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1. Objetivos 2. Aplicação 
 
Padronizar a organização e funcionamento da sala de imunização na atenção 
primária à saúde, a fim de otimizar o atendimento e o acolhimento aos 
usuários; Garantir a máxima segurança ao usuário atendido, prevenindo 
possíveis infecções; manter as condições de higiene e limpeza rigorosamente 
conforme o recomendado e manter a sala exclusivamente para a administração 
de imunobiológicos, por ser classificada como área semicrítica (BRASIL, 
2014). 
 

 
 

 
A equipe de 
enfermagem 

 

3. Terminologia 
APS – Atenção Primária em Saúde. 

 

4. Diretrizes Normativas 
 

Nº ACAO 
(OQUE) 

ATRIBUICAO 
(QUEM) 

INFORMACAO COMPLEMENTARES 
(COMO) 

1 
Preparo do ambiente para o 

início das atividades. 
 

Equipe de 
Enfermagem 

1. Verificar a temperatura no 
termômetro digital e de capela e 
organização do refrigerador ou 
refrigeradores e anotar no mapa de 
controle diário de temperatura, conforme 
descrição itens 5.1 e 5.2 respectivamente; 

2. Manter ar condicionado ligado 
24hs, com porta(s) fechada(s) para 
manutenção da temperatura ideal da 
geladeira. Em dias de inverno ou de 
temperatura mais amena deve-se 
considerar a temperatura interna da 
geladeira para regulação do ar 
condicionado; 

3. Preparar as caixas térmicas 
( u m a  p a r a  va c i n a s  v i r a i s  e  u m a  
p a r a  va c i n a s  b a c t e r i a n a s )  c o m  
g e l o  r e c i c l á v e l  e  t e r m ô m e t r o  
d e  c a b o  e x t e n s o r ,  c o n f o r m e  
d e s c r i ç ã o  i t e m  5 . 5 ;  

4. Enquanto aguarda-se a 
ambientação das bobinas reutilizáveis, 
deve-se realizar a contagem dos frascos 
utilizados no dia anterior, repassar para a 
Planilha de Abertura de Frascos e 
desprezar esses frascos em uma caixa de 
pérfuro cortantes identificada para 
frascos; 

5. Verificar a limpeza concorrente da 
sala (conforme passo 7) e a organização da 
sala; 

6. Verificar impressos e manuais 
técnicos e operacionais, conforme 



2 

 

 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – 
ENF-APS-POP-07 

Título: 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA SALA DE VACINA 

Data: AGO/2017 

Versão: 1 
Página 2 de 8 

descrição item 5.4; 
7. Verificar prazo de validade dos 

imunobiológicos (priorizar aqueles que 
estiverem com prazo mais próximo de 
vencimento); 

8. Retirar do refrigerador a 
quantidade de vacinas e diluentes 
necessários à jornada de trabalho. 

2 Triagem  
Equipe de 

Enfermagem 

1. Identificar se é a primeira vez na 
sala de vacina ou retorno: em caso de 
primeira visita, abrir a caderneta de 
vacinação – criança ou adulto. Quando for 
criança deve-se abrir o kit de vacinação no 
sistema vigente e remover as vacinas que não 
estão mais sendo realizadas. Após ou em 
caso de retorno verificar quais vacinas 
devem ser administradas, de acordo com 
a carteira de vacinação e sistema; 

2. Identificar casos de criança com 
atraso vacinal importante e realizar a 
notificação de negligência na ficha do 
SINAN vigente; 

3. Orientar sobre a importância da 
vacinação,  o esquema básico de 
vacinação e possíveis reações vacinais a 
serem esperadas; 

4. Obter informações 
i n d i v i d u a i s  sobre o estado de 
saúde, uso de medicamentos 
imunossupressores ou outras contra-
indicações à administração dos 
imunobiológicos; 

5. Registrar a vacina ou soro em 
documento próprio (carteira de vacinação) 
de vacina: nome da unidade, local de 
administração caso seja diferente do 
padronizado, lote, validade, data e nome 
legível; 

6. Aprazar à lapis a nova data de 
retorno em caso de nova dose de vacina 
ou reforços; 

7. Registrar imediatamente em 
mapa diário de vacinação; 

8. Registrar no(s) Sistema(s) 
vigente.                                                                           

3 
Administração  dos 

imunobiológicos 
 

Equipe de 
Enfermagem 

1. Verificar o(s) imunobiológico(s) 
a ser (em)  administrado, conforme a 
indicação; 

2. Ver ENF.APS-IT-09 
Higienização Simples das Mãos .; 

3. Preparar e administrar o 
imunobiológico de acordo com 
normativa específica vigente, 
atentando-se para identificar com data 
e o horário de abertura dos frascos para 
visualização da validadeENF.APS-IT-
07. 

