CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 028/CT/2018

Assunto: Especificidades da sala de vacinação

Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; Enfermeiro; Sala de Vacinas;

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:

Não temos sala de vacina e a sala procedimentos é única e multifuncional, ou seja, são
realizados procedimentos (peq. cirurgias, curativos, administração de medicação, triagem,
higienização e esterilização de materiais). Minha dúvida é quanto à responsabilidade técnica
da equipe de Enfermagem na aplicação de vacinas injetáveis em período de campanha, exceto
no dia D, numa sala em que há muita circulação de pessoas e os serviços rotineiros não
podem ser interrompidos. A geladeira presente nesta sala não mantém a temperatura
adequada, negativando frequentemente. Como posso garantir a segurança e eficácia dos
imunobiológicos num local onde lidamos com feridas infectadas?

II - Resposta Técnica do COREN/SC:

No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle
de doenças. No entanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa
Nacional de Imunizações (PNI), regulamentado pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro
de 1975, e pelo Decreto nº 78.321, de 12 de agosto de 1976, que instituiu o Sistema Nacional
de Vigilância Epidemiológica (SNVE) (BRASIL, 2014).
O PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como
missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. É considerada
uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial
pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas (BRASIL, 2014).
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O Ministério da Saúde lançou no ano de 2014 o Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação, no qual constam varias recomendações para salas de vacina como vemos nos
itens:

3.1 Especificidades da sala de vacinação

A sala de vacinação é classificada como área semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente
à administração dos imunobiológicos, devendo-se considerar os diversos calendários de
vacinação existentes.
Na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a
máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e
também para a equipe de vacinação. Para tanto, é necessário cumprir as seguintes
especificidades e condições em relação ao ambiente e às instalações:
• Sala com área mínima de 6 m2 . Contudo, recomenda-se uma área média a partir de 9 m2
para a adequada disposição dos equipamentos e dos mobiliários e o fluxo de movimentação
em condições ideais para a realização das atividades.
• Piso e paredes lisos, contínuos (sem frestas) e laváveis.
• Portas e janelas pintadas com tinta lavável.
• Portas de entrada e saída independentes, quando possível.
• Teto com acabamento resistente à lavagem.
• Bancada feita de material não poroso para o preparo dos insumos durante os procedimentos.
• Pia para a lavagem dos materiais.
• Pia específica para uso dos profissionais na higienização das mãos antes e depois do
atendimento ao usuário.
• Nível de iluminação (natural e artificial), temperatura, umidade e ventilação natural em
condições adequadas para o desempenho das atividades.
• Tomada exclusiva para cada equipamento elétrico.
• Equipamentos de refrigeração utilizados exclusivamente para conservação de vacinas, soros
e imunoglobulinas, conforme as normas do PNI nas três esferas de gestão.
• Equipamentos de refrigeração protegidos da incidência de luz solar direta.
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• Sala de vacinação mantida em condições de higiene e limpeza.

Nota:
• Nos locais com grande demanda de população, devem ser utilizadas duas salas com
comunicação direta, sendo uma para triagem e orientação do usuário e outra para
administração dos imunobiológicos.

5. Conservação dos imunobiológicos

A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo PNI, que tem o objetivo de assegurar que os
imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições
adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam
com suas características iniciais até o momento da sua administração. Alterações de
temperatura (excesso de frio ou calor) podem comprometer a potência imunogênica, o que
pode acarretar a redução ou a falta do efeito esperado.
Os imunobiológicos, enquanto produtos termolábeis e/ou fotossensíveis, necessitam de
armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas.

5.1 Rede de frio
• A Rede de Frio refere-se à estrutura técnico-administrativa (normatização, planejamento,
avaliação e financiamento) direcionada para a manutenção adequada da Cadeia de Frio. Esta,
por sua vez, representa o processo logístico (recebimento, armazenamento, distribuição e
transporte) da Rede de Frio. A sala de vacinação é a instância final da Rede de Frio, onde os
procedimentos de vacinação propriamente ditos são executados mediante ações de rotina,
campanhas e outras estratégias.
• Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo
ideal +5ºC.

5.2 Instrumentos para monitoramento e controle da temperatura
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São recursos utilizados para o monitoramento e o controle da temperatura dos equipamentos
de refrigeração e das caixas térmicas que irão armazenar/acondicionar os imunobiológicos.
Na sala de vacinação, tal como descrito no Manual de Rede de Frio (2013), o PNI recomenda
a utilização de instrumentos que realizam o registro contínuo das temperaturas máxima e
mínima registradas nos equipamentos durante determinado período de tempo. Tipos:
• Termômetro de momento, com máxima e mínima, digital com cabo extensor: utilizado em
refrigeradores domésticos e caixas térmicas de uso diário. Os procedimentos de instalação
constam nos itens referentes aos equipamentos onde é utilizado.
• Termômetro analógico de momento, máxima e mínima: utilizado também em refrigeradores
domésticos e caixas térmicas de uso diário.
• Termômetro de registro gráfico: disponível nas câmaras refrigeradas.
• Termômetro de infravermelho com mira a laser: também chamado de pirômetro, este
instrumento mede a temperatura por meio de raio laser e independe de contato físico. É um
sistema móvel que não requer intervalo de tempo mínimo para o equilíbrio térmico entre o
termômetro e o objeto a ser mensurado (BRASIL, 2014).
Ante ao exposto o COREN – SC conclui que: quando o local de vacinação não corresponde as
exigências de uma sala de vacinas, com características que dificultem o controle da
temperatura, como por exemplo alto fluxo de circulação de pessoas e geladeiras inadequadas.
As campanhas devem ser realizadas apenas no dia “D” quando o local é destinado
exclusivamente para esse fim. Em caso de necessidade o Serviço pode repetir o dia “D”
quanto for necessário para atingir a cobertura vacinal ideal.
Quando o local de vacinação não corresponde às exigências de uma sala de vacina
determinada pelo PNI, é importante que o Enfermeiro RT faça um comunicado fundamentado
na legislação vigente, para Secretária Municipal de Saúde, como forma de resguardar-se de
futuras intercorrências.

É a Resposta Técnica.
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Florianópolis, 03 de julho de 2018.

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo
Coordenadora das Câmaras Técnicas
Coren/SC 58.205
Revisado pela Direção em 22/07/2018.
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