmente uma vacina será 

descartada devido ao seu congelamento dentro do refrigerador. No entanto, esse é um fator ao 

qual se deve dar atenção, pois desconhecer quais imunobiológicos podem ser congelados, 

expõe a unidade de saúde ao risco de perda desnecessária de vacinas que não sofrem 

inativação caso venham a ser congeladas. 

Ainda na observação da parte interna dos refrigeradores, 91,3% são mantidos com 

garrafas de água com corante na gaveta de legumes. No estudo de Queiroz et al. (2009), 

nenhum dos refrigeradores matinham a gaveta de legumes e apenas em dois foram 

encontradas as 12 garrafas, sendo que em um deles as garrafas estavam na posição horizontal, 

fator que dificulta a circulação adequada do ar frio.  

Na maioria dos refrigeradores havia quantidade recomendável de bobinas de gelo 

reciclável no evaporador. Esse item é importante para a manutenção da temperatura do 

equipamento refrigerador, nos limites aceitáveis em eventuais falhas do equipamento ou 

interrupção do fornecimento de energia elétrica.  

 

Monitoramento e o registro correto das temperaturas 

 

Foi avaliado que a maioria dos profissionais das salas de vacina estudadas registra 

corretamente a leitura das temperaturas no início e no fim da jornada de trabalho. Quanto à 

fixação do mapa de controle diário da temperatura em local visível, poucas salas não atendiam 

à recomendação, apesar deste procedimento ser necessário para facilitar a rotina do 

profissional quanto aos registros das temperaturas (máxima, mínima do refrigerador e a do 

ambiente), assim como, a visualização para controle destes, pelo enfermeiro supervisor ou 

visitas de supervisão por órgãos ficalizadores. 
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Recomenda-se à equipe responsável, manter no quadro de distribuição de energia 

elétrica da instituição, identificação na chave específica do circuito da Rede de Frio e/ou sala 

de vacinação e colocar um aviso em destaque - não desligar (BRASIL, 2007), sendo este 

aviso indispensável para evitar a suspensão da fonte de energia indiscriminadamente. Porém, 

constatou-se que em 87,5% das USFs não havia aviso no quadro de energia, diferentemente 

do estudo de Queiroz et al. (2009) em que apenas duas das 11 salas pesquisadas não têm o 

aviso. Há possibilidade de não possuírem este aviso devido ao quadro de energia não ter 

chave elétrica específica para sala de vacina, visto que as salas são improvisadas em 

residências e, consequentemente, não têm fiação elétrica específica para a sala de vacinação; 

ou a equipe não estar atenta a este importante cuidado. 

É relevante ressaltar que a exposição dos imunobiológicos à temperatura elevada por 

período prolongado, seja por falta de energia elétrica ou desligamento dos disjuntores, é a 

principal causa de perda de imunobiológicos, fato que gera ônus significativo ao Sistema de 

Saúde, pois vacinas são produtos com alta tecnologia e custo. Logo, é necessário 

compromisso de todos os profissionais envolvidos com a manipulação, acondicionamento e 

transporte de vacinas para que este investimento repercuta, de fato, em benefícios para a 

população (SOUSA; LIRA; GOMES, 2011). 

 

Caixas térmicas 

 

Quanto à disponibilidade/controle da rede de frio utilizando caixas térmicas das salas 

de vacinas no Distrito Sanitário III de João Pessoa - PB, todas as USFs dispõem de número 

suficiente de caixa de isopor ou térmica para atender às atividades de rotina, obtendo conceito 

ideal neste item da estrutura e processo de uma rede de frio local. A Secretaria Municipal de 

Saúde disponibiliza as equipes, caixas térmicas de poliuretano, realidade observada nas salas 

de vacina deste estudo. Porém, foi observada a utilização de caixas de isopor em algumas 

salas de vacina.  

No entanto, como as salas de vacina deste estudo possuem temperatura ambiente 

elevada, a superfície da caixa térmica provavelmente é afetada, em virtude da penetração do 

calor através das paredes da caixa (BRASIL, 2007). Este é um dos problemas identificados na 

rede de frio local, o qual deve ser resolvido com a instalação adequada de aparelhos de ar 

condicionado nas salas de vacina, ação esta que deve ser realizada com certa urgência pela 

gestão responsável a fim de não comprometer a qualidade dos imunobiológicos. 
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As caixas térmicas devem ser utilizadas durante a jornada de trabalho com objetivo de 

evitar a abertura frequente da porta do refrigerador, como também, nos dias de limpeza do 

refrigerador, para armazenar as vacinas até que se reestabeleça temperatura adequada do 

equipamento (BRASIL, 2009). Além disso, são muito úteis em situações de vacinação 

extramuros no próprio território (escolas, creches, indústrias) e nas campanhas vacinais. 

Portanto, é importante que sejam de material adequado.  

 

Ambientação das bobinas de gelo 

 

Para armazenamento das vacinas nas caixas térmicas é necessário realizar a  

ambientação das bobinas de gelo reciclável para posterior organização da caixa térmica a ser 

utilizada durante o turno/dia de trabalho. Foi observado que 43,5% dos profissionais técnicos 

em enfermagem não seguem a recomendação do Ministério da Saúde para ambientar as 

bobinas de gelo, obtendo qualidade regular no processo de ambientação das bobinas de gelo 

nas caixas térmicas; e 25,0% não realizaram monitoramento da temperatura da(s) caixa(s) 

térmica(s) ou do equipamento de uso diário. Isso compromete a conservação dos 

imunobiológicos e é grave. 