4.                         
                             
                                     
                                      
                              -        
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        -                            
                                        
                         . 

5. Observar a solução, estado da 
embalagem, prazo de validade, via de 
administração, número do lote e dose; 

6. Quando utilizar o frasco 
multidose: ao aspirar cada dose, 
perfure a borracha em locais diferentes, 
evitando a parte central da tampa; 

7. Antes de aspirar cada dose, 
faça movimentos rotatórios com o 
frasco da vacina em sentido único, para 
homogeneização, evitando, assim, 
eventos adversos mais intensos, 
principalmente em razão da presença 
do hidróxido de alumínio como 
adjuvante. 

8. Observar rigorosamente as 
reações imediatas; 

4 
Encerramento    do 

trabalho diário 
 

Equipe de 
Enfermagem 

1. Reforçar as orientações, 
sobretudo quanto ao aprazamento e 
retorno; 

2. Desprezar o material 
descartável em recipiente adequado, 
conforme Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, 
conforme descrição em disposições 
gerais item 5.4 de ENF-APS-POP-06; 

3. Desprezar os frascos utilizados 
em um recipiente identificado com 
tampa para posterior contagem; 

4. Lavar as mãos com água e 
sabão, conforme ENF.APS-IT-09; 

5. 30 minutos antes do 
encerramento diário, o profissional deve 
orientar os usuários sobre o 
encerramento e entregar senha se 
necessário; 

6. Verificar e anotar a temperatura 
do refrigerador no 

7. Mapa de Controle Diário de 
Temperatura;  

8. 10 minutos antes do 
encerramento, retirar da caixa térmica 
os gelox e os imunobiológicos que 
podem ser utilizados no dia seguinte, 
para guardar no refrigerador; 

9. Desprezar as doses de vacina 
que ultrapassaram o prazo estabelecido 
após abertura do frasco e os  frascos 
de vacina com rótulo danificado no 
recipiente específico e relatar a perda 
no Mapa de Abertura de Frascos; 

10. Guardar material em local limpo 
e seco; 

11. Deixar a sala limpa, em ordem e 
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prover os materiais a serem utilizados 
no dia seguinte; 

12. Ausentar-se da sala somente 
após a temperatura do refrigerador 
estar dentro dos parâmetros indicados 
(entre 2 e 8°C). 

5 
Solicitação dos 
imunobiológicos 

 

Técnico / Auxiliar 
de enfermagem 
escalado na sala 

de vacina 

1. Realizar pedido de vacina 
conforme cronograma semanal ou 
quinzenal, ou de acordo com a 
necessidade; 

2. Realizar previsão dos 
imunobiológicos de acordo com a 
demanda e capacidade do refrigerador; 

3. Calcular a necessidade de 
imunobilógico de acordo com a saída do 
relatório mensal do mês anterior 
(calculando como base a saída + 20% 
como margem de segurança. Exemplo: 
Para pedido quinzenal: metade da saída 
mensal + 20%; Semanal: ¼ da saída 
mensal +20%). 

4. Fazer solicitação no sistema 
vigente; 

5. Conferir o recebimento dos 
pedidos (colocar data e assinar); 

6. Arquivar as notas. 

6 solicitação de insumos  

Técnico / Auxiliar 
de enfermagem 
escalado na sala 

de vacina 

1. Previsão de insumos: seringas 
de 1 ml e 3 ml; agulhas 13x4,5, 20x5,5 e 
25x6; algodão; caixa de pérfuro 
cortantes; bandagem adesiva; luva de 
procedimento; álcool 70% (Comunicar à 
gerência para solicitação no 
almoxarifado, conforme cronograma  
vigente ou necessidade do serviço);  

2. Sacos de descarte de resíduos 
preto e branco leitoso, sabão líquido e 
papel toalha (Solicitar para equipe 
terceirizada de limpeza ou conforme 
rotina vigente). 

7 
Limpeza concorrente da 

sala 
 

Técnico / Auxiliar 
de enfermagem 
escalado na sala 

de vacina 

 Realizar sempre ao início e ao 
término da jornada de trabalho, 
conforme ENF.APS-IT-03, ressaltando 
a necessidade da limpeza das caixas 
térmicas diariamente com álcool 70%. 

8 Limpeza terminal da sala  

Técnico / Auxiliar 
de enfermagem 
escalado na sala 

de vacina e 
equipe 

terceirizada de 
limpeza 

1. Realizar a cada 15 dias; 
2. Equipe de enfermagem: 

bancadas, maca, pia, armários, caixas 
térmicas, equipamentos e utensílios. 

