
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUVISA
GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÕES E REDE DE FRIO – GIRF

REDE DE FRIO

A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é um sistema logístico que compreende uma

equipe  técnica  qualificada,  equipamentos  e  procedimentos  padronizados  para  o

recebimento, armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e transporte de

imunobiológicos em condições adequadas de temperatura e protegidos da luz, desde o

fabricante até o momento de sua utilização.

Imunobiológicos são produtos termolábeis, isto é, podem ter sua capacidade imunogênica

comprometida  quando  expostos  a  temperaturas  inadequadas.  O  manuseio  incorreto,

equipamentos  com  defeito  ou  falta  de  energia  podem  interromper  o  processo  de

refrigeração, comprometendo a potência e eficácia dos imunobiológicos.

I - ORIENTAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE FRIO

1 - REDE ELÉTRICA

- Colocar relógio exclusivo para as Redes de Frio das Regionais de Saúde e Salas de
Vacina, em local seguro, prevenindo ação de vândalos;
- Colocar adesivo – “ATENÇÃO – NÃO DESLIGAR – VACINAS”, no relógio e nas chaves
do disjuntor alertando sobre as vacinas (caso o relógio fique em área externa) para não
serem desligados sem aviso prévio;
- Sempre que for possível, colocar geradores como fonte alternativa de energia;
- Avaliar as condições de funcionamento dos geradores, mantendo o nível de óleo e
fazendo testes diários da partida. A falta de combustível no gerador acarretará a entrada
de ar na bomba injetora, sendo necessária assistência técnica especializada na extração
do ar para fazer o gerador funcionar novamente;
-  Estabelecer  uma  parceria  com  a  empresa  local  de  energia  elétrica  para  obter
informações prévias sobre interrupções programadas no fornecimento, planejando assim
sua conduta nestas situações;
- Providenciar estabilizadores para as possíveis oscilações ou quedas bruscas de energia.

2 - AMBIENTE FÍSICO

- A sala de vacina deve ter boa acessibilidade e visibilidade (não funcionar como corredor
para copa, banheiro, etc);
- Manter metragem mínima de 9 m² para a sala de vacina, atendendo a disposição ideal
do mobiliário e equipamento de refrigeração, obedecendo à distância mínima de 40 cm
entre os equipamentos, da bancada e pia e, afastados 15 cm da parede ;



- Nas Redes de Frio (RF) a área física dependerá do número de equipamentos de
refrigeração, obedecendo à distância mínima de 40 cm entre os equipamentos, da
bancada e pia e, afastados 15 cm da parede;
- A temperatura das Redes de Frio das Regionais de Saúde e das Salas de Vacina deve
permanecer entre + 18º C e + 20º C. Nos municípios onde a temperatura ambiente for
maior que 20º C, instalar o aparelho de ar condicionado na parte superior da parede;
- Sistema de iluminação natural e/ou artificial adequado para a metragem da sala
(aproximadamente 2 lâmpadas fluorescentes de 40 watts);
- Tomada exclusiva para cada equipamento, localizada a 1,10 m do piso, sendo proibido o
uso de “T” ou “Benjamins”. Nas RF das Regionais de Saúde, a tomada elétrica tem que
ser trifásica para alimentação dos equipamentos de refrigeração do veículo durante o
manuseio da carga.