Esses resultados são semelhantes aos de pesquisas realizadas em várias cidades do 

Brasil, nas quais constatou-se que os profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e 

auxiliares, não realizaram a ambientação das bobinas de gelo reciclável (ARANDA; 

MORAES, 2006;  BRANDÃO et al., 2012; MELO; OLIVEIRA; ANDRADE, 2010; 

OLIVEIRA et al., 2009).   

A constatação de que uma quantidade significativa de profissionais não está realizando 

tal prática é preocupante, pois quando as bobinas são retiradas do evaporador, estão com 

temperatura média -7ºC e, ao serem colocadas diretamente nas caixas térmicas junto com as 

vacinas, sem controle prévio da temperatura, a vacina em contato pode ser congelada. 

Situação que pode inativar algumas vacinas como, por exemplo, a BCG, DPT e a tetravalente, 

ocasionando a inatividade das doses vacinais, além do que, esta ocorrência pode não ser 

reconhecida e, consequentemente, não notificada. 

Diante da discussão da realidade encontrada das salas de vacinas das USFs isoladas, 

pode-se afirmar que nenhuma rede de frio local pesquisada obteve qualidade ideal na 

avaliação da estrutura e processo relacionado à conservação e armazenagem de 

imunobiológicos. Obtiveram avaliação de regular a boa, o que urge a necessidade de 

profissionais e gestores compreender que a vacinação é uma estratégia importantíssima na 
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redução da incidência de várias doenças infecciosas, e que para tal é necessário atender com 

excelência às normativas preconizadas para obter uma avaliação ideal da rede de frio local e 

administração das vacinas. 

Para tanto, uma boa avaliação de qualidade sob os componentes estrutura e processo, 

já podem assumir importante suporte ao processo de decisão na prestação de serviços de 

saúde, auxiliar a identificação de fragilidades nos serviços instalados, mensurar a eficiência e 

a efetividade das ações assistenciais e verificar o impacto dos resultados das ações de saúde 

na condição sanitária da população. Logo, é possível considerar que a avaliação é ferramenta 

de destaque no processo de planejamento e gestão dos sistemas e serviços de saúde 

(CHAVES; TANAKA, 2012; PAIN, 2006).  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo evidenciaram que a qualidade da rede de frio local da rede 

pública de saúde do Distrito Sanitário III do município João Pessoa – PB, tendo como base a 

avaliação dos componentes estrutura e processo sob as orientação e normas do PNI, foi 

classificada entre regular e boa.   

O método avaliativo é útil para conhecer a realidade dos serviços de saúde, dos 

profissionais e da população, favorecendo delinear estratégias de melhoria dos serviços, 

visando à promoção da saúde da população.  

Diante disso, apreende-se que a formação e capacitação do profissional é fundamental 

para compreensão e trabalho coerente com as normativas do Programa Nacional de 

Imunização do Brasil e sua rede de frio, julgando que atitudes incoerentes na estrutura para 

manutenção adequada das temperaturas do ambiente e refrigerador, conservação das vacinas e 

manuseio inadequado podem afetar a imunogenicidade das vacinas e prejudicar toda a 

população, em especial a população infantil.   

Com relação à equipe de enfermagem como promotora da ação de imunização, o 

enfermeiro deve buscar aperfeiçoamento, desde sua formação, para subsidiar sua competência 

técnica para o serviço, buscando atuar na supervisão diária, a fim de manejar adequadamente 

as indicações, contraindicações e monitoramento das reações adversas dos imunobiológicos; 

sendo estas, ações complexas que são de sua competência profissional.  

Diante da expansão do PNI, inclusão de novas vacinas e recomendações, é necessário 

instrumentalizar os profissionais responsáveis por essa demanda em saúde. Para isso, é 

relevante pensar na educação permanente em saúde dos profissionais de enfermagem 

(técnicos em enfermagem e enfermeiros) atuantes nas salas de vacinas, pois essa estratégia 

traz efeitos positivos para o trabalho, para o trabalhador e para os usuários dos serviços de 

saúde. Assim como, na implementação de capacitações específicas em rede de frio local, 

instrumentalizando e sensibilizando o profissional quanto a relevância de compreender e 

manter qualidade no processo de rede de frio.  

 As salas de vacinas deste estudo necessitam de melhorias na sua estrutura física, 

principalmente de instalação de equipamentos de ar condicionado, devido à necessidade de 

manter temperatura amena, considerando a alta temperatura ambiente que temos na região  

Nordeste; assim como a necessidade de treinar e sensibilizar o profissional para o uso, 

manuseio e leitura adequados dos termômetros, e da vigilância na temperatura nas caixas 
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térmicas no uso diário nas atividades de vacinação. Percebeu-se qualidade do serviço em 

alguns itens: a sala de vacinação é de fácil acesso a população, os refrigeradores estão em 

boas condições, são mantidas recomendações quanto à distância do refrigerador de fonte de 

calor, mantidas garrafas de água com corante dentro do refrigerador; a leitura e o registro das 

temperaturas do refrigerador realizadas corretamente; degelo, limpeza e organização do 

refrigerador realizados de forma adequada.  

Reitera-se, contudo, a necessidade de apoio e atualização dos conhecimentos dos 

técnicos de enfermagem que atuam em salas de vacinação quanto às normas do PNI, para que 

se mantenham seguros em suas habilidades e conhecimentos, a fim de oferecer um 

atendimento de qualidade à população, visto a seriedade da estratégia da vacinação no 

contexto do impacto na redução da morbimortalidade infantil.   