3. Equipe de limpeza: superficies 
verticais e horizontais, externas e 
internas da sala; incluindo pisos, 
paredes, tetos, portas, janelas e 
cadeiras. 

9 
Encerramento do 
trabalho mensal 



Técnico/Auxiliar 
de enfermagem 
escalado na sala 

de vacina e 
Enfermeiro 
responsável 

1. Somar as doses 
administradas registradas no Mapa 
diário de vacinação e transferir para o 
Boletim Mensal de Doses Aplicadas.  

2. Em casos de salas de vacinas 
conjugadas com os CRSs, deve-se 
entregar também a ficha de 
imunobiológicos especiais e controle 
vigente;  

3. Avaliar e calcular o 
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percentual de utilização e perda dos 
imunobiológicos; 

4. Avaliar as coberturas vacinais 
da área de abrangência do serviço de 
saúde e fazer busca dos faltosos; 

5. Lançar o fechamento no 
Sistema e rotina vigentes. 

10 Notificação de eventos 
adversos pós- 
vacinação 

 



Fim 

Equipe de 
enfermagem 

1. Notificar todos os casos de 
Evento Adverso Pós Vacina (EAPV); 

2. Notificar aumento exagerado 
de determinadas reações locais 
associadas eventualmente a erros de 
técnicas ou lote vacinal, tais como o 
“surtos”; 

3. Seguir manual Eventos 
Adversos Pós Vacina. 

 

FONTE: 
                           .                                                            
                   , 2014.  

 

5. Disposições Gerais 

 

5.1 Refrigeradores 
 Deve ser de compartimento único, com aproximadamente 280 litros de capacidade; 
 Colocar o equipamento distante de fonte de calor, como estufa e autoclave, e fora do 

alcance dos raios solares; 
 Deixar o refrigerador perfeitamente nivelado; 
 Afastar o refrigerador da parede pelo menos 20 cm e nas laterais com 40 cm, de modo 

a permitir a livre circulação do ar no condensador; 
 Usar tomada ou conexão com a fonte de energia elétrica exclusiva para o refrigerador, 

evitando ligá-lo junto com outros equipamentos na mesma tomada, usando “T” ou benjamim; 
 Regular o refrigerador de forma que a temperatura interna permaneça entre +2ºC e +8ºC, 

sendo o ideal +5ºC, para que o equipamento permaneça dentro das condições preconizadas de 
temperatura em caso de oscilações da corrente elétrica. Depois de ajustado, o termostato não deve 
ser manipulado, nem mesmo durante a limpeza do refrigerador (BRASIL, 2014). 

 Instale o termômetro digital de cabo extensor, posicionando o sensor no ponto mais central 
da câmara interna sem contato com os produtos ou as partes do equipamento. 

 Registrar a temperatura, pelo menos, duas vezes ao dia (no início e no final da jornada), 
registrando-a no formulário de Controle de Temperatura fixado no refrigerador em local acessível e 
visível; 

 Atentar-se para comparar as temperaturas marcadas nos termômetros (externo e o de 
capela), visto que é previsível diferença entre ambos, sendo neste caso aconselhável registrar a 
temperatura do termômetro de capela. Caso a diferença seja maior que 1ºC, deve-se comunicar ao 
enfermeiro responsável pela sala de vacina; 

 Usar o refrigerador única e exclusivamente para conservar imunobiológicos, não 
permitindo a guarda de outros produtos, como medicamentos, material de laboratório, material 
odontológico, alimentos e bebidas; 

 Evitar abrir o refrigerador de estoque toda vez que for administrar uma vacina; abri-lo 
somente duas vezes: 

 no início e no final de cada dia de trabalho; 
 Fazer uma previsão do número de pessoas que irá procurar o serviço de saúde naquele dia 

e retirar as vacinas (quando for o caso, acompanhadas dos diluentes), acondicioná-las em caixas 
térmicas com bobinas reutilizáveis e termômetro com cabo extensor. 
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5.2 Organização dos imunobiológicos no refrigerador 
- Arrumar os imunobiológicos em bandejas plásticas perfuradas ou em porta-talher de plástico 

adaptado; 
- Colocar as bandejas com imunobiológicos nas prateleiras, da seguinte maneira: 
1. Na primeira prateleira as vacinas virais; 
2. Na segunda prateleira as vacinas bacterianas, os soros e a vacina viral Hepatite B, que pode 

sercolocada na primeira ou segunda prateleira; 
3. Na terceira prateleira os diluentes; 
- Colocar também nas prateleiras os produtos que permanecem na embalagem original, 

distribuindo-os conforme indicado no tópico anterior; 
- Retirar a gaveta plástica, caso exista e, em seu lugar, colocar garrafas com água misturada a 

um corante (azul de metileno, anil, violeta de genciana) na parte de baixo do refrigerador, ocupando 
todo o espaço. As garrafas devem ser colocadas de maneira a permitir a criculação do ar frio entre 
elas. Nunca substitua as garrafas por bobinas reutilizáveis. 