3 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Atualmente, em virtude da necessidade do gerenciamento do risco e do aprimoramento e
a  otimização  dos  processos  da  cadeia  de  frio,  as  câmaras  refrigeradas  são  os
equipamentos  específicos  recomendados  para  armazenar  os  imunobiológicos  que
compõe o Calendário Nacional de Vacinação/PNI/MS, por permitirem maior precisão no
ajuste da temperatura garantindo a manutenção dos produtos em condições adequadas
de conservação.
Nesse sentido, deve-se proceder a substituição dos refrigeradores de uso doméstico por
câmaras refrigeradas em conformidade com as determinações da  Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA - Resolução nº 197/2017/MS).
As câmaras refrigeradas são aplicáveis aos imunobiológicos armazenáveis à temperatura
positiva, de +2°C a +8°C.
Na cadeia de frio o freezer é o equipamento indicado para o armazenamento das bobinas
reutilizáveis  necessárias  à conservação dos imunobiológicos em caixas térmicas para
transporte e/ou procedimentos  nas salas de imunização  e, também é indicado para os
imunobiológicos armazenáveis à temperatura negativa, -25°C a -15°C, tais como febre
amarela (FA) e a vacina da poliomielite (VOP).
Para a seleção e aquisição, recebimento e instalação dos equipamentos de refrigeração
(câmara  refrigerada  e  freezer)  deve-se  observar  as  especificações  e  atender  aos
requisitos mínimos segundo o Manual de Rede de Frio/PNI/MS/2017 – 5ª EDIÇÃO.

Não utilizar refrigerador do tipo frigobar para acondicionar imunobiológicos

4 – CUIDADOS BÁSICOS COM OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Cuidados e orientações referentes ao uso da câmara refrigerada:

• Identificar o equipamento de maneira visível – “USO EXCLUSIVO”

• Antes  de  iniciar  o  armazenamento  dos  imunobiológicos,  observar  a  capacidade  útil

máxima do equipamento; 



• Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, SEM A NECESSIDADE DE

DIFERENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS POR TIPO OU COMPARTIMENTO,

uma vez que as câmaras refrigeradas possuem distribuição uniforme de temperatura no

seu interior;

• Elaborar  “Mapa  Ilustrativo”  (Quadro  1)  indicando  os  tipos  de  imunobiológicos

armazenados  por  compartimento  com:  nome,  lote,  laboratório  produtor,  validade,

quantidade e fluxo de entrada/saída;

• Manter o Mapa Ilustrativo (Quadro I) em local de fácil acesso;

• Aplicar  o  “Sistema  Primeiro  a  Entrar,  Primeiro  a  Sair  (PEPS)”  -  organizar  os

imunobiológicos com prazo de validade menor na frente do compartimento, facilitando o

acesso e otimizando a utilização.

• Checar  a temperatura e registrar  diariamente no mapa de registro  para controle  de

temperatura, no mínimo duas vezes ao dia, no início e ao final da jornada de trabalho.

• Certificar-se, a cada abertura da porta, se o fechamento foi realizado adequadamente.

• Estabelecer rotina diária para verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos

de refrigeração (fechamento da porta, funcionamento dos alarmes, alimentação elétrica,

entre outros), ao final do expediente;

• Limpar mensalmente, ou conforme o uso, as superfícies internas das câmaras, segundo

orientação  do  fabricante.  Antes  do  procedimento,  realizar  o  remanejamento  dos

imunobiológicos armazenados e acondicioná-los em caixas térmicas (Manual de Rede de

Frio, pág. 70).

• Realizar  os  procedimentos  de  limpeza  com estoque  reduzido,  preferencialmente  no

início da semana, para que a equipe da sala possa monitorar ao longo da semana o

funcionamento pleno e adequado do equipamento de refrigeração. 

NÃO REALIZAR a limpeza do equipamento na véspera de feriado prolongado ou ao final

da jornada de trabalho.

• Realizar a manutenção periódica, preditiva e preventiva, é fundamental para garantir os

requisitos de segurança, desempenho e funcionalidade do equipamento, ampliando sua

vida útil e assegurando a conservação dos imunobiológicos.

• CALIBRAR PERIODICAMENTE E/OU MEDIANTE INTERVENÇÃO no equipamento, por

laboratório credenciado à RBC – Inmetro.