É necessário também o apoio dos gestores de saúde, proporcionado condições 

favoráveis para o funcionamento adequado das salas de vacina na Estratégia de Saúde da 

Família, facilitando a confiança da comunidade com o serviço e com a equipe de saúde e 

consequente formação de vínculo, em especial, no impacto para acompanhamento vacinal das 

crianças.  

 Finalmente, recomenda-se a realização de novas pesquisas na temática, em outras 

cidades e regiões, para que a realidade da rede de frio das salas de vacina deva ser conhecida 

pela comunidade científica, gestores responsáveis e cidadãos, a fim de se identificar as 

principais fragilidades encontradas na rede de frio local do país, tornando-as clara ao PNI, 

para que seja perceptível a necessidade de traçar estratégias de melhoria para o serviço de 

saúde nas salas de vacinação, realizando investimentos não somente na tecnologia de 

produção de vacinas, mas também na formação de profissionais capacitados e estruturas 

condizentes com as normativas, a fim de garantir qualidade da estrutura, processo e resultado 

da vacinação.   
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UFPB/CCS/PPGEnf 

 

Prezado (a) Profissional 

Eu, Ivna Costa Cabral, enfermeira, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem – UFPB, orientanda da Profª Drª Altamira Pereira da Silva Reichert, estamos 

realizando um estudo visando avaliar a rede de frio das salas de vacinas do Distrito Sanitário 

III do município de João Pessoa - PB. Essa pesquisa visa avaliar os aspectos gerais da sala de 

vacina e sua rede de frio, identificando as fragilidade para a busca de estratégias de melhorias, 

a fim de garantir a eficácia do processo de imunização, com ênfase na Saúde da Criança, 

população alvo no processo de vacinação/imunização. Nesse trabalho, coletaremos os dados 

por meio da aplicação de um questionário. Informamos que esta pesquisa não oferece riscos à 

saúde, nem qualquer meio de discriminação a você. Sua participação é voluntária, sendo 

garantido o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão o 

prejudique. Todas as informações obtidas em relação a esse estudo permanecerão em sigilo, 

conforme a Resolução 196/96, que se fundamenta nos principais documentos internacionais 

que emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos. Os 

resultados dessa pesquisa poderão ser apresentados em congressos ou publicações científicas, 

porém, sua identidade não será divulgada nestas apresentações, nem serão utilizadas 

quaisquer imagens ou informações que permitam a sua identificação.  

Esperando contar com o seu apoio, desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

AUTORIZAÇÃO 

Diante dos esclarecimentos da pesquisadora, declaro ter conhecimento do Projeto 

intitulado “AVALIAÇÃO DA REDE DE FRIO LOCAL: implicações para a saúde da 

criança” e autorizo a coleta e autorização para publicação de dados conforme 

apresentado. 

João Pessoa, ____ / ______/______. 

_______________________________________________ 

Assinatura 



 69 

 

Contato com o pesquisador responsável e Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem – UFPB, telefone: 83 3216-7109, Email: 

ivnaccabral@gmail.com ou contate o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde, telefone: 83 3216 7791 / 83 3216 7791.  

Atenciosamente, 

Equipe de Pesquisa: 

        ____________________________________              __________________________________ 

Responsável pela coleta de dados    Pesquisador Responsável 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Normas e recomendações do manual da rede de frio para controle e 

monitoramento de temperatura 

 

É imprescindível o controle diário da temperatura dos equipamentos em todas as 

instâncias de armazenamento da rede de frio, para que se possa assegurar a qualidade dos 

imunobiológicos. Para que esse processo de controle adequado da temperatura aconteça, são 

utilizados termômetros digitais ou analógicos, de cabo extensor ou não (BRASIL, 2007).  

O termômetro analógico deve permanecer na parte interna do refrigerador. Logo, 

quando for verificar a temperatura máxima e mínima do momento, a leitura deve ser rápida, 

para evitar variação de temperatura no equipamento. Já o termômetro de cabo extensor, tem 

fácil leitura, pois seu visor permanece externo ao refrigerador (BRASIL, 2007).  

Os termômetros podem ser digital de momento, máxima e mínima; digital de 

momento, máxima e mínima, com cabo extensor e dois visores; analógico de momento, 

máxima e mínima; analógico de cabo extensor; linear e termômetro a laser (BRASIL, 2007). 

O termômetro digital é um equipamento eletrônico de precisão, com cabo extensor, 

que mensura as temperaturas (do momento, a máxima e a mínima), através de seu bulbo 

instalado no interior do equipamento (BRASIL, 2007).  

Na instância local/sala de vacina, o termômetro deve ser fixado no lado externo da 

porta do refrigerador, e seu cabo extensor deve ser introduzido pelo lado de fixação das 

dobradiças, localizando seu bulbo ou sensor na parte central da segunda prateleira (BRASIL, 

2007). As leituras das temperaturas, através do visor, devem ser realizadas e registradas nas 

colunas correspondentes do mapa diário de controle de temperatura (ANEXO D) (BRASIL, 

2007). 

O termômetro analógico de momento, máxima e mínima, deve ser instalado entre a 

primeira e a segunda prateleira do refrigerador, em posição vertical na área central do 

equipamento. A leitura Após a leitura da temperatura mais fria, mais quente e a do momento 

deve ser registrada imediatamente no mapa de controle informação (BRASIL, 2007).  

O tipo analógico de cabo extensor é utilizado para verificar a temperatura do 

momento, principalmente durante o transporte de imunobiológicos, no uso diário da sala de 

vacina ou no trabalho externo (BRASIL, 2007).  

O termômetro linear só informa a temperatura do momento, logo, seu uso deve se 

restringir às caixas térmicas de uso diário. O PNI não recomenda a compra deste termômetro, 
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esperando que todas as instâncias invistam na aquisição de termômetros mais precisos e de 

melhor qualidade (BRASIL, 2007).  

