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Geladeiras especiais para 
armazenamento de vacinas: 
procedimentos e conhecimento 
dos auxiliares de enfermagem
Este artigo objetivou descrever o conhecimento e a prática de auxiliares de enfermagem (AE), quanto ao manuseio da 
geladeira especial para armazenamento de vacinas, nas Unidades de Saúde de uma região do município de São Paulo. 
Tal investigação é quantitativa, exploratória e descritiva, realizada de julho a agosto de 2005 em 19 salas de vacinas e 
seus respectivos 19 auxiliares de enfermagem. Os dados foram coletados através de três instrumentos: um questionário 
preenchido pelo AE com dados referentes a características sociodemográficas do AE, um roteiro de observação da ge-
ladeira especial para vacinas, que foi preenchido pelos pesquisadores, onde foram coletadas informações sobre as con-
dições de organização e funcionamento das geladeiras e um roteiro de observação do manuseio da geladeira especial, 
sendo que para o preenchimento deste o pesquisador solicitava ao entrevistado a execução de procedimentos. Dentre 
os principais resultados destaca-se: 87,5% dos AE estudados eram mulheres e 68,7 % tinham idade superior a 40 anos; 
50 % estavam formados há mais de 15 anos, 62,6% atuavam em sala de vacina há mais de 10 anos, todos afirmaram ter 
recebido treinamento sobre conservação de vacinas e, entre os que receberam treinamento 56,2% afirmaram que esse 
treinamento ocorreu há mais de quatro anos, todas as geladeiras apresentavam no momento da pesquisa, temperaturas 
entre +2 e +8ºC; 87,4% dos auxiliares souberam ler corretamente a temperaturas máxima, mínima e do momento, no en-
tanto apenas 56,3% souberam executar o passo seguinte que é o de zerar o termômetro. A verificação correta da tem-
peratura pré-programada para os alarmes de temperatura alta, baixa e a temperatura de ajuste ocorreu respectivamente 
entre 31,2% , 25,0% e 37,5% dos observados. A execução de alguns procedimentos: aumentar em 1ºC o alarme de tem-
peratura alta, diminuir o alarme de temperatura baixa em 1ºC e aumentar em 0,5ºC a temperatura de ajuste verificou-se 
respectivamente correto entre 12,5% , 18,7% e 18,7% dos observados. Os resultados deste estudo indicam que as 
vacinas armazenadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão conservadas dentro das temperaturas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde. No entanto, o manuseio das geladeiras especiais para vacinas pelos AE apresenta falhas, ha-
vendo necessidade de novas capacitações, além de supervisão constante das enfermeiras da UBS. 
Descritores: Geladeiras especiais, Vacinas, Auxiliares de enfermagem.

This article aimed to describe the knowledge and the practice of nursing assistants (NA), in regard to the manipulation 
of the Special Refrigerator for vaccine storage, in the Health Units of a region in the City of São Paulo. This is a quan-
titative, exploratory and descriptive research, carried from July to August, 2005, in 19 vaccine rooms and its respective 
19 nursing assistants. The data has been collected through 3 ways: a questionnaire filled by the NA containing the 
social-demographic characteristics of the NA, 1 report on the Special Refrigerator for vaccines that  was written by the 
researchers, where information on the organization conditions and functioning of the refrigerators have been collected, 
and a report on use of the Special Refrigerator. But, to fill this last one, the researchers requested the interviewed to 
execute some actions. Amongst the main results, we can observe that: 87.5% of the studied NA were women and 68.7% 
had more than 40 years old; 50% had graduated more than 15 years before, 62.6% worked at the vaccine room for over 
10 years, all of them said to have received training for the vaccine conservation and, amongst the ones who said to have 
been trained, 56.2% stated that this training happened more than 4 years before. All the refrigerators presented at the 
moment of the research temperatures between +2 and +8ºC. 87.4% of the assistant could read the maximum, minimum 
and current temperatures, however only 56.3% could execute the following step - that is, to zero the thermometer. The 
correct verification of the temperature preprogrammed for the alarms of high temperature, low and the temperature of 
adjustment were acurately accomplished respectively by 31,2%, 25.0% and 37.5% of the nursing assistants. The execu-
tion of some procedures: to increase in 1ºC the high temperature alarm, to reduce the low temperature alarm in 1ºC and 
to increase in 0,5ºC the adjustment temperature were accurately accomplished by 12,5%, 18.7% and 18.7%, respective-
ly, of the nursing assistants. The results of this study indicate that the vaccines stored in the Unit Basic of Health (UBH) 
are kept under the temperatures recommended by the Health Department. However, the manipulation of the Special Re-
frigerators for vaccines by the NA shows imperfections, attesting the need of new qualifications, besides the constant 
supervision of the nurses.
Descriptors: Special refrigerators, Vaccines, Nursing assistants.
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INTRODUÇÃO

As doenças transmissíveis eram as principais causas de morte 
no Brasil no século XX. Na década de 1930 respondiam por 

45,7% do total de óbitos, no entanto, a melhoria das condi-
ções sanitárias, o desenvolvimento de novas tecnologias como 
as vacinas e os antibióticos, o acesso aos serviços de saúde e as 
medidas de controle, fi zeram com que esse quadro se modifi -
casse. Atualmente, as doenças transmissíveis são responsáveis 
por 5,95% dos óbitos1. 

A maior queda da incidência entre as doenças transmissíveis 
estão entre as chamadas doenças imunopreveníveis considera-
das com tendência declinante2.     