Quadro 1/ Mapa ilustrativo

Instituição:

Localização do equipamento: Armazenamento:



Responsável: Contato:

Data da instalação: Garantia:

Marca/modelo: Nº Série:

Capacidade: Tensão:

Tempo uso: Manutenção preventiva:

Manutenção/
Empresa responsável:

Telefone: Próxima preventiva:

Temperatura ideal:
Temp. máxima:

Temp. mínima:

Compartimento Imunobiológico Laboratório/Lote Validade Entrada Saída

1º

2º

3º

Insumos aplicáveis à cadeia de frio

Na cadeia de frio são utilizados insumos como as bobinas reutilizáveis e as caixas 

térmicas para o desenvolvimento de atividades extramuros, atividades de rotina nas salas 

de imunização e para distribuição dos imunobiológicos nas diversas instâncias.

Bobina reutilizável

As bobinas reutilizáveis são recipientes constituídos de material plástico (geralmente 

polietileno), contendo gel à base de celulose vegetal em concentração não tóxica e água 

(bobina reutilizável de gel) ou apenas água (bobina reutilizável de água).

 Independente da atividade a que se destina a utilização das bobinas reutilizáveis, é 

fundamental CERTIFICAR-SE DA TEMPERATURA ANTES DE PROCEDER A 

ORGANIZAÇÃO DA CAIXA TÉRMICA, já que os diferentes conteúdos de preenchimento 

das bobinas possuem pontos de congelamento distintos. Nesse sentido, é de extrema 

importância o monitoramento da temperatura durante a ambientação com termômetro 

calibrado.

● Orientação para organização das bobinas reutilizáveis no freezer

- Dispor primeiramente as bobinas empilhando-as horizontalmente em contato com as

paredes laterais do equipamento.

- Após o congelamento destas, deslocá-las para a parte central do freezer e colocar mais

bobinas a congelar, conforme descrito anteriormente.

- Repetir  este  procedimento  até  completar  a  carga recomendada  (80%,  ou  conforme

orientações do fabricante).



● Ambientação das bobinas reutilizáveis

A ambientação precede o acondicionamento de imunobiológicos em caixas térmicas, cuja

temperatura de conservação está fixada na faixa entre +2°C e +8°C, para o transporte ou 

uso nas atividades de vacinação. 

- Retirar as bobinas reutilizáveis do freezer (armazenadas entre -25°C a -15°C); 

- Colocá-las sobre uma mesa, pia ou bancada, até que desapareça a “névoa” que 

normalmente cobre a superfície externa da bobina congelada;

- Simultaneamente colocar sob uma das bobinas o sensor de um termômetro de cabo 

extensor, para indicação da temperatura mínima de 0°C;

- Secar e colocar as bobinas na caixa térmica e, em seguida acondicionar as vacinas 

após prévia confirmação da temperatura recomendada.

Nota: Ao final de cada jornada de trabalho, lavar as bobinas de gelo reutilizáveis, secá-las

e guardá-las no freezer.

Caixa térmica

Produzida com material isotérmico do tipo poliuretano ou poliestireno expandido 

(isopor),sendo este último mais utilizado no transporte de imunobiológicos entre 

laboratórios e Instância Nacional da Rede de Frio, em função do custo e quantidade a ser 

transportada. Já para o transporte nas demais instâncias e nas atividades de rotina e 

extramuros as caixas de poliuretano são amplamente recomendadas pelo Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), principalmente se consideradas sua maior resistência, 

durabilidade e a facilidade de higienização.

● Cuidados básicos

- Verificar com frequência as condições da caixa, observando existência de danos como 

rachaduras e/ou furos;

- Lavar com água e sabão neutro e secar cuidadosamente as caixas após o uso, 

mantendo-as abertas até que estejam completamente secas;

- Guardá-las abertas e em local ventilado.

● Organização das caixas térmicas para transporte

-  Ambientar as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente;

- Dispor as bobinas no fundo e nas paredes internas, formando uma barreira para reduzir 

a velocidade de troca de calor com o meio externo;

- Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a 

temperatura até atingir o mínimo de +1°C para se certificar da adequada climatização no 

interior da caixa;



- Organizar os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura para que não 

fiquem soltos e, eventualmente, desloquem-se sofrendo impactos mecânicos durante o 

transporte;

- Posicionar o registrador de temperatura no centro da carga organizada, garantindo a 

medição de temperatura precisa dos imunobiológicos, para monitoramento da 

temperatura ao longo do transporte;

- Dispor as bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos;

- Lacrar as caixas com fita adesiva e identificá-las externamente como “Produto 

Termolábil”, indicando temperatura adequada de conservação;

- Monitorar a temperatura durante o transporte.

