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RESUMO: O estudo tem como objetivo caracterizar as salas de vacina situadas nas 

unidades de saúde do município de Floriano-PI. Durante o desenvolvimento do trabalho 

foram feitas revisões bibliográficas e a elaboração de um instrumento de coleta dos 

dados que colocam em ênfase as condições adequadas de funcionamento e que seguem 

as normativas dadas pelo Ministério da Saúde – MS. O preenchimento do formulário 

possibilita elaborar um quadro geral da situação das salas de vacina do município e 

contém informações sobre a planta física, equipamentos, o funcionamento e os recursos 

humanos disponíveis. Os aspectos operacionais em sala de vacinas merecem uma 

atenção especial, pois tratam de medidas essenciais para a aplicação de um 

imunobiológico dentro dos padrões recomendados pelo MS. Para que a vacina atue de 

maneira eficiente no organismo faz-se necessário a manipulação segura antes e durante 

sua administração. Além disso, para garantir a qualidade é importante a observação de 

fatores como temperatura, acondicionamento e iluminação. As ações devem ser 

desenvolvidas por uma equipe de enfermagem treinada para o manuseio, conservação e 

administração dos imunobiológicos. Portanto, a enfermagem exerce papel fundamental 

na imunização, pois monitora todos os aspectos operacionais na sala de vacina.  
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INTRODUÇÃO 

 
A imunização é uma atividade preferencial, eficaz e hábil da Atenção Primária à 

Saúde. Desde de 1973 com a criação do programa nacional de imunização - PNI, o Brasil 

vem-se transformando com a implantação dos serviços de prevenção à saúde. O PNI tem 

por finalidade ajudar a população por meio da ações de normatização, supervisão e 

criação de estratégias que auxiliam o acesso a imunização. Mediante estes requisitos a 

avaliação da qualidade, estrutura e do funcionamento das salas de vacina é uma tarefa 
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indispensável no sentido de verificar os elementos essenciais para o desenvolvimento 

do trabalho, e um meio de averiguar se os serviços cedidos pelos profissionais 

responsáveis e pela sala de vacina atendem as orientações do PNI.  

 O presente estudo teve como objetivo caracterizar as salas de vacina situadas 

nas unidades de saúde do município de Floriano-PI. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Segundo Oliveira VC, Gallardo PS (2013): 

O perfil da morbimortalidade do Brasil apresentou mudança marcante nas 

últimas décadas, principalmente em relação às doenças infecciosas e 

parasitárias, decorrente de medidas de controle, dentre elas a vacinação que 

ocupa lugar de destaque entre os instrumentos de política de saúde pública no 

Brasil.  

 
O êxito do Programa Nacional de Imunização (PNI) está relacionado à 

segurança e eficácia dos imunobiológicos, bem como o cumprimento das recomendações 

específicas de conservação, manipulação, administração, acompanhamento pós-vacinal, 

dentre outras, pela equipe de enfermagem. (ARANDA e MORAES, 2006) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se por ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. É objetivo 

do SUS a assistência às pessoas por intermédio da integração das ações assistenciais e 

das atividades preventivas. (MANUAL DE REDE DE FRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

IMUNIZAÇÕES, 2017). 

A reorganização da Atenção Básica dos municípios brasileiros através da 

Estratégia Saúde da Família também tem contribuído para o avanço do Programa 

Nacional de Imunização, pois suas práticas de promoção da saúde e prevenção de 

agravos direcionadas às famílias e comunidade têm contribuído para aumento das 

coberturas vacinais e redução da mortalidade infantil por causas evitáveis. (ELISÁRIO 

RN, SIMAN AG, MOREIRA TR, CARVALHO CA, AMARO MOF, 2015) 

 
METODOLOGIA 

 
 Durante o desenvolvimento do trabalho foram feitas revisões bibliográficas e a 

elaboração de um instrumento de coleta dos dados que colocam em ênfase as condições 
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adequadas de funcionamento e que seguem as normativas dadas pelo Ministério da 

Saúde – MS. O preenchimento do formulário possibilita elaborar um quadro geral da 

situação das salas de vacina do município e contém informações sobre a planta física, 

equipamentos, o funcionamento e os recursos humanos disponíveis. 

Os aspectos operacionais em sala de vacinas merecem uma atenção especial, 

pois tratam de medidas essenciais para a aplicação de um imunobiológico dentro dos 

padrões recomendados pelo MS. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 O espaço físico da sala de vacina deve proporcionar uma atenção acolhedora e 

humana tanto para os profissionais quanto para os usuários do serviço. A luminosidade, 

a temperatura, o acondicionamento e os ruídos são fatores importantes. O material de 

revestimento das paredes e pisos deve ser lavável e de superfície lisa e estrutura física 

com área mínima de 9,00 m2. (Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação 

2014). 

As ações devem ser desenvolvidas por uma equipe de enfermagem treinada 

para o manuseio, conservação e administração dos imunobiológicos. Portanto, a 

enfermagem exerce papel fundamental na imunização, pois monitora todos os aspectos 

operacionais na sala de vacina. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Essa caracterização é um elemento muito importante no delineamento das 

ações da equipe de enfermagem na sala de vacina, pois o espaço físico, o horário de 

atendimento, os recursos humanos e materiais são elementos importantes que podem 

estar sendo fator facilitador ou limitante para a prática da enfermagem neste setor. 
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