Esses resultados positivos, sem dúvida, devem-se a intensifi -
cação da aplicação das vacinas, consideradas efi cazes no con-
trole e prevenção destas doenças. Com a utilização das vacinas 
foi possível erradicar a varíola em 1973, eliminar a poliomielite 
em nosso meio, não ocorrendo casos desde 1989.

No entanto, o sucesso do Programa de Imunização depende da 
qualidade dos imunobiológicos aplicados.  Sendo as vacinas produ-
tos sensíveis a agentes físicos como calor e a luz, a exposição destas 
a temperaturas não recomendadas acelera a inativação dos agentes 
imunizantes o que pode comprometer a efi cácia da vacina3.     

Este artículo objetiva describir el conocimiento y la práctica de los asistentes de enfermería (AE), cuánto a la  manipulaci-
ón del refrigerador especial para el almacenaje de vacuna, en las unidades de la salud de una región de la ciudad de São 
Paulo. Tal investigación es cuantitativa, exploratória y descriptiva, desarrollada de julio al agosto de 2005 en 19 locales 
publicos de vacunación y sus 19 respectivos AE.  Los datos fuerón recogidos a través de 03 instrumentos: un cuestiona-
rio para las características socio-demográficas del AE, 1 secuencia  de observación del refrigerador especial para las va-
cunas, que fue llenado por los investigadores, donde la información sobre las condiciones de la organización y el funcio-
namiento de los refrigeradores fue recogida y una secuencia de observación de la manipulación del refrigerador especial, 
siendo que ése investigador solicitava al entrevistado la ejecución de los procedimientos y observava. Entre los resulta-
dos principales es distinguido: 87.5% de los AE estudiados eran mujeres y con edad superior a los 40 años (68.7%); 50% 
fueron formados más que 15 años atrás, 62.6% actuan com vaccíneo por más de 10 años, todos afirmaron haber recibido 
el entrenamiento en la conservación vaccínea y, entre esos, 56.2% diseran que este entrenamiento ocurrió tiene 4 años o 
más, todos los refrigeradores en el momento de la investigación tenian las temperaturas entre +2 y +8ºC; 87.4% de los AE 
sabian leer las temperaturas máxima, mínimo y del momento correctamente, no obstante solamente 56.3% habían sabido 
ejecutar el paso siguiente, que es cerar el termómetro. La verificación correcta de la temperatura preprogramada para 
los alarmes de alta temperatura, del punto bajo y de la temperatura del ajuste ocurrió respectivamente correcto entre el 
31.2%, 25.0% y 37.5% observados. La ejecución de algunos procedimientos: aumentar de 1ºC el alarmar de la tempera-
tura alta, disminuir el alarme de la temperatura baja en 1ºC y aumentar de 0,5ºC la temperatura del ajuste estaba respec-
tivamente correcta entre el 12.5%, 18.7% y 18.7% dentre los observados. Los resultados de este estudio indican que las 
vacunas almacenadas en las Unidades Básicas de Salud (UBS) están conservadas dentro de las temperaturas recomen-
dadas por el Ministerio de la Salud. Sin embargo, la manipulación de los refrigeradores especiales para las vacunas por 
los AE presenta imperfecciones, teniendo necesidad de nuevas calificaciones, más allá de la supervisión constante de las 
enfermeras de las UBS. 
Descriptores: Refrigeradores especiales, Vacunas, Asistentes de enfermería.
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a consequente aquisição de geladeiras especiais para armaze-
namento das vacinas pela Prefeitura do Município de São Paulo, 
a avaliação do manuseio desses equipamentos é fundamental 
para garantir a qualidade do Programa de Imunização.

A Rede de Frio nas Unidades Básicas de Baúde e os auxiliares 
de enfermagem (AE)
O Ministério da Saúde3 recomenda que os imunobiológicos se-
jam mantidos em nível local em temperaturas positivas entre +2 
e +8 ºC, controladas através de termômetro que registre a máxi-
ma e a mínima temperatura atingidas pelo equipamento. Preco-
niza ainda que sejam utilizadas geladeiras domésticas para esto-
que das vacinas e outro equipamento de refrigeração de menor 
capacidade, com abertura vertical para aplicação das vacinas de 
uso diário. Este equipamento é conhecido tradicionalmente pela 
equipe de enfermagem como medinic.

A presença de dois equipamentos de refrigeração na sala de 
vacina, um para o estoque e outro para o atendimento da de-
manda diária, se justifica, pois a geladeira que contém o maior 
estoque de vacinas, não deve ser aberta com frequência, o que 
permite uma conservação melhor das vacinas, uma vez que a 
não abertura constante, contribui para minimizar a entrada de ar 
em temperatura ambiente para o interior da geladeira.  

Em conformidade com as necessidades do mercado, algu-
mas empresas desenvolveram um tipo de geladeira especial, que 
permite um controle preciso da temperatura no interior de sua 

A qualidade dos imunobiológicos é garantida através de um 
sistema que assegura que todas as vacinas administradas mante-
nham suas características iniciais, desde a produção até o mo-
mento da aplicação. Este sistema recebe o nome de Rede de 
Frio4. “Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o Processo de armaze-
namento, conservação, manipulação, distribuição e transporte 
dos imunobiológicos...”3.

A Rede de Frio é composta por equipe técnica, equipamen-
tos, instância de armazenamento, transporte entre instâncias e 
controle de temperatura. A Rede de Frio objetiva assegurar que 
todos os imunobiológicos administrados mantenham suas ca-
racterísticas iniciais, a fim de conferir imunidade aos usuários 
das salas de vacina. A alteração da temperatura, por qualquer 
motivo ou condição, comprometerá a qualidade das vacinas4. 