- Colocar na prateleira central o termômetro de máxima e mínima, de pé; 
- Conservar no congelador bobinas de gelo reciclável na posição vertical, para manter por mais 

tempo a temperatura interna do refrigerador; 
- Manter as prateleiras limpas e organizadas, retirando os vidros e as caixas vazias; 
- Colocar na frente os produtos com prazo de validade mais próximo do vencimento, para 

que sejam utilizados antes dos demais. 
 

5.3 Limpeza do refrigerador 
- A limpeza do refrigerador deve ser feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo do 

congelador atingir 0,5 cm. Antes de proceder à limpeza propriamente dita, adote as seguintes 
providências:  

- Prepare as caixas térmicas para acondicionar os imunobiológicos que estão no refrigerador 
conforme orientação dada no tópico 5.5.1 e 5.5.2; 

- Espere o tempo necessário (mais ou menos 30 minutos) até que o ambiente interno da caixa 
térmica esteja na temperatura recomendada, ou seja, entre +2ºC a +8ºC (o ideal é +5ºC); 

- Transfira os imunobiológicos para a caixa térmica após a ambientação, vedando-a com fita 
adesiva larga;  

-Depois de remanejar os imunobiológicos para a caixa térmica, proceda à limpeza do 
refrigerador, adotando os seguintes procedimentos:  

 
1. Registre no formulário de controle de temperatura o horário de desligamento do refrigerador 

e a temperatura da caixa térmica. 
2. Desligue a tomada e abra as portas do refrigerador e do congelador. 
3. Aguarde até que todo o gelo aderido se desprenda das paredes do congelador sem utilizar 

faca ou outro objeto pontiagudo para a remoção do gelo. 
4. Não mexa no termostato para não alterar o padrão de temperatura. 
5. Limpe as áreas externa e interna do refrigerador usando um pano umedecido em solução 

de água com sabão neutro ou sabão de coco.  
6. Enxugue as áreas externa e interna com um pano limpo e seco.  
7. Depois de limpar o refrigerador, arrume o equipamento procedendo da seguinte forma: 

Ligue o refrigerador.  
8. Recoloque o termômetro, as garrafas com água e corante e as bobinas reutilizáveis. 
9. Mantenha as portas fechadas até que a temperatura interna esteja entre +2ºC e +8ºC (o 

ideal é +5ºC). 
10. Recoloque os imunobiológicos nos lugares indicados de acordo com as recomendações 

descritas no item 5.2. 
11. Registrar nas observações do mapa de controle diário de temperatura: a data, a hora e as 

temperaturas do momento da caixa térmica e da geladeira.  

 

5.4 Impressos e manuais técnicos e operacionais: 
 Cartão da criança; 
 Modelos para registro da vacinação em outros grupos da população (cartão do adulto); 
 Cartão de controle ou ficha de registro, mapa diário de vacinação (registro imediato); 
 Boletim Mensal de Vacinação; 



7 

 

 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – 
ENF-APS-POP-07 

Título: 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA SALA DE VACINA 

Data: AGO/2017 

Versão: 1 
Página 7 de 8 

 Boletim de Campanha de Doses Aplicadas de Vacina; 
 Mapa para controle diário da temperatura do refrigerador; 
 Ficha de Investigação dos Eventos Adversos Pós-Vacinação; 
 Ficha de notificação de negligência; 
 Outros impressos, como o boletim de perdas e gráficos para acompanhamento da cobertura 

vacinal; 
 Manual de Normas de Vacinação; 
 Manual de Procedimentos para a vacinação; 
 Manual de Eventos Adversos Pós- Vacinação; 
 Manual de gerenciamento da rede de frio; 
 Quadro com o esquema básico de vacinação atualizado; 
 Cronograma de vacina(s) para aplicação nas Unidades de Saúde. 