Algumas situações na falha do fornecimento de energia ou do funcionamento  dos 

equipamentos refrigeradores configuram situação de emergência. Nesse caso, a equipe 

profissional deve manter o equipamento fechado e monitorar, rigorosamente, a temperatura 

interna com termômetro de cabo extensor. Se não houver o restabelecimento da e nergia no 

prazo máximo de duas horas ou quando a temperatura estiver próxima a +8ºC, transferir de 

imediato os imunobiológicos para outro equipamento com temperatura recomendada, seja 

outro refrigerador ou caixa térmica. Este deve estar preenchido, nas laterais interna e inferior 

das paredes, com bobinas de gelo reutilizáveis congeladas para acondicionarem 

adequadamente imunobiológicos (BRASIL, 2007).  

Outro cuidado que a equipe responsável deve ter é manter no quadro de distribuição de 

energia elétrica da Instituição, identificação na chave específica do circuito da rede de frio 

e/ou sala de vacinação e colocar um aviso em destaque - NÃO DESLIGAR. Cabe ao gestor a 

garantia de um bom funcionamento dos equipamentos de Rede de Frio, o qual deve estar 

atento à garantia, manutenção permanente, preventiva, corretiva e oportuna (BRASIL, 2007).  

 

Organização e manutenção adequada dos refrigeradores na rede de frio local – sala de 

vacina 

 

Os refrigeradores do tipo doméstico são utilizados para estocar e acodicionar 

adequadamente os imunobiológicos nas salas de vacina mantendo, rigorosamente, 

temperaturas positivas entre +2ºC e +8ºC (BRASIL, 2007).  

É recomendada a climatização das salas de vacina, visto as diferentes características 

climáticas dos estados do país que podem provocar choque térmico nos imunobiológicos e 

consequente perda da eficácia desses produtos. Está indicada a utilização de freezer no nível 

local para o acondicionamento de bobinas de gelo reutilizável para utilização em caixas 

térmicas em situações de emergência (BRASIL, 2007). 

O PNI recomenda que o refrigerador seja de uma porta. No caso de utilizar o 

equipamento de duas portas, deve haver comunicação entre o sistema de congelamento 

(evaporador) e o gabinete de conservação (parte inferior); não se recomenda refrigerador 

duplex tipo frost-free. A capacidade mínima do refrigerador deve ser de 280 litros, e deve-se 

ocupar até 50% de sua capacidade interna, sendo esta medida feita entre a bandeja de degelo e 

a parte superior da gaveta de legumes. A capacidade de armazenamento ainda deve estar de 
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acordo com os quantitativos de imunobiológicos necessários as atividades de vacinação de 

rotina, campanhas, bloqueios, intensificações, à população de referência, bem como da 

necessidade de reserva estratégica (BRASIL, 2007). 

Nenhum material ou cartaz deve ser afixado na parte externa da geladeira, exceto 

adesivo indicando uso exclusivo do refrigerador para imunobiológicos, mapa de controle 

diário de temperatura e o termômetro digital de máxima e mínima (BRASIL, 2007). 

As bobinas de gelo, reutilizáveis, devem ser armazenadas no congelador (evaporador). 

Quando descongeladas, devem ser colocadas inicialmente na posição horizontal, em 

quantidade suficiente, de acordo com a capacidade que o equipamento tem de congelamento 

em 24 horas. Quando as bobinas já estiverem congeladas, podem ser posicionadas tanto na 

horizontal quanto vertical, a depender do sentido que couber maior quantidade, ocupando 

todo o espaço do congelador, visto que as bobinas de gelo tem objetivo de dificultar o 

aumento da temperatura, protegendo os insumos na falta de energia elétrica ou defeito do 

refrigerador. Também são utilizadas na preparação da caixa térmica da sala de vacina ou em 

localidades onde não exista outro equipamento para congelamento de bobinas (freezers) 

(BRASIL, 2007). 

Na organização dos imunobiológicos nas prateleiras, a orientação é, na primeira 

prateleira, armazenar as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa - vacina 

oral contra poliomielite (VOP); dupla viral – sarampo e rubéola (SR); ou tríplice viral – 

sarampo, rubéola e caxumba (SRC); e febre amarela (FA), todas dispostas em bandejas não 

perfuradas, pois estas visam reter o ar frio entre os imunobiológicos (BRASIL, 2007).  

A segunda prateleira deve armazenar as vacinas que não podem ser submetidas à 

temperatura negativa: rotavírus humano, dupla bacteriana – difteria e tétano (dT); tríplice 

bacteriana – difteria, tétano e coqueluche (DTP); Hepatite B; Hib; influenza; BCG; 

Pneumococo; vacina inativa contra poliomielite (VIP); difteria, tétano e coqueluche acelular 

(DTPa); contra a raiva humana; pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B); Meningococo; todas 

dispostas em bandejas não perfuradas. Os soros e diluentes devem ser armazenados na 

terceira prateleira do refrigerador (BRASIL, 2007).  