A sala de vacina da Unidade Básica de Saúde (UBS) constitui 
o elo final da Rede de Frio, pois é neste local que o indivíduo 
receberá a aplicação do imunobiológico. Portanto, se as condi-
ções de conservação das vacinas no nível local não forem ade-
quadas, todo trabalho que foi empregado desde a produção da 
vacina no laboratório até sua chegada na UBS será inútil. 

No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações – PNI (cria-
do em 1973) é responsável pela normatização dos procedimen-
tos a serem adotados na Rede de Frio. Manuais técnicos publi-
cados e inúmeros treinamentos orientam as atividades para o 
gerenciamento desses procedimentos.

Tendo em vista a importância da conservação das vacinas e 
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câmara, minimizando as infl uências das temperaturas externas 
favorecendo a homogeneidade da temperatura em todo o seu 
interior.  Além disto, este tipo de equipamento dispensa o ter-
mômetro de máxima e mínima, pois possui um painel de con-
trole onde é possível monitorar o funcionamento da geladeira 
realizando procedimentos, tais como programação da tempera-
tura de funcionamento, sistema de alarme de temperatura alta 
e baixa, e monitoramento das temperaturas máxima e mínima 
alcançadas em um período determinado. O monitoramento é 
feito através de informações visuais e sonoras.

Dentre os profi ssionais que atuam nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), o AE, usualmente está encarregado da atividade 
de vacinação. Estudos realizados no Brasil apontam à presença 
expressiva desse profi ssional frente às ações de vacinação5-7.

Para atuação em sala de vacina, o AE necessita ter conheci-
mentos sobre a forma correta de manipulação dos equipamen-
tos da Rede de Frio, além de realizar controle de temperatura 
conforme o preconizado, sendo estas geladeiras especiais para 
vacinação um equipamento novo com características diferentes 
das geladeiras tradicionais. 

OBJETIVO
Caracterizar os auxiliares de enfermagem segundo idade, sexo, 
tempo de formação, capacitação específi ca no manuseio das 
geladeiras especiais para vacinação e identifi car se este profi s-
sional sabe manipular o painel da geladeira especial.

METODOLOGIA
O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa maior, que 
teve como objetivo de avaliar a rede de frio como um todo. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza quan-
titativa, desenvolvida em uma determinada 
região do município de São Paulo que pos-
sui 19 UBS, dentre estas 17 possuem gela-
deiras especiais para vacinação, que cons-
tituíram, portanto a amostra do presente es-
tudo. A coleta de dados ocorreu entre julho 
e agosto de 2005, no período da manhã ou 
tarde, sendo realizada por pessoal treinado 
pelas coordenadoras da pesquisa, em datas 
defi nidas através de sorteio, sendo que estas 
datas, não foram divulgadas previamente 
para as UBS. Nos casos em que havia mais 
do que um AE no momento da coleta de 
dados, o entrevistador solicitou a participa-
ção do AE com quem se manteve o primei-
ro contato, no caso de negativa foi solicitada a participação do 
outro auxiliar presente na sala de vacina. Foram utilizados três  
instrumentos de coleta de dados: um questionário preenchido 
pelo AE com dados referentes à idade, sexo, tempo de forma-
ção, de atuação em UBS, e recebimento de informação sobre 
conservação de vacinas; um roteiro de observação da geladeira 
especial para vacinas, que foi preenchido pelos pesquisadores, 
onde foram coletadas informações sobre: a organização interna 
do refrigerador; as condições de limpeza e instalações, e as tem-
peraturas pré-programadas (ajuste, alarme de temperatura alta 
e baixa); e um roteiro de observação do manuseio da geladeira 
especial, sendo que para o preenchimento deste o pesquisador 
solicitava ao entrevistado a execução de procedimentos des-

critos no roteiro e após a execução de cada procedimento o 
pesquisador escolhia o item que melhor defi niu a operação rea-
lizada pelo entrevistado (executou de forma correta, executou 
de forma incorreta, não executou). Com a fi nalidade de testar os 
instrumentos de coleta de dados, foi realizado pré-teste em três  
UBS de outra região do município. O Projeto foi submetido à 
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Muni-
cipal de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, tendo 
sido aprovado. Antes de se iniciar a coleta de dados foi realizada 
reunião com os gerentes das Unidades de Saúde, nessa opor-
tunidade foram expostos os objetivos do estudo e a forma da 
coleta de dados, foi comunicado também que a data da visita à 
unidade não seria informada previamente, foi solicitado que os 
gerentes divulgassem a equipe de enfermagem a realização da 
pesquisa. Como medida de proteção aos direitos humanos, an-
tes da coleta de dados os entrevistados foram informados sobre 
os objetivos do estudo e sobre a coleta de dados. Foi assegurado 
aos entrevistados, o direito a participação ou não na pesquisa, 
e solicitado à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido. Os dados foram organizados em um banco de dados, 
tabulados em valores absolutos e percentuais, processados no 
programa excel.

RESULTADOS
O uso de geladeiras especiais para armazenamento de vacinas, 
no município de São Paulo teve início no fi nal da década de 
1980. Embora não se tenha encontrado registros, a experiência 
na área indica que a partir de 2001 a Secretaria Municipal de 
Saúde começou a substituir de forma sistemática as geladeiras 
domésticas das UBS pelas Geladeiras Especiais para vacinas. 