● Organização das caixas térmicas de uso diário

Na sala de imunização, recomenda-se o uso de caixa térmica de poliuretano com 

capacidade mínima de 12 litros.

- Colocar as bobinas reutilizáveis ambientadas (0°C) nas laterais internas da caixa.

- Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa, monitorando a temperatura até 

atingir o mínimo de +1°C;

- Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa em recipiente plástico para melhor 

organização e identificação;

- IMPRESCINDÍVEL O MONITORAMENTO CONTÍNUO DA TEMPERATURA.

- Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário, quando a temperatura máxima

atingir +7°C;

- Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor;

- Retornar as bobinas para congelamento.

- Ao término do trabalho diário, lavar e secar cuidadosamente as caixas, mantendo-as 

abertas até que estejam completamente secas;

- Guardá-las abertas e em local ventilado.

 Nota: Na organização das caixas para atividades extramuros, observar as orientações 

descritas anteriormente utilizando, no mínimo, três caixas: uma para o estoque de 

vacinas, uma para bobinas e outra para as vacinas em uso.

Instrumentos de monitoramento e controle de temperatura

Há  uma  diversidade  de  tipos  e  modelos  no  mercado  com  diferentes  princípios  de

funcionamento  utilizados  para  medir  quantitativamente  a  temperatura  e  monitorar  as



variações desta grandeza nos ambientes de armazenamento, nos equipamentos

de refrigeração e nas caixas térmicas. Os termômetros são os instrumentos de medição 

mais frequentemente utilizados pela Rede de Frio.

Tipos:

• Termômetro de momento, com máximo e mínima, digital com cabo extensor – 

utilizado em refrigeradores domésticos e caixas térmicas de uso diário. O PNI não 

recomenda a sua utilização em atividades de transporte, pois o deslocamento pode

comprometer a calibração e, consequentemente, a confiabilidade da medição;

• Termômetro de registro gráfico – disponível nas câmaras refrigeradas;

• Termômetro de infravermelho com mira a laser – a medição é realizada por meio 

de feixe de raio laser, possui alta tecnologia e independe de contato físico. É 

recomendado para medições rápidas e em grandes volumes de cargas.

• Termorregistradores: são instrumentos aplicáveis ao registro de temperatura. Entre 

os diversos tipos destacam-se Data Loggers, Registrador Eletrônico Frigorífico e 

Indicador de Congelamento.

 

Todo instrumento de medição deve ser - CALIBRADO PERIODICAMENTE

IMPORTANTE
Independente do equipamento utilizado nos municípios (geladeira doméstica ou

comercial,  caixa  de  poliuretano  ou  poliestireno  expandido)  a  temperatura  interna  dos

mesmos deverá permanecer rigorosamente entre + 2º C a + 8º C. 

As Salas de Vacinas que ainda utilizam os refrigeradores domésticos, deverão organizá-

los e padronizar o seu uso conforme as normas do PNI: 

- Os refrigeradores e freezers deverão ser instalados em ambiente climatizado, distante

de fontes de calor, sem incidência de luz solar direta, bem nivelado e afastado 15 cm da

parede e 40 cm entre cada equipamento de modo a permitir a livre circulação de ar; -

Colocar  externamente  na  porta  um  adesivo  indicativo  “USO  EXCLUSIVO  PARA

IMUNOBIOLÓGICOS”;

- Certificar-se de que a porta está vedando adequadamente (teste da tira de papel);

- Usar tomada exclusiva, a 1,30 m de altura do piso para cada equipamento (NBR

5410/instalações prediais elétricas de baixa tensão). PROIBIDO o uso de “benjamins” ou

“T”;

- Colocar o equipamento sobre suporte com rodinhas para evitar a oxidação das chapas

da caixa em contato direto com o piso úmido e facilitar sua limpeza e movimentação;



- Evitar mexer no termostato: O Termostato do Refrigerador é um dispositivo destinado

a manter constante a temperatura de um determinado sistema através de regulação

automática. No sistema de refrigeração por compressão é um mecanismo destinado a

abrir ou fechar um circuito elétrico para ligar ou desligar o compressor do refrigerador,

controlando seu tempo de funcionamento e mantendo a temperatura interna.