A porta do evaporador (congelador), a bandeja de degelo (coletora) e a gaveta de 

legumes sem tampa, devem permanecer no refrigerador. A gaveta de legumes deve ser 

preenchida com um número suficiente de garrafas com água e corante (tampadas ), também 

com o objetivo de manter a temperatura o mais estável possível. Recomenda-se um número 

mínimo de três garrafas de 1 litro; e não substituir as garrafas por bobinas de gelo reutilizável 

(BRASIL, 2007). 
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São preconizados alguns cuidados básicos, como (BRASIL, 2007): 

 fazer a leitura da temperatura, diariamente, no início da jornada de trabalho e no final 

do dia e anotar no formulário de controle diário de temperatura;  

 fazer degelo e a limpeza a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 

cm; 

 usar tomada exclusiva, instalada a 1,30 m (NBR nº 5.410)3 do piso, para cada 

equipamento; 

 instalar o refrigerador distante de fonte de calor, sem incidência de luz solar direta, em 

ambiente climatizado, bem nivelado e afastado 20 cm da parede e 40 cm entre 

equipamentos; 

 colocar na base da geladeira suporte com rodas; 

 não armazenar outros materiais (produtos e materiais de laboratório, odontológicos, 

medicamentos, alimentos, bebidas, etc.); 

 nos equipamentos onde os suportes ou prateleiras da porta não forem removíveis, não 

armazenar nada;  

 certificar-se de que a porta do refrigerador está vedando adequadamente.  

 

Caixas térmicas 

 

As caixas térmicas são produzidas com material térmico do tipo poliuretano ou 

poliestireno expandido (isopor), sendo esta mais utilizada no transporte de imunobiológicos 

entre os diversos laboratórios produtores até a sala de vacina, inclusive na vacinação 

extramuros (BRASIL, 2007).  

O PNI recomenda que as caixas térmicas de isopor sejam do tipo retangular e com 

tampas perfeitamente ajustadas; deve ser organizada para manter a temperatura de 

conservação dos imunobiológicos a -20°C ou entre +2°C e +8°C, por um determinado período 

de tempo, de acordo com o imunobiológico a ser armazenado ou transportado (BRASIL, 

2007). 

É crucial a verificação das condições da caixa térmica, observando se existem 

rachaduras e/ou furos; não utilizar caixas com dreno; lavar e secar cuidadosamente as caixas 

                                                 
3 Objetivo : 1.1 Esta Norma fixa as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas aqui estabelecidas, a 

fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservações dos 

bens. 
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após cada uso, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas, armazenando-as 

abertas em local adequado (BRASIL, 2007). 

Na rotina diária da sala de vacina, o uso da caixa térmica, também segue algumas 

recomendações: a caixa deve ter capacidade mínima de doze litros e com tampa ajustada; 

manter criteriosamente a temperatura interna da caixa entre +2ºC e +8ºC, monitorando-a com 

termômetro de cabo extensor, trocando as bobinas de gelo reutilizável sempre que necessário; 

usar bobinas de gelo reutilizável ambientadas nas laterais da caixa; arrumar os 

imunobiológicos no centro da caixa, deixando-os circundados pelas bobinas; manter a caixa 

térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor. Ao final da jornada de 

trabalho, retornar as bobinas ao congelador/freezer. Lavar a caixa térmica, enxugá- la e 

guardá-la sem tampa (BRASIL, 2007). 

A ambientação da bobina de gelo reutilizável deverá ser feita sempre para o 

acondicionamento de imunobiológicos entre +2ºC e +8ºC, para o transporte ou uso nas 

atividades de vacinação. Devem-se retirar as bobinas de gelo reutilizável do freezer, colocá-

las sobre uma mesa, pia ou bancada, até que desapareça a ―névoa‖ que normalmente cobre a 

superfície externa da bobina congelada. Ao mesmo tempo, colocar uma das bobinas sobre um 

material isolante (tampa da caixa de isopor) e colocar sob esta o bulbo de um termômetro de 

cabo extensor, esperar e aferir a indicação da temperatura mínima de 0ºC. Após o 

desaparecimento da ―névoa‖ e a confirmação da temperatura positiva através do termômetro 

de cabo extensor mantido em uma das bobinas, colocá- las nas caixas. Concomitantemente, 

recomenda-se mensurar a temperatura interna da caixa através do termômetro de cabo 

extensor, antes de colocar as vacinas em seu interior (BRASIL, 2007). 

Alguns fatores que interferem na manutenção da temperatura no interior das caixas 

térmicas são (BRASIL, 2007): 

 temperatura do ambiente – pois quanto maior for a temperatura do ambiente, mais 

rapidamente a temperatura do interior da caixa térmica se elevará, em virtude da 

entrada de ar quente pelas paredes da caixa;  

 material isolante – o tipo, a qualidade e a espessura do material isolante utilizado na 

fabricação da caixa térmica interferem na penetração do calor; quanto mais grossas as 

paredes, maior será a dificuldade para o calor atravessá- las. 

 bobinas de gelo reutilizável – a quantidade de bobinas de gelo reutilizável colocada no 

interior da caixa é importante para a correta conservação. A transferência do calor 

recebido dos imunobiológicos, do ar dentro da caixa e através das paredes fará com 
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que o gelo derreta (temperatura próxima de 0ºC, no caso de as bobinas de gelo serem 

constituídas de água pura).  

 otimização do espaço interno da caixa – acomodar maior quantidade de bobinas de 

gelo e dispô- las nos espaços vazios no interior da caixa de modo que circundem os 

imunobiológicos, fará com que a temperatura interna do sistema permaneça baixa por 

mais tempo. Pois, ao dispor de certa quantidade de bobinas de gelo reutilizável nas 

paredes laterais da caixa térmica, formamos uma barreira para diminuir a velocidade 

de entrada de calor, por um período de tempo. No entanto, o calor continua 

atravessando as paredes, e isso ocorre porque não existe material perfeitamente 

isolante.  

A temperatura das bobinas de gelo reutilizáveis deve ser rigorosamente observada. 