Aranda5 constatou em visita realizada a 
94 UBS do Município de São Paulo, que 46 
(49,0%) tinham Geladeiras Especiais para 
vacina. No município de Valinhos, a pre-
sença desse equipamento em 1997 era de 
84%6, o que indica certo atraso na aquisição 
do equipamento por um município de gran-
de porte como São Paulo. 

Apesar da crescente utilização das ge-
ladeiras especiais para vacina, deparou-se 
com a escassez de referências bibliográfi -
cas que pudessem ajudar na discussão dos 
resultados. No início do presente estudo 
(2005), houve questionamentos se as ge-
ladeiras especiais para armazenamento de 
vacinas seriam recomendadas pelo PNI. 

Assim, realizou-se na época uma consulta por e-mail a Socie-
dade Brasileira de Imunização, que re-encaminhou as dúvida 
ao FESIMA (Fomento da Educação Sanitária e Imunização em 
Massas/Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo), sendo que 
a resposta dada por um técnico responsável foi à seguinte: 

“As câmaras especiais para conservação de vacinas são re-
comendadas pelo PNI/MS, embora não constem no Manual da 
Rede de Frio de 2001”, pois são termoestáveis (ar forçado com 
controle eletrônico), têm melhor isolamento térmico nas pare-
des do equipamento, dispõem de monitoramento eletrônico de 
temperatura, além de outros recursos que variam de acordo com 
o modelo ou a empresa fabricante. Suas desvantagens são: alto 
custo, o acesso ao produto é restrito aos grandes centros urba-

"A SALA DE VACINA DA 
UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE (UBS) CONSTITUI 
O ELO FINAL DA REDE 
DE FRIO, POIS É NESTE 

LOCAL QUE O INDIVÍDUO 
RECEBERÁ A APLICAÇÃO DO 

IMUNOBIOLÓGICO" 

Vigilância da Saúde.indd   93 01.04.09   17:50:32



Santos MS, Biagolini REM, Cristóvão MF, Santos AS. Geladeiras especiais para armazenamento de vacinas: procedimentos e conhecimento dos 
auxiliares de enfermagem

vigilância da saúde

nos e a assistência técnica é cara e restrita.
Informamos ainda que foi elaborado um novo Manual de 

Rede de Frio, que está sendo revisado e deverá ser publicado 
ainda este ano, nele há a recomendação do uso desse tipo de  
equipamento, além de especial atenção às orientações de insta-
lação defi nidas pelo fabricante. Vale ressaltar que independen-
temente dos recursos disponíveis no equipamento é necessário 
o monitoramento contínuo das temperaturas internas do mesmo 
(máxima, mínima e momento).”

O Manual de Rede de Frio foi publicado na verdade em 20078. 
Neste manual há referência do uso de geladeira especial para va-
cina apenas como sendo um dos equipamentos da rede de frio, 
há apenas uma descrição do equipamento 
não emitindo um parecer sobre as vantagens 
ou desvantagens de tal equipamento.

Observando as geladeiras especiais para 
conservação de vacinas
Os dados constantes na tabela 1 a 4 foram 
levantados através de um roteiro de obser-
vação, aplicado nas 17 salas de vacina que 
possuem geladeiras especiais de vacina da 
região, e foram preenchidos pelos pesquisa-
dores, que avaliaram: a organização interna 
do refrigerador, as condições de limpeza, 
instalação e conservação do equipamento 
e as temperaturas pré-programadas (ajuste, 
alarme de temperatura alta e baixa).

Em relação à organização interna das 
geladeiras existentes nas unidades visitadas, 
41,2% utilizavam um dos compartimentos 
da geladeira para o acondicionamento das vacinas em uso no 
dia, as demais unidades usavam o Medinic como equipamento 
de armazenamento das vacinas de uso diário. O fato de mais 
de 50% das unidades armazenarem as vacinas de uso diário 
no Medinic suscita necessidade de investigação, este fato pode 
estar relacionado ao hábito (por mais de 30 anos, as salas de 
vacina utilizaram equipamentos distintos para o armazenamen-
to de estoque e para o uso diário), ou pode estar relacionado à 
praticidade, uma vez que na experiência profi ssional se observa 
que em locais ou situações de grande demanda o Medinic de-
monstra mais praticidade na utilização.

O uso de porta talheres perfurados para acondicionar as vaci-
nas dentro da geladeira é uma indicação do Manual da Rede de 
Frio, pois possibilita a circulação interna de ar, e a uniformidade da 

temperatura entre os frascos; 82,4% das unidades usavam porta ta-
lheres no momento da observação. As demais UBS não utilizavam 
nenhum outro objeto para acondicionamento das vacinas.

A geladeira especial para vacinas possui um “trilho” junto às pa-
redes laterais internas que devem ser preenchidos com bobinas de 
gelo reciclável. Essa medida tem por objetivo colaborar para a ma-
nutenção da temperatura interna em caso de interrupção da energia 
elétrica. Em 100% das geladeiras observadas havia a presença das 
bobinas de gelo. Também com o objetivo de manter a temperatura 
interna dentro do preconizado, além de manter por mais tempo a 
temperatura caso haja falta de energia. O espaço entre o piso da gela-
deira e a última prateleira deve ser preenchido com o gelo reciclável. 

A informação que este espaço deve ser preen-
chido com bobinas de gelo vem descrita pelo 
próprio fabricante, no próprio local. Apesar dis-
to, somente 41,2% das geladeiras observadas, 
tinham bobinas de gelo conforme indicado. Há 
necessidade de investigações para detectar o 
motivo da não adesão a esta recomendação.

