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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 030/CT/2019 

 

Assunto: Imunização. 

Palavras-chave: Imunização; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se os Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, se receberem 

treinamento da SMS, podem realizar imunização nas UBS ou se, no Estado de SC, isso só 

pode ser feito com o treinamento do curso de 40 fornecido pelo Estado (Portaria nº 556 de 14 

de julho de 2016)? Imunização não é inerente do profissional de nível médio de Enfermagem?  

 

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 

considerado 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. O 

Programa de Imunização é resultado da integração do nível municipal, estadual e federal. As 

vacinas estão disponíveis em todos os postos do país com o objetivo de garantir a adequada 

imunização para todas as pessoas sem exceção (BRASIL, 2014). 

O perfil da morbimortalidade do Brasil modificou nas últimas décadas em relação 

às doenças infecciosas e parasitárias, modificação esta, resultante também de ações 

provenientes do Programa Nacional de Imunização (PNI), que ocupa lugar de destaque entre 

os instrumentos de política de saúde pública no Brasil, o êxito deste programa está 
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relacionado à segurança e eficácia dos imunobiológicos, bem como, ao cumprimento das 

recomendações específicas de conservação, manipulação, administração e acompanhamento 

pós-vacinal, dentre outras, pela equipe de enfermagem (OLIVEIRA, 2013). 

O PNI recomenda que as atividades em sala de vacina sejam realizadas por equipe 

de Enfermagem capacitada para o manuseio, conservação e administração dos 

imunobiológicos. A equipe é composta, preferencialmente, por dois Técnicos ou Auxiliares 

de Enfermagem, para cada turno de trabalho, e um Enfermeiro responsável pela supervisão 

das atividades da sala de vacina e pela educação permanente da equipe (OLIVEIRA, 2013). 

Considerando a Portaria nº 556 DE 14 de julho de 2016, que traz: Capítulo III – 

DO PESSOAL Art. 8º A atividade de aplicação de vacina deve ser realizada por profissional 

devidamente habilitado pelo conselho de classe. §1° O preparo, manuseio, conservação e a 

aplicação de vacina são de exclusiva responsabilidade de profissional habilitado. §2 Para os 

profissionais que atuam em salas de vacina da rede pública de saúde é exigido certificado de 

Capacitação em Sala de Vacina emitido pela GEVIM/DIVE.  

Com base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498 de 25 de 

junho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987, no seu art.08, 

inciso I, o Enfermeiro exerce privativamente, item e) Consulta de Enfermagem e no inciso II, 

como integrante da equipe de saúde, item c) realiza prescrição de medicamentos previamente 

estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

e item i) participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual 

e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco. Em seu Art.11, 

inciso III, executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de Enfermagem, item a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral e item e) 

executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 

Em relação à atuação de Técnicos de Enfermagem na vacinação, o Decreto nº. 

94.406 de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei n° 7.498/86 estabelece: [...] Art. 10 – O 

Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 

equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: I – assistir ao Enfermeiro: a) no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; [...] c) na 

prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
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epidemiológica; [...] e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde; [...] III - integrar a equipe de saúde.  

Art. 11 – O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível 

médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: [...] III – executar tratamentos 

especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: 

[...] e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; [...] b) zelar pela 

limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde; V - 

integrar a equipe de saúde; VI - participar de atividades de educação em saúde. Art. 13. As 

atividades relacionadas nos arts. 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob supervisão, 

orientação e direção de Enfermeiro. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

A Instrução Normativa Conjunta nº 001/DIVS/DVE/2012 retificado pela 

Instrução Normativa nº 003/DIVS/DVE/2013 trata sobre o funcionamento das salas de vacina 

de estabelecimentos privados com a atividade de vacinação extramuros. 

Em seu Art. 1º. Inciso III – Define que Sala de Vacina é o local credenciado e 

preparado de acordo com a normatização do MS/FUNASA para realizar as ações de 

vacinação, afirma que a vacinação extramuros, tem por significado a ação liberada pelas 

autoridades sanitária e epidemiológica municipal/estadual, praticada fora do estabelecimento 

credenciado (sala de vacina) de forma esporádica (campanhas, sazonalidades e Programa de 

Controle em Saúde Médico Ocupacional - PCMSO). 
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Em seu Art.12 diz que o Responsável Técnico da sala credenciada é o responsável 

pela atividade de vacinação extramuro esporádica, pela equipe, pelo transporte de vacinas, 

manejo, armazenamento e destinação final dos resíduos gerados pela atividade. Os 

profissionais que compõe esta equipe deverão: 

I. Estar devidamente registrado no conselho de classe; 

II. Ser habilitado para a técnica de aplicação de injetáveis. 

Sobre a atuação do Enfermeiro em Salas de Vacina: 

O Enfermeiro é componente da equipe interdisciplinar na atenção ao 

indivíduo/família/comunidade, e deve atuar conjuntamente com outros profissionais de 

Enfermagem e de saúde no intuito de unir conhecimentos e disciplinas, visando à promoção 

da qualidade de vida e de saúde da população. 