Caso as bobinas estejam em temperaturas muito baixas (-20ºC) e em grande quantidade, há o 

risco de que a temperatura dos imunobiológicos esteja próxima à dessas bobinas. 

Consequentemente, os imunobiológicos serão congelados, situação que para alguns tipos pode 

comprometer a qualidade, por exemplo: a vacina contra DTP (BRASIL, 2007).  

O calor, após determinado tempo, passará através das paredes da caixa, com maior ou 

menor facilidade, devido às características do material utilizado e da espessura das mesmas; 

que a temperatura interna na caixa não é uniforme, pode-se encontrar diferentes temperaturas 

em vários pontos; que o procedimentos de envolver as vacinas com bobinas de gelo é 

recomendado para proteger o avanço do calor, que parte do quente para o frio, mas que afeta a 

temperatura dos corpos pelos quais se propaga. Logo, no acondicionamento de 

imunobiológicos em caixas térmicas é possível manter ou reduzir a temperatura das mesmas 

durante um tempo determinado utilizando-se bobinas de gelo em diferentes temperaturas e 

quantidade (BRASIL, 2007). 
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ANEXO B - Instrumento de avaliação da sala de vacinação 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

 
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO  

 SALA DE VACINAÇÃO – PAISSV (Versão 2.0 / Dezembro de 2004) 

 

Data: ____/____/____  

Município:__________________________________ Código (IBGE)_________ 

EAS:_________________________________ Código (CNES)_____________ 

 

Tipo de Estabelecimento:         

                  Hospital (    )         Hosp. / Maternidade (    )            Maternidade (    )      

 Unidade de Saúde (    )                               Clínica (    )            PACS / PSF (    )  

Tipo de Administração:   

                  Federal (    )                           Estadual  (    )              Municipal   (    ) 

            Filantrópica (    )                             Privada  (    ) 

Endereço completo:_______________________________________________ 

Supervisor: ______________________________________________________ 

I – IDENTIFICAÇÃO 

1) Nome do Diretor do EAS_________________________________________ 

2) Nome da Coordenação de Enfermagem___________________________ 

3) Área Urbana (    )                            

4) Área Rural  (    ) 
 

5) Horário de funcionamento do EAS - Manhã:  __________às____________ 
 
6) Horário de funcionamento do EAS - Tarde:   __________às____________ 

 
7) Horário de funcionamento do EAS - Integral:  __________às____________ 

 
8) Horário de funcionamento da Sala de Vacinação: 
     Manhã:  __________às_____________ 

 
9) Horário de funcionamento da Sala de Vacinação: 

     Tarde:  __________às_____________ 
 

10) Horário de funcionamento da Sala de Vacinação: 
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     Integral:  __________às_____________ 

 
11)  Todas as  vacinas do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) são administradas 

durante todo o período de funcionamento da Sala de Vacinação? 

Sim  (    )     Não  (    )  

11.1) Se NÃO: 

           QUANDO 

Vacinas 
Manhã Tarde 

   1 vez 
 p/semana 

2 vezes 
p/semana 

3  vezes 
 p/semana 

Quinzenal Mensal 

   
BCG        

Hepatite B        

Pólio Oral        

Tetravalente        

Rotavírus        

Pneumococo 10 

valente 

       

Meningococo C 

conjugada 

       

Tríp lice Viral        

DTP        

dT        

Influenza         

        

        

 
12)Profissionais que atuam na Sala  de Vacinação  e Responsável Técnico : 
  

  Capacitações 

Nome Categoria  Sala Vacina BCG Rede Frio E.. Adversos 

 Profissional Sim Ano* Não Sim Ano

* 

Não Sim Ano* Não Sim Ano

* 

Não 

              

              

*Registrar o ano da última capacitação. 

 

 

II – ASPECTOS GERAIS DA SALA DE VACINAÇÃO  

 
1) A sala de vacinação funciona: 

8 horas ou mais  (    )     6 horas  (    )      4 horas  (    ) 
 

2) É exclusiva para essa atividade? 

 Sim  (    )     Não  (    )  
 

3) É de fácil acesso à população? 
Sim  (    )     Não  (    ) 
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4) Está devidamente identificada? 
Sim  (    )     Não  (    ) 

 
5) A área física da sala de vacinação atende as normas preconizadas pela CGPNI/ANVISA? 

5.1) Tamanho mínimo de 6 m2 

     Sim  (    )     Não  (    ) 
 

5.2) Parede de cor clara, impermeável e fácil higienização 
 Sim  (    )     Não  (    ) 
 

5.3) Piso resistente e antiderrapante  
 Sim  (    )     Não  (    ) 

 
5.4) Piso impermeável e de fácil higienização 

       Sim  (    )     Não  (    ) 

 
5.5)  A sala dispõe de: 

5.5.1) Pia com torneira e bancada de fácil higienização 
Sim  (    )     Não  (    ) 
 

5.5.2) Proteção adequada contra luz solar direta 
Sim  (    )     Não  (    ) 

 
5.5.3) Iluminação e arejamento adequado 

Sim  (    )     Não  (    ) 

 
6) A sala de vacinação está em condições ideais de conservação? 

Sim  (    )     Não  (    ) 
 

7) A sala de vacinação está em condições ideais de limpeza? 

Sim  (    )     Não  (    ) 
 

8) A limpeza geral (paredes, teto, etc) é feita no mínimo a cada quinze dias?  
Sim  (    )     Não  (    ) 
 

9) A temperatura ambiente da sala é mantida em 18ºC a 20ºC? 
Sim  (    )     Não  (    ) 

 
10) Tem objetos de decoração (papéis, vasos, etc)? 