O fabricante das geladeiras especiais 
para vacina indica para a verifi cação da tem-
peratura apenas a utilização dos dispositivos 
presentes no painel do equipamento. Ob-
serva-se que em situações em que ocorreu 
a interrupção da energia elétrica na UBS, o 
painel permaneceu apagado, ou mesmo em 
outras situações onde ocorreu uma pane no 
equipamento impossibilitaram a leitura da 
temperatura posteriormente. Apesar do fa-
bricante informar que a temperatura será in-
dicada após o restabelecimento da energia, 

pois há um dispositivo de memória no equipamento ou no outro 
modelo mesmo na falta de energia o painel fi ca demonstrando 
a temperatura, tem sido orientação da Vigilância Epidemiológi-
ca, responsável pelas salas de vacina da região, a utilização de 
termômetro de máxima e mínima (tipo capelinha), como medi-
da adicional de controle de qualidade, recomendando portanto 
que seja realizado o registro da temperatura do termômetro da 
geladeira. No presente estudo constatou-se a presença de ter-
mômetro tipo “capelinha” em 88,2% das geladeiras, demons-
trando, portanto que a orientação da Vigilância não está sendo 
cumprida em 11,8% das UBS.

Conforme recomendação do Ministério da Saúde3, a geladei-
ra deve ser exclusiva para o armazenamento das vacinas, esta 
recomendação esteve presente em 100% das unidades obser-

 Tabela 1. Geladeiras especiais para vacinas segundo características da organização interna. São Paulo, 2005. 

Características

Presença de compartimento utilizado para as vacinas do dia

Vacinas acondicionadas em recipientes Perfurados (porta talheres)

Presença de bobinas de gelo recicláveis nas paredes laterais

Presença de bobinas de gelo recicláveis ou garrafas plásticas com água no compartimento inferior

Presença de termômetro de máxima e mínima “tipo capelinha”

Presença de outro material, além de vacina ou diluente

n
7

14

17

7

15

0

n
10

3

0

10

2

17

%
41,2

82,4

100,0

41,2

88,2

0,0

%
58,8

17,6

0,0

58,8

11,8

100,0

sim não

"SE AS CONDIÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO DAS VACINAS 
NO NÍVEL LOCAL NÃO  FOREM 
ADEQUADAS, TODO TRABALHO 
QUE FOI EMPREGADO DESDE 

A PRODUÇÃO DA VACINA 
NO LABORATÓRIO ATÉ SUA 

CHEGADA NA UBS SERÁ INÚTIL"
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vadas. Este fato, entre outros contribui para que não ocorram 
aberturas desnecessárias da geladeira.

O Manual de Rede de Frio3 recomenda que o degelo das ge-
ladeiras de estoque de vacinas, tipo doméstica seja feita a cada 
15 dias, ou quando a camada de gelo atingir 0,5 centímetros. Esta 
recomendação não se aplica nas geladeiras especiais, pois não há 
congelador e, portanto não há acúmulo de gelo, no entanto é ne-
cessário que se faça a retirada da sujidade da geladeira especial.

 A recomendação quanto à periodicidade da limpeza da gela-
deira especial que faz parte das orientações do manual do equi-
pamento9, recomenda que se “limpe a parte externa da câmara, 
uma vez por semana, [...], para limpar o interior de câmara, faça 
uma solução de uma colher de bicarbonado de sódio para cada 
litro d’água”. Para obter informação quanto à periodicidade da 
limpeza enviamos e-mail para o fabricante da geladeira especial, 
e obtivemos a resposta do engenheiro responsável de que a lim-
peza interna deveria ser feita a cada seis meses. Considera-se que 
a limpeza a cada seis meses representa um intervalo grande, pois 
muito embora a geladeira não acumule gelo, existe a sujidade pro-
veniente da utilização diária do equipamento. O fato de 76,5% 
das geladeiras apresentarem poeira na parte interna sugere que a 
limpeza não está sendo adequada, fazendo-se necessário a elabo-
ração de protocolo que estabeleça: a periodicidade, o material a 
ser utilizado para a limpeza, local e modo de armazenamento das 
vacinas enquanto a geladeira está sendo limpa. 

Segundo o Manual de Rede de Frio3, o uso de tomada exclusiva, 
a distância entre o motor e a parede maior ou igual a 20 cm e a 
instalação da geladeira em lugares em que não haja a incidência de 

raios solares são medidas que contribuem para o bom 
funcionamento dos equipamentos que armazenam va-
cinas. Conforme citado anteriormente, apesar de não 
haver referências neste Manual em relação a geladeiras 
especiais, o fabricante recomenda que a câmara de va-
cinas deva ficar pelo menos 10 cm livre de cada lado e 
no fundo, e 20 cm na parte de cima, para permitir uma 
circulação adequada de ar9.

Sendo assim, avaliou-se através dos dados cons-
tantes na tabela 3, que as UBS estão utilizando toma-
da exclusiva para o equipamento, e que em 94,1% 
não havia a incidência de raios solares, no entanto na 
maioria das UBSs, 76,4% não apresentavam distân-
cia maior ou igual 20 cm entre o motor e a parede. 
Deve-se afastar o refrigerador da parede pelo menos 

20 cm, de modo a permitir a circulação de ar no condensador, 
esse distanciamento é uma prática que otimiza o desempenho 
do aparelho, além de reduzir gastos de energia elétrica, situação 
que pode ser detectada e corrigida em supervisões sistemáti-
cas3.