O Enfermeiro necessita de atitude proativa com ações educativas e 

acompanhamento mais efetivo das atividades em sala de vacina, tendo em vista que o 

Enfermeiro é o responsável técnico e administrativo pelas atividades em sala de vacina e que 

a supervisão de Enfermagem é uma importante ferramenta para a melhoria na qualidade do 

serviço e para o desenvolvimento de habilidades e competências da equipe de saúde. 

(OLIVEIRA, 2013). 

Cabe ressaltar que a supervisão do profissional de nível médio é função privativa 

do Enfermeiro, cujo papel é organizar, controlar e, principalmente, favorecer o 

desenvolvimento da equipe de Enfermagem. A supervisão deve ser entendida, assim, como 

parte do processo do "assistir" na sala de vacina, pois vai além da supervisão de registros, 

mapas, limpeza de refrigerador, englobando o acompanhamento do "fazer" dos trabalhadores 

da sala, oportunidade onde a supervisão acontece e, consequentemente, também o processo 

educativo. Isso remete à necessidade de o Enfermeiro acompanhar o processo de trabalho da 

equipe de Enfermagem nas salas de vacinas, planejando e avaliando as atividades 

desenvolvidas com a finalidade de oferecer à população vacinas em seu estado de máxima 

potência e reduzindo falhas nos procedimentos, com vistas a garantir a segurança do cliente 

(OLIVEIRA, 2013). 

O Parecer n° 005/2015 do COREN/SP, em sua conclusão refere: “Diante do 

exposto, concluímos que compete aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, 
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devidamente treinados e capacitados, o manuseio, conservação, preparo e administração, 

registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. Ressaltamos que de 

acordo com a Lei do Exercício Profissional, o Enfermeiro é responsável pela supervisão, 

orientação e direção do trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo processo de 

educação permanente da equipe, em postos da rede pública ou em clínica privada. [...]”. 

O Parecer COREN/BA nº 015/2016, em sua conclusão traz: “Diante do exposto, 

concluímos que as atribuições da equipe de Enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares 

de Enfermagem) em sala de vacinação devem ser desenvolvidas conforme disposto na 

legislação acima descrita, considerando as Diretrizes Assistenciais dos Protocolos do 

Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e as diretrizes 

legais descritas na Lei do Exercício Profissional e nas Resoluções e Decisões do Sistema 

COFEN / CORENs, que estabelecem princípios para o controle das condutas técnica, ética e 

legal para cada categoria de Enfermagem. Recomendamos a adoção de protocolos 

assistenciais de boas práticas, especificando as atribuições de cada membro da equipe, assim 

como a descrição passo a passo para a execução e registro dos procedimentos a serem 

realizados, com posterior validação pelos respectivos responsáveis técnicos e imediata 

capacitação de todos os envolvidos no processo assistencial.”. 

 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que, fica assegurado à Enfermagem desempenhar atividade de sala de vacina, uma vez 

indiscutível que os profissionais de Enfermagem possuem exercício legal para a função de 

vacinadores, quando, devidamente treinados e capacitados, podem participar do manuseio, 

conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações 

de vacinação. Considera-se imprescindível a observação das Diretrizes Assistenciais dos 

Protocolos do Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e 

as diretrizes legais descritas na Lei do Exercício Profissional e nas Resoluções e Decisões do 

Sistema COFEN / CORENs, que estabelecem princípios para o controle das condutas técnica, 

ética e legal para cada categoria de Enfermagem. Recomendamos a adoção de protocolos 

assistenciais de boas práticas, especificando as atribuições de cada membro da equipe, assim 

como a descrição passo a passo para a execução e registro dos procedimentos a serem 
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realizados, com posterior validação pelos respectivos responsáveis técnicos e imediata 

capacitação de todos os envolvidos no processo assistencial. De acordo com a Lei do 

Exercício Profissional, o Enfermeiro é responsável pela supervisão, orientação e direção do 

trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo processo de educação permanente da 

equipe, tanto em âmbito público como privado. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019. 
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