Sim  (    )     Não  (    ) 

 
11)  O mobiliário da sala de vacinação apresenta boa distribuição funcional?  

Sim  (    )     Não  (    ) 
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12)  Apresenta organização dos impressos e materiais de expediente?  

Sim  (    )     Não  (    ) 
 

13)  As seringas e agulhas de uso diário estão acondicionados adequadamente ( em 
recepientes limpos e tampados)? 

Sim  (    )     Não  (    ) 

 
14)  As seringas e agulhas de estoque estão acondicionados em embalagens  fechadas e em 

local sem umidade? 
Sim  (    )     Não  (    ) 

 

15)  Tem mesa de exame clínico/similar e/ou cadeira para aplicação de vacina?  
Sim  (    )     Não  (    ) 

 
15.1) Se SIM, possui colchonete ou similar revestido de material impermeável e 

protegido com material descartável? 

Sim  (    )     Não  (    )         Não  se aplica (    ) 
 

III - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

1) Indicação da Vacina: 

1.1) Verifica a idade e intervalo entre as doses? 
Sim  (    )          Não  (    ) 
 

1.2) Investiga a ocorrência de eventos adversos à dose anterior?  
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
1.3) Observa situações em que o adiamento temporário da vacinação está indicado e ou 

contraindicações? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

1.4) Orienta sobre a vacina a ser administrada? 
Sim  (    )          Não  (    )          Não observado (    ) 
 

1.5) Orienta o registro do aprazamento? 
Sim  (    )           Não  (    )         Não observado (    ) 

 
2) Observa o prazo de validade da vacina? 

Sim  (    )          Não  (    ) 

 
3) O preparo da vacina está: 

Correto (    )  Incorreto (    ) Não Observado  (    ) 
 
4) Registra data e hora de abertura do frasco? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

5) Observa o prazo de validade após a abertura do frasco? 
Sim  (    )          Não  (    ) 
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6) A técnica de administração da vacina está: 

Correta (    )  Incorreta (    ) Não Observado (    ) 
 

7) Faz o acondicionamento de materiais perfurocortantes conforme as normas de 
biosegurança? 

Sim  (    )          Não  (    ) 

 
8) Faz o tratamento das vacinas com microorganismos vivos antes do descarte?  

Sim  (    )          Não  (    ) 
 
9) Faz busca ativa de suscetíveis com a clientela que frequenta o EAS? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

10)  Faz uso do cartão controle: 
10.1) Para criança   Sim  (    )          Não  (    ) 
10.2) Para adulto   Sim  (    )          Não  (    ) 

 
11) Os cartões controle são organizados por data de retorno? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

12)  Realiza busca ativa de faltosos? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

13) O quantitativo de vacinas é suficiente para atender a demanda?  
Sim  (    )          Não  (    ) 
 

14) Há estoque excessivo de vacinas na U.S? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
15) O quantitativo de seringas e agulhas é suficiente para atender a demanda?  

Sim  (    )          Não  (    ) 

 
16) Observa o prazo de validade das seringas e agulhas? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 
17) Acondiciona separadamente os vários tipos de lixo? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

18) Destino final do lixo: 
  Adequado (    )     Inadequado(    )  

IV - REDE DE FRIO 

1) A tomada elétrica é de uso exclusivo para cada equipamento? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
2) O refrigerador é de uso exclusivo para imunobiológicos? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 
3) A capacidade do refrigerador é igual ou superior a 280 litros? 
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Sim  (    )          Não  (    ) 

 
4) O refrigerador está em bom estado de conservação? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

4.1) Está em estado ideal de funcionamento? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

4.2) Está em estado ideal de limpeza? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 

5) O refrigerador está distante de: 
5.1) Fonte de calor                

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

5.2) Incidência de luz solar direta     

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

5.3) 20 cm da parede                         
Sim  (    )          Não  (    ) 

  

6) Existe termômetro de Máxima e Mínima e/ou cabo extensor no refrigerador?  
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
7) No evaporador são mantidas bobinas de gelo reciclável na quantidade recomendada? 

Sim  (    )          Não  (    ) 

  
8) No refrigerador tem bandeja coletora de água? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 
9) No refrigerador: 

9.1) Na 1ª prateleira são armazenadas em bandejas NÃO perfuradas somente as 
vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa?                   

      Sim  (    )          Não  (    ) 
 
9.2) Na 2ª prateleira são armazenadas em bandejas NÃO perfuradas somente as 

vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa?                        
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
9.3) Na 3ª prateleira são armazenados os estoques de vacinas, soros e diluentes? 

Sim (     )        Não (     ) 

 
10) Os imunobiológicos estão organizados por tipo, lote e validade? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 
11)  É mantida distância entre os imunobiológicos e as paredes da geladeira a fim de permitir 

a circulação do ar?         
Sim  (    )          Não  (    ) 
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12)  São mantidas garrafas de água com corante e em todo o espaço inferior interno do 

refrigerador?    
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
13)  Existe material no painel interno da porta do refrigerador?  

Sim  (    )          Não  (    ) 

 
14)  Faz a leitura e o registro corretos das temperaturas no início e no fim da jornada de 

trabalho?  
Sim  (    )          Não  (    ) 

 

15)  O mapa de Controle Diário de Temperatura está afixado em local visível? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
16)  O degelo e a limpeza do refrigerador são realizados a cada 15 dias ou quando a camada 

de gelo atingir 0,5 cm? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

17)  Descreva os procedimentos para degelo e limpeza do refrigerador. A descrição foi 
correta? 