A presença de estabilizador de corrente elétrica esteve pre-
sente em apenas 47,1%, o uso de estabilizador de corrente 
elétrica é uma das recomendações do fabricante, e segundo o 
mesmo “por se tratar de equipamento com controle micropro-
cessado, é de fundamental importância o uso de estabilizador 
de voltagem com filtro, para evitar interferências devido a ruídos 
elétricos provenientes da rede de alimentação elétrica”9.

A correta vedação das portas depende do estado de conser-
vação das borrachas. Foi estranho observar que duas (11,8%) 
das geladeiras especiais apresentassem problemas, uma vez que 
tratar-se de equipamentos novos. 

Em relação às temperaturas observadas nos equipamentos,  
constatou-se que em todas as UBS as temperaturas da geladeira 
estavam dentro dos limites preconizados pelo PNI, sendo que 
as médias das temperaturas máxima, mínima e do momento en-
contradas foram respectivamente +4,9ºC, +4,1ºC e +4,3 ºC. A 
constatação de temperaturas adequadas em 100,0% das unida-
des supera os 95,6%, encontrados por Aranda5, para o mesmo 
tipo de refrigerador na cidade de São Paulo. Dados semelhantes 
foram encontrados por Gonçalves7, que em visita a 22 salas de 
vacina encontrou todas as temperaturas de momento dentro do 
recomendado, embora neste último estudo as geladeiras ana-
lisadas fossem do tipo doméstica. A presença de temperaturas 

 

 

Tabela 3. Geladeiras especiais para vacinas segundo condição de instalação. São Paulo, 2005.

Tabela 2. Geladeiras especiais para vacinas segundo condição de 
limpeza. São Paulo, 2005. 

Características

Incidência de raios solares

Presença de estabilizador de corrente elétrica

Presença de tomada exclusivamente para a geladeira

Distância entre a parede e a geladeira ≥ 20 cm*

Vedação adequada da porta**

Características

Presença de poeira na parte externa*

Presença de poeira na parte interna

Presença de outro tipo de sujidade**

n
1

8

17

4

15

n
12

13

3

n
16

9

0

13

2

n
5

4

14

%
5,9

47,1

100,0

23,6

88,2

%
70,6

76,5

17,6

%
94,1

52,9

0,0

76,4

11,8

%
29,4

23,5

82,4

sim

sim

não

não

* Para constatar a presença de poeira na parte externa e interna da geladeira especial, os 
entrevistadores traçavam uma linha com o dedo indicador no compartimento inferior interno 
da geladeira e na parte superior externa da geladeira. Foi computado como presença de 
poeira quando ficasse a marcada a presença do traço do indicador.
** foi considerada toda sujidade que não poeira, foi encontrado cabelo e outras.

* foi utilizada régua para realizar a medição.
** para se verificar se a borracha da porta de vedação estava vedando adequadamente, utilizou-se uma folha de papel que foi colocada entre a borracha da 
porta e parede da geladeira, se ao puxar o papel a borracha apresentasse resistência isso significava que havia vedação adequada, porém se o papel saísse 
com facilidade à vedação estava comprometida.
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adequadas garante a qualidade da vacina, cujo objetivo fi nal é 
garantir a imunização de quem está sendo vacinado.

Nas geladeiras domésticas a ocorrência de temperaturas 
abaixo do recomendado é freqüente em especial quando há 
queda de temperatura ambiente, o que implica em perda de 
quantidade considerável de doses de vacina10.

A presença de alarmes sonoros e visuais indicando a possibili-
dade da ocorrência de elevação ou diminuição das temperaturas 
permite intervenções, que evitem a exposição das vacinas a tem-
peraturas consideradas inadequadas, para a sua conservação.

De acordo com os dados da tabela 4 entre as unidades estuda-
das 76,6% tinham o alarme de temperatura alta ajustado entre 5,0 
e 6,8ºC, caso as temperaturas atinjam ou ultrapassem este valor 
um alarme sonoro e visual será disparado, alertando a equipe da 
sala de vacina que deverá analisar as causas dessa elevação de 
temperatura e adotar condutas que favoreçam a normalização da 
temperatura ou ainda a remoção das vacinas para local adequa-
do. No entanto, observou-se que em três unidades, o alarme de 
temperatura alta estava ajustado para temperaturas ≥  a 8,0º C, 
portanto o alarme seria acionado quando a temperatura ultrapas-
sasse o limite máximo aceitável, ocasionando portanto perda das 
vacinas. O alarme de temperatura alta deve ser ajustado de modo 
a permitir que se realize alguma intervenção antes que o limite 
recomendado de +8,0oC, tenha sido ultrapassado. Sendo assim o 
alarme de temperatura alta vem regulado de fábrica em +7,0o C, 
o que se acredita seja o ideal, uma vez que permite intervenção 
sem a perda das vacinas. Em uma UBS o ajuste do alarme de alta 
temperatura estava para +0,5oC, o que demonstra a total falta de 
conhecimento quanto a esta função da geladeira.

Quanto às temperaturas programadas para o alarme de tem-
peratura baixa, 29,4% estavam programadas entre 0,5 e 2,0ºC, 
da mesma forma que na situação anterior esta programação 
provavelmente não permitiria uma intervenção precoce, ocasio-
nando perda de vacinas. O alarme de temperatura baixa vem 
programado de fábrica em +3,0oC, o que se acredita que ser o 
ideal sendo recomendado como padrão para as UBSs.