Os números,  símbolos ou letras indicados não são equivalentes aos graus da temperatura.

Número MENOR significa MENOS frio e o número MAIOR significa MAIS frio, portanto,

NÃO deve ser manuseado.

- Não colocar qualquer elemento no refrigerador que dificulte a circulação de ar;

- Não armazenar produtos (kits) e amostras laboratoriais (teste do pezinho), insulinas,

materiais odontológicos, medicamentos, alimentos e bebidas nos refrigeradores;

- Não armazenar absolutamente nada na porta;

- Manter no refrigerador a porta do evaporador (congelador) a bandeja de degelo

(coletora) e a gaveta de legumes SEM a tampa;

- Ocupar a gaveta de legumes com um número suficiente de garrafas com água,

tampadas, para que a temperatura se mantenha o mais estável possível. Não substituir as

garrafas por bobinas de gelo reutilizáveis;

- Fazer degelo e a limpeza a cada 15 dias ou quando a camada de gelo atingir 0,5 cm;

- Fazer manutenção preventiva e/ou corretiva em todos os equipamentos de refrigeração

que acondicionam imunobiológicos;

- No padrão ou na caixa de distribuição utilizar adesivos do tipo “NÃO DESLIGUE -

VACINAS”

- Na porta do refrigerador utilizar adesivos do tipo “USO EXCLUSIVO, NÃO

ABRA  - VACINAS”;

- Nas tomadas em uso pelo refrigerador utilizar adesivos do tipo “NÃO DESLIGUE -

VACINAS”;

- Providenciar termômetro de cabo extensor (de máxima e mínima) para os refrigeradores

e caixas térmicas;

- Afixar externamente o mapa de registro diário de temperatura;

- Afixar o termômetro digital com cabo extensor na face lateral do equipamento;

- Após afixar o termômetro, introduzir o cabo extensor no gabinete interno, passando-o

através do espaço entre a porta e o corpo do refrigerador, pela lateral onde estão

localizadas as dobradiças;

- Colocar o bulbo do cabo extensor na área central da prateleira do meio, próximo aos

frascos. Isto permitirá medir a temperatura do ar ao redor dos imunobiológicos.



Não colocar o bulbo dentro de frasco com ou sem líquido;

- O termômetro de máxima e mínima ficará fixado na prateleira e pendurado no vão da

segunda prateleira;

- Fazer a leitura da temperatura diariamente (7h, 12h e 17h) inclusive nos finais de

semana e feriados;

- Anotar corretamente a temperatura no mapa de registro diário, utilizando os sinais

positivo (+) ou negativo (-) antes do valor específico de cada temperatura, em graus

Celsius (ºC);

Quando a temperatura oscilar abaixo de + 2º C ou acima + 8º C, estes

imunobiológicos serão colocados sob suspeita.

Abrir a porta somente para acondicionamento e retirada de imunobiológicos ou

bobinas de gelo reutilizável

- No Evaporador: Armazenar bobinas de gelo reutilizável, com capacidade aproximada

de 80% (após o congelamento ocorre a expansão do produto interno aumentando o

volume da bobina);

·  Descongeladas: Colocar na posição horizontal, até o congelamento. O sentido

horizontal da bobina permite uma maior área de contato com o evaporador, favorecendo o

congelamento em menor tempo;

·  Congeladas: Pode colocar na posição horizontal ou vertical, conforme o sentido que

acomodar maior quantidade de bobinas, ocupando todo o espaço do evaporador;