   Sim (    ) Não (    ) 

 
18)  Existe um programa de manutenção preventiva e/ou corretiva para o refrigerador da 

sala de vacina? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 

19)  O serviço dispõe em número suficiente para atender as atividades de rotina:  
19.1) Caixa térmica (poliuretano e ou poliestireno expandido - isopor) ou outro 

equipamento de uso diário 
           Sim  (    )          Não  (    )     
 

19.2) Bobinas de gelo reciclável                           
Sim  (    )          Não  (    )           Não se aplica  (    )  

 
19.3) Termômetro de máxima e mínima e de cabo extensor 

Sim  (    )          Não  (    )           Não se aplica  (    ) 

 
19.4) Fita de PVC / Crepe                            

Sim  (    )           Não (    )           Não se aplica  (    ) 
 
20)  Na organização da caixa térmica é feita a ambientação das bobinas de gelo reciclável? 

Sim  (    )          Não  (    )           Não se aplica  (    ) 
 

21)  Faz o monitoramento da temperatura da(s) caixa(s) térmica(s) ou do equipamento de uso 
diário? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
22)  Quando por qualquer motivo os imunobiológicos forem submetidos a temperaturas não 

recomendadas: 
22.1) É comunicado imediatamente a instância hierarquicamente superior?  
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Sim  (    )          Não  (    ) 

 
22.2) É preenchido o formulário de avaliação de imunobiológico sob suspeita e 

enviado a instância hierarquicamente superior? 
Sim  (    )          Não  (    ) 
 

22.3) As vacinas sob suspeita são mantidas em temperatura de +2ºC a +8ºC, até o 
pronunciamento da instância superior? 

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

23) Há indicação na caixa de distribuição elétrica para não desligar o disjuntor da sala de 

vacinação? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

V - SISTEMA DE INFORMAÇÃO – SI 

 
1) Instrumentos: 

   

 Existência Preenchimento Correto 

 Sim Não Sim Não 

Cartão da Criança     

Cartão do Adulto     

Boletim Diário de Doses Aplicadas de Vacinas     

Boletim Mensal de Doses Aplicadas de Vacinas     

Cartão Controle (aprazamento)     

Mapa Diário de Controle de Temperatura     

Ficha de Investigação de Eventos Adversos (no 

EAS) 

    

Formulário  para Avaliação de Vacinas Sob 

Suspeita 

    

Movimento Mensal de Imunobiológicos     

 

2) Manuais: 
 

 Existência 

                Sim Não 

Normas Técnicas   

Procedimentos para Administração de Vacinas   

Rede de Frio   

Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos   

Centro de Referência para Imunobiológicos 
Especiais 

  

Capacitação de Pessoal em Sala de Vacinação   

 

3) Tem conhecimento da: 
3.1) Cobertura vacinal 

Sim  (    )          Não  (    ) 

3.2) Taxa de abandono                                                
Sim  (    )          Não  (    ) 
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VI – EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO 

1) Tem conhecimento da ocorrência de eventos adversos associados  às vacinas?  

Sim  (    )          Não  (    )         Não há ocorrência (    ) 
 

2) Tem informação de quais são os eventos adversos pós-vacinação? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 

3) Identifica  os eventos  adversos que devem ser encaminhados para avaliação médica?  
Sim  (    )          Não  (    ) 

4) Notifica os eventos adversos pós-vacinação?  
Sim  (    )          Não  (    ) 
 

4.1) Se SIM, investiga? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

VII - IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS 

1) Tem conhecimento da existência do CRIE?  

Sim  (    )          Não  (    ) 
 

2) Tem conhecimento dos imunobiológicos disponíveis no  CRIE? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 

3) Conhece as indicações destes imunobiológicos? 
 Sim  (    )          Não  (    ) 

  
4) Conhece o fluxo para solicitação destes imunobiológicos? 

Sim  (    )          Não  (    ) 

 

VIII - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1) Tem conhecimento da ocorrência ou não de casos de Doenças Imunopreveníveis na sua 
área de abrangência (Sarampo, Rubéola, Difteria, Coqueluche, Tétano, Poliomielite,  

Raiva e outras)? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 

2) Tem conhecimento da incidência das doenças imunopreveníveis X cobertura vacinal? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
3) Participa da vacinação de  bloqueio quando indicado? 

Sim  (    )          Não  (    )        Nunca ocorreu  (    )    

 
4) Notifica os casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica que chegam ao seu 

conhecimento? 
Sim  (    )          Não  (    )        Nunca ocorreu  (    )    

 

IX – EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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1) Participa em parcerias com diversos segmentos sociais para divulgação das ações de 

imunizações? 
Sim  (    )          Não  (    ) 

 
2) Participa em parcerias com os programas existentes no EAS? 

Sim  (    )          Não  (    ) 

 
3) Participa de eventos diversos com a finalidade de divulgar as ações do Programa de 

Imunizações? 
Sim  (    )          Não  (    ) 
 

4) Todo o indivíduo que comparece a sala de vacinação é orientado e informado sobre a 
importância das vacinas e do cumprimento do esquema vacinal?  

Sim  (    )          Não  (    ) 

5) Todos os funcionários do EAS são informados sobre as vacinas disponíveis, importância 

de estar vacinado e do encaminhamento da clientela à sala de vacinação? 

Sim  (    )          Não  (    ) 

X – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1)  Situações identificadas: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
2) Recomendações: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Que sugestões você daria para melhorar o serviço na sala de vacina? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________              _____________________________ 
Assinatura do responsável pela coleta                    Assinatura do pesquisador  
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ANEXO C – Declaração de autorização para realizar a pesquisa 
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ANEXO D Mapa para controle diário de temperatura 

 

 
 

 