 

5.5 INSUMOS APLICÁVEIS À CADEIA DE FRIO 
 

5.5.1 Bobinas reutilizáveis 
 São insumos importantes para a conservação dos imunobiológicos nas caixas térmicas. 

Para a utilização deste insumo, o vacinador deve certificar-se da temperatura antes de proceder 
à organização da caixa térmica. Para tanto, é necessária a ambientação das bobinas reutilizáveis 
conforme descrito a seguir:  
 Retire as bobinas reutilizáveis do congelador e coloque-as sobre a pia ou a bancada até 

                 “     ”                                         na da bobina congelada.  
   ó                       “     ”   oloque-as nas caixas térmicas.  
 Mensure a temperatura interna da caixa por meio do termômetro de cabo extensor (+2ºC e 

+8ºC, o ideal é +5ºC) antes de colocar as vacinas em seu interior.  
  

5.5.2 Caixas térmicas 
 Utilizadas para o acondicionamento de imunobiológicos de uso diário na sala de vacinação, 

para vacinação extramuros ou quando se realiza a limpeza do equipamento de refrigeração. 
 Proporção adequada entre quantidade de imunobiológicos e quantidade de gelo reciclável, 

capacidade mínima ideal de 12 litros; 
 Coloque as bobinas reutilizáveis ambientadas nas laterais internas da caixa. 
 Posicione o sensor do têrmometro no centro da caixa, monitorando a temperatura, até 

atingir a temperatura interna entre +2ºC e +8ºC. 
 Arrumar os imunobiológicos no centro das caixas, circundados pelo gelo reciclável; 
 Controlar a temperatura da caixa térmica com o termômetro de cabo extensor 

(preferencialmente) ou 
 linear, mantendo a temperatura interna entre +2° e +8º C; 
 Verificar constantemente a temperatura da caixa térmica; 

 Troque as bobinas reutilizáveis sempre que for necessário; 

 Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta; 
 Manter a caixa térmica distante de fontes de calor (aquecedores, estufas); 

 Retorne as bobinas para o congelador após o uso; 
 Lave e seque cuidadosamente as caixas, mantendo-as abertas até que estejam 

completamente secas; 
 Guarde-as abertas e em local ventilado. 

 

5.5.3 Manejo das caixas térmicas para atividades extramuros 
 É indispensável caracterizar a população para definir a quantidade de vacinas que devem 

ser transportadas e o número de caixas térmicas e de bobinas reutilizáveis. Recomenda-se que sejam 
utilizadas no mínimo três caixas, uma para o estoque de vacinas, outra para bobinas e outra para as 
vacinas em uso.  

 Para a organização dessas caixas, siga estas orientações: 
 Ambiente as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente. 
 Disponha as bobinas no fundo e nas laterais internas da caixa. 
 Posicione o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a temperatura 

até atingir entre +2° e +8º C. 



8 

 

 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – 
ENF-APS-POP-07 

Título: 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA SALA DE VACINA 

Data: AGO/2017 

Versão: 1 
Página 8 de 8 

 Organize os imunobiológicos em recipientes plásticos e acomode-os no interior da caixa  
 De maneira segura para que não fiquem soltos nem sofram impactos mecânicos durante o 

deslocamento. 
 Posicione o sensor do termômetro no centro da carga organizada, garantindo a medição de 

temperatura precisa dos imunobiológicos, para monitoramento da temperatura ao longo do 
deslocamento. 

 Disponha as bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos.  
 Lacre as caixas com fita adesiva e identifique-as externamente.  
 Monitore a temperatura durante o deslocamento.  

 

5.6 Cuidados com imunobiológicos que apresentam desvio de qualidade 
- Quando houver suspeita ou constatação de que um determinado imunobiológico foi submetido a 

condições que provoquem desvio na sua qualidade (por exemplo: acondicionado ou mantido fora dos 
padrões de temperatura preconizados), o servidor da sala de vacinação deve comunicar a ocorrência 
ao enfermeiro responsável técnico pela sala de vacinação e, em seguida, identificar, separar e 
armazenar o produto em condições adequadas da Cadeia de Frio. Posteriormente, deve preencher o 
formulário de alterações diversas (Desvio de Qualidade), disponível no Manual de Rede de Frio 
(2013), e encaminhá-lo ao Distrito Sanitário da região de abrangência.  

 

6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 
     Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS; 
     Usuários atendidos sem que sejam consideradas as avaliações iniciais de risco; 
     Atenção inadequada; 
     Usuários liberados sem melhora em seu quadro geral; 
     Óbitos ou lesões que poderiam ser evitadas; 
     Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
     O não entrosamento da equipe por ausência de padronização dos procedimentos; 
     Danos gerais aos usuários; 
     Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 
 

7. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  
 

mailto:colegiadoaps@gmail.com