- As bobinas de gelo têm o propósito de retardar a elevação da temperatura na falta de

energia, em caso de defeito do equipamento e também para uso na preparação da caixa

da sala de vacina em localidades onde não exista outro equipamento para congelamento

de bobinas (congeladores);

- Não substituir ou completar o conteúdo interno das bobinas por água com sal ou outras

substâncias, pois a água + sal tem baixo ponto de congelamento e desta forma poderá

congelar os imunobiológicos;

- Descartar bobinas danificadas, com pouco volume e com data de validade vencida;

-  Na 1ª prateleira, colocar em bandejas perfuradas, tipo porta-talheres: Poliomielite Oral,

Febre Amarela, Varicela, Dupla Viral e Tríplice Viral, sem os diluentes;

- Na 2ª prateleira, colocar em bandejas perfuradas, tipo porta-talheres: BCG, VORH, VIP,

VARH,  dT,  DT,  DPT,  Tetravalente,  Pentavalente,  Hepatite  B,  Hib,  Influenza,  DTPa,

Pneumocócica  10  valente,  Meningocócica  C  conjugada,  Pneumocócica  23  valente  e

Hepatite A;

- Na 3ª prateleira, colocar os diluentes, soros e estoques de vacinas, tendo o cuidado de



permitir a circulação do ar entre os mesmos e entre as paredes da geladeira. É utilizada

também para guardar imunobiológicos sob suspeita;

- Armazenar os imunobiológicos com ocupação máxima de 65% nos equipamentos.

-  Na Rede de Frio das Regionais de Saúde os diluentes podem ficar fora da geladeira,  se
recebidos em temperatura ambiente. Se recebidos refrigerados, conservá-los na geladeira.

5 - RECURSOS HUMANOS

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas por equipe de enfermagem

com  treinamento  específico  no  manuseio,  conservação  e  administração  dos

imunobiológicos. A equipe é composta, preferencialmente, por dois técnicos ou auxiliares

de enfermagem para cada turno de trabalho.

A supervisão e a capacitação em serviço são realizadas por enfermeiro. A equipe pode

ser ampliada, dependendo da demanda ao serviço de saúde.

O profissional deve ser exclusivo da sala de vacina. Em caso de rodízio de pessoal, estes

profissionais deverão ser previamente treinados.

II – SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

As vacinas expostas às variações de temperatura podem ser inativadas, sendo que

algumas mudam seu aspecto e alteram suas características físico-químicas. Cada

exposição de uma vacina à temperatura abaixo de + 2º C e acima de + 8º C, resulta em

alguma perda de potência, tendo como consequência um efeito cumulativo irreversível na

eficácia da imunogenicidade.

1 - REGIÕES FRIAS: Risco de congelamento por excesso de bobinas de gelo ou sem

ambientação;

2 - REGIÕES QUENTES: Bobinas de gelo em quantidade insuficiente, com conseqüente

elevação da temperatura;

3 - FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: Por problemas com Geradores ou com a

Cessionária de Energia Elétrica

- Evitar abrir as portas dos equipamentos que acondicionam imunobiológicos, no período

programado para a interrupção da energia elétrica, fazendo a distribuição dos

imunobiológicos sempre nos horários em que disponha de energia;

- Manter sempre um funcionário de sobreaviso, com telefone da firma ou pessoa

responsável pela manutenção, para qualquer emergência;

- Manter o equipamento fechado e monitorar rigorosamente a temperatura interna com

termômetro de cabo extensor, no prazo máximo de 8 h (se o refrigerador estiver em boas

condições) ou monitorar no máximo por 2 h se a temperatura estiver próxima de + 8º C;



Se a energia não se restabelecer ou se a falha não for corrigida, transferir os

imunobiológicos para outro equipamento com temperatura adequada (refrigerador ou

caixa térmica). O serviço de saúde deve dispor de bobinas de gelo reutilizável congeladas

para uso no acondicionamento de emergência dos imunobiológicos em caixas térmicas.

FAZER A AMBIENTAÇÃO DAS BOBINAS DE GELO REUTILIZÁVEIS ANTES DE

TRANSFERIR OS IMUNOBIOLÓGICOS PARA A CAIXA TÉRMICA.