Os alarmes de temperatura alta e baixa são recursos mui-
to importantes para prevenção de perdas vacinais, no entanto, 
observou-se que não são realizados ajustes, sendo um recurso 
subutilizado do equipamento. É possível que os AE desconhe-
çam a real importância em relação a utilização destes alarmes.

Analisando ainda os dados da tabela 4, quanto a temperatura 
de ajuste, ou seja, a temperatura programada para ser mantida 
pela geladeira estava dentro do intervalo preconizado de +2 a 
+ 8oC, no entanto, não existe uma recomendação padrão de 
quanto deve ser ajustado este controle. Acredita-se que a me-
lhor temperatura a ser ajustada é o ponto médio entre as tem-
peraturas recomendadas ou seja +5oC, temperatura que já vem 
ajustada de fábrica9.

Manuseio das geladeiras especiais para vacinas pelos auxiliares 
de enfermagem
Os dados constantes na tabela 5 a 7 foram levantados através 
de um questionário preenchido pelos AE que atuam nas salas 

 

 

 

Tabela 4. Geladeiras especiais de conservação de 
vacinas segundo as temperaturas pré-programadas. São 
Paulo, 2005. 

Tabela 5. Auxiliares de enfermagem segundo sexo e 
idade. São Paulo, 2005.

Tabela 6. Auxiliares de enfermagem segundo tempo 
de formação, tempo de atuação em UBS e em sala de 
vacina. São Paulo, 2005.

Temperatura pré-programada para 
o alarme de temperatura alta
0,5 a  6,8 ºC

6,9 a  7,8ºC

≥    a  8,0º C

Temperatura pré-programada para 
o alarme de temperatura baixa
0,5 a 2,0ºC

2,1 a 3,0ºC

3,1 a 4,0ºC

Temperatura pré-programada para a 
temperatura de ajuste
3,0 a 3,9ºC

4,0 a 4,9ºC

5,0 a 6,0ºC

Característica
Sexo
Masculino

Feminino

Idade
20 |-- 30

30 |-- 40

40 |-- 50 

50 |-- 60

Tempo de formação
5 |-- 10 anos

10 |-- 15 anos

15 |-- 20 anos

20 e mais anos

Tempo de atividade em UBS
 1|-- 5 anos

  5|--10 anos

10 |-- 15 anos

15 |-- 20 anos

20 anos e mais

Tempo de atividade em sala de vacina
1 |-- 5 anos

  5 |-- 10 anos

10 |-- 15 anos

15 e mais anos

n

11

3

3

5

8

4

3

9

4

n

2

14

1

4

9

2

n
5

3

4

4

3

3

4

2

4

3

3

6

4

%

76,6

11,7

11,7

29,4

47,0

23,6

17,7

52,9

30,4

%

12,5

87,5

6,2

25,1

56,2

12,5

%
5

3

4

4

3

3

4

2

4

3

3

6

4

Entre os entrevistados predominou o sexo feminino (87,5%) e 68,7% acima 
de 40 anos.
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de vacina que possuem geladeiras especiais. Em uma das 
unidades visitada o único auxiliar de enfermagem presente 
no momento da coleta de dados se recusou a participar da 
pesquisa, portanto nessa unidade só foi possível coletar da-
dos referentes à observação da geladeira especial de vacinas, 
totalizando, portanto 16 entrevistados.

De acordo com os dados da tabela 2, 50 % dos entrevista-
dos estavam formados há mais de 15 anos e 81,3% atuavam 
há mais de cinco anos na sala de vacina. Aranda5 em um es-
tudo realizado nas salas de vacina do município de São Paulo 
encontrou 29,7% dos AE formados há mais de 15 anos  e 
apenas 42,9% dos atuando há mais de cinco anos em sala de 
vacina, tendo portanto menos experiência em sala de vacina 

do que a população do presente estudo
A tabela 7 aponta que 62,5% da população estudada refe-

riu ter recebido informações sobre a conservação de vacinas 
durante o curso de formação para auxiliares de enfermagem, 
dado bastante próximo aos 63,4% achados por Aranda5.

Em estudo realizado em 199311, apenas 15% dos auxiliares 
formados há mais de seis anos haviam recebido informações 
sobre a conservação de vacinas, apontando que as escolas 
de formação de AE na época do estudo davam pouca ênfase 
ao ensino da Rede de Frio.Os dados do presente estudo e de 
Aranda5, apontam portanto melhoria da formação nesta área.  

Todos receberam treinamento sobre conservação de vaci-
nas, no entanto, 56,2% informaram que a última participação 
em um treinamento tinha ocorrido há mais de quatro anos. 
Em 2002, metade (50%) das UBS possuíam esse equipamento 
passando para 89% em 2004. A empresa fabricante das gela-
deiras especiais ofereceu treinamento para todos AE e enfer-
meiros das UBSs que receberam o equipamento, porém não 
há registro que identifique os participantes. Acreditamos que 
este fato contribui para que todos entrevistados informassem 
ter recebido treinamento. 

Os dados constantes na tabela 8 mostra se os AE sabiam 
ler as temperaturas máxima, mínima e de momento no ter-
mômetro de máxima e mínima (capelinha), se sabiam ler as 
temperaturas máxima, mínima e realizar o procedimento de 
zerar o termômetro do painel da geladeira especial e o se sa-
biam mexer na temperatura pré-programada para ajuste. Para 
levantamento destes dados o pesquisador solicitou a cada en-
trevistado que executasse uma série de procedimentos cons-
tantes em roteiro especialmente elaborado para pesquisa, e 
após a execução de cada procedimento o pesquisador esco-
lheu o item que melhor definiu a operação realizada pelo 
entrevistado, classificando como: executou de forma correta, 
executou de forma incorreta, não executou.