- É importante identificar no quadro de distribuição de energia elétrica da Instituição a

chave especifica do circuito da Rede de Frio e/ou sala de vacinação colocando um aviso

em destaque: “NÃO DESLIGAR, VACINAS”;

- Estabelecer uma parceria com a empresa local de energia elétrica para obter informações

prévias sobre interrupções programadas no fornecimento;

4 – IMUNOBIOLÓGICOS COM DESVIO DE QUALIDADE (ALTERAÇÃO DE

TEMPERATURA)

Quando for observada qualquer alteração (exemplo: temperatura máxima acima do

limite ou temperatura mínima abaixo do limite) anotar no mapa, no item

“observações” e em seguida comunicar o fato ao responsável para adoção de

condutas padronizadas.

O QUE OBSERVAR AO CHEGAR À SALA DE VACINA

- Se houve e/ou está sem energia elétrica;

- Se houve falha do equipamento;

- Se houve falha no transporte (exposição ao sol durante a viagem, violação das caixas

térmicas, demora na entrega ao chegar ao município);

-  Procedimentos inadequados (porta aberta, plug do refrigerador desconectado da

tomada, imunobiológicos acondicionados (no refrigerador e na caixa térmica) sem o

devido controle da temperatura, esquecer de retornar os imunobiológicos da caixa térmica

para o refrigerador;

- Verificar presença de água ao redor do refrigerador ou formação de gelo na bandeja, o

que indica ocorrência de degelo;

- Observar se as vacinas ou as embalagens estão exsudadas (presença de gotículas

d’água) o que indica alteração da temperatura no interior do refrigerador

O QUE ANOTAR NO RELATÓRIO

- Tipos de termômetros utilizados nos equipamentos (Refrigeradores e caixas térmicas);

- Local da ocorrência;



- Tipo de intercorrência;

- Último dia em que se verificou a temperatura (máxima, mínima e do momento) do

refrigerador;

- Tempo médio (período) da alteração da temperatura;

- Dados da temperatura dos refrigeradores no momento em que foi detectado o problema;

- Histórico da ocorrência;

- Providências tomadas;

- Identificação dos imunobiológicos que sofreram alteração de temperatura;

- Validade do produto;

- Se os imunobiológicos já foram expostos a alterações de temperaturas anteriormente;

- Se foi realizada limpeza no (s) refrigerador (es) após a ocorrência;

- Dados da temperatura após a limpeza do (s) refrigerador (es).

PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO RESPONSÁVEL DA SALA DE VACINA

- Comunicar com o Responsável Técnico pela Sala de Vacina;

- Fazer a leitura da (s) temperatura (s) interna do refrigerador;

- Identificar com uma “marca” os imunobiológicos, acondicionar em embalagem

plástica perfurada, identificados como “DESVIO DE QUALIDADE (ALTERAÇÃO DE

TEMPERATURA) – NÃO USAR” e colocá-los em caixas térmicas com temperatura entre

+ 2º C e + 8º C;

- Proceder à limpeza do refrigerador;

- Verificar se alcançou a temperatura ideal (+ 2º C a + 8º C) antes de retornar os

imunobiológicos para o refrigerador;

- Acondicionar os imunobiológicos com desvio de qualidade na 3ª prateleira;

- Preencher o relatório padronizado: “Formulário para Avaliação de Imunobiológicos Sob

Suspeita”, com os dados obtidos anteriormente;

- Enviar o relatório para a Subcoordenação Gerencial de Imunobiológicos/Gerência de

Imunizações e Rede de Frio/ SUVISA/SES, para avaliação;

- Aguardar resposta oficial da Gerência de Imunizações e Rede de Frio/GIRF para utilizá-los

ou desprezá-los, porém, os imunobiológicos que já estiverem com a data de validade vencida

poderão ser descartados conforme RDC nº. 306 de 07 de dezembro de 2004.

Goiânia, 04 de julho de 2018