Os dados da tabela 8 evidenciam o procedimento de lei-

 Tabela 7. Auxiliares de enfermagem segundo informação 
sobre conservação de vacinas durante o curso de AE, 
treinamento em serviço sobre Rede de Frio e tempo 
decorrido desde o último treinamento. São Paulo, 2005.

Características
Informação sobre conservação de vacinas 
durante o curso de auxiliar de enfermagem
Sim

Não

Treinamento sobre conservação de vacinas
Sim

Não

Tempo decorrido desde o último treinamento
1 |-- 2 anos

2 |-- 4 anos

4 |-- 6 anos

6 anos e mais

n

10

6

16

0

4

3

7

2

%

62,5

37,5

100,0

0,0

25,0

18,7

43,7

12,5

 Tabela 8. Avaliação dos procedimentos executados pelos auxiliares de enfermagem no manuseio das geladeiras especiais de 
conservação de vacinas. São Paulo, 2005. 

Procedimento

Leitura da temperatura mínima, máxima e momento do termômetro digital

Zerar o termômetro

Leitura do termômetro tipo capelinha*

Verificação da temperatura pré-programada para o alarme 

de temperatura alta

Execução do procedimento: aumentar 1ºC a temperatura 

pré-programada do alarme da temperatura alta

Verificação da temperatura pré-programada para o alarme 

de temperatura baixa

Execução do procedimento: diminuir 1ºC a temperatura 

pré-programada do alarme da temperatura baixa

Verificação da temperatura para a qual a geladeira está pré-programada.

Execução do procedimento: aumentar em 0,5ºC a temperatura 

pré-programada

n
1

3

3

10

13

11

12

9

13

n
14

9

10

5

2

4

3

6

3

n
1

4

3

1

1

1

1

1

1

%
6,3

18,7

18,7

62,5

81,2

68,7

75,5

56,2

81,2

%
87,4

56,3

62,6

31,2

12,5)

25,0

18,7

37,5

18,7

%
6,3

25,0

18,7

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

incorretacorreta não executou

* Em duas das geladeiras não havia o termômetro tipo capelinha.
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tura da temperatura mínima, máxima e de 
momento do termômetro digital foi o que 
teve maior índice de acerto (87,4%). No 
entanto, apesar deste índice de acerto o 
índice de incorreção ou não execução do 
passo seguinte que é zerar o termômetro 
(43,7%), compromete a qualidade das lei-
turas subsequentes.

A leitura da temperatura máxima, mí-
nima e do momento no termômetro “tipo 
capelinha”, foi realizada corretamente por 
10 entrevistados, este índice de acertos se 
deve, provavelmente, ao fato de se tratar 
de um procedimento bastante executado 
anteriormente à aquisição das Geladeiras 
especiais para vacinas. Nas geladeiras 
domésticas existentes nas salas de vacina 
era imprescindível a utilização deste tipo 
de termômetro, diante disto questiona-se 
o fato de três entrevistados terem lido in-
corretamente.

Entre os entrevistados apenas 31,2% sou-
beram verifi car a temperatura programada 
para o alarme de temperatura alta, da mes-
ma forma apenas 25,0% souberam verifi car 
a temperatura programada para o alarme de 
temperatura baixa.

A execução do procedimento aumen-
tar 1ºC  a temperatura pré-programada do 
alarme da temperatura alta e diminuir 1ºC a 
temperatura pré-programada do alarme da 
temperatura baixa, foi executado de manei-
ra inadequada por 81,2% e 75,5% respec-
tivamente.

A verifi cação correta da temperatura 
pré-programada ocorreu em 37,5% dos entrevistados que exe-
cutaram o procedimento e 18,7% souberam aumentar em 0,5º 
C a temperatura pré-programada.

A maioria dos auxiliares de enfermagem não soube exe-

cutar os procedimentos de forma correta, 
situação semelhante foi encontrada em 
estudo realizado na cidade de São Paulo5, 
em que apenas 46,7% dos auxiliares de 
enfermagem souberam demonstrar todas 
as funções do painel da geladeira especial 
para vacinas.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo indicam que as 
vacinas armazenadas nas UBS estão conser-
vadas dentro das temperaturas recomenda-
das pelo Ministério da Saúde. No entanto, o 
manuseio das geladeiras especiais para va-
cinas pelos AE apresenta-se falhas, havendo 
necessidade de novas capacitações, além 
de supervisão constante das enfermeiras 
das UBS.

É necessário também que tanto Minis-
tério da Saúde como a Secretaria Munici-
pal de Saúde elaborem documentos que 
norteiem uso das geladeiras especiais de 
vacinas, e procedimentos que poderão ser 
usados nos futuros treinamentos.

Cabe ao enfermeiro o acompanhamen-
to/supervisão e atribuição de gerenciamen-
to diário da sala de vacina, e às equipe re-
gional/ central, a supervisão periódica. 

Diante dos resultados apresentados apon-
tam-se as seguintes sugestões: 
• Capacitação dos enfermeiros e AE no ma-
nuseio das geladeiras especiais;
• Manutenção preventiva e periódica das câ-
maras de conservação de vacinas (mensal);
• Disponibilizar material atualizado para 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem do nível local;
• Reuniões periódicas com enfermeiros do nível local para de-
tectar problemas e discussão de situações vivenciadas nas Uni-
dades Básicas de Saúde.
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