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APRESENTAÇÃO
REDE DE FRIO

Karine Castro
 

REDE DE FRIO

Frio: ausência de calor. Refere a baixa temperatura. É 
protagonista do processo de conservação, 

armazenamento e distribuição de imunobiológicos.

Frios: termo utilizado para se referir a queijos e 
carnes pré-cozidas ou curadas, servidos em 

temperatura fria.

F R I OOOOOO! 
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REDE DE FRIO

É um sistema amplo, inclui uma estrutura técnico-
administrativa orientada pelo PNI, por meio de 

normatização, planejamento, avaliação e financiamento 
que visa à manutenção adequada da Cadeia de Frio.

É o processo logístico da Rede de Frio para conservação 
dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o 

usuário, incluindo as etapas de recebimento, 
armazenamento, distribuição e transporte, de forma 

oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas 
características originais.

 

REDE DE 
FRIO
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REDE DE FRIO

IMUNOBIOLÓGICOS

PRODUTOS TERMOLÁBEIS: 
podem sofrer inativação dos 
componentes imunogênicos 

quando expostos à 
temperaturas inadequadas

OBJETIVO

Assegurar que todos os 
imunobiológicos  oferecidos   à 

população mantenham suas 
características iniciais de 

qualidade, a fim de conferir 
imunidade

 

TERMÔMETRO
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Armazenamento

Geladeira doméstica
Câmara fria

 

Câmaras Refrigeradas 

• Preservar uma área livre de pelo menos 15 cm em torno
da câmara

• Garantir tomada exclusiva para o equipamento;

• Identificar na caixa de distribuição elétrica

NÃO desligar o disjuntor da sala de vacinação

• Limpeza do equipamento mensalmente
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Câmaras Refrigeradas 

• Aplicar o “Sistema Primeiro a Expirar, Primeiro a Sair
(PEPS)”

• Respeitar a capacidade útil máxima

• Identificar as gavetas: nome, lote, laboratório produtor,
validade e data de entrada;

• Registrar diariamente mapa de controle de temperatura

• Extrair o relatório de temperatura da câmara
diariamente, ao final do expediente Manter registro
salvo por 1 ano

• Manter 1 (um) termômetro Backup de MAX/MIN com
cabo extensor na 3ª gaveta Resetar diariamente
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Câmaras Refrigeradas 

• Estabelecer rotina diária para verificação do perfeito
funcionamento do(s) equipamento(s) de refrigeração

• Cadastrar e Manter os números atualizados na
discadora

• Caso o equipamento apresente problemas no
funcionamento, o serviço de vacinação deverá entrar
em contato com a empresa responsável

• Atualizar os planos de contingência
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A rotina diária de uso das caixas térmicas deverá ser mantida, 
portanto os serviços de vacinação que não possuem 
freezer deverão manter a geladeira doméstica para 

congelamento das bobinas de gelo recicláveis no evaporador

 

Caixas Térmicas
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ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS 
CAIXAS TÉRMICAS

• 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 e fundo.

• Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa de forma que o
mesmo não encoste nas bobinas de gelo.

• Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa, em recipiente
plástico, para melhor organização e identificação.

• IMPRESCINDÍVEL O MONITORAMENTO CONTÍNUO DA
TEMPERATURA.

Registro obrigatório em Mapa de Temperatura a cada 2 horas.

 

TERMÔMETRO

• Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo
extensor

• Possui dois sensores: um na unidade, ou seja, dentro do corpo
do termômetro “IN” que registra a temperatura do local onde
está instalado o termômetro e outro na extremidade do cabo
extensor “OUT”, que registra a temperatura em que está
posicionado o sensor encapsulado.

• Ter a pilha trocada a cada 6 meses (identificar data de troca)
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MANUSEIO DO TERMÔMETRO

• Posicionar a unidade na parte externa fixa da caixa térmica e/ou
equipamento, introduzir o cabo extensor na caixa/equipamento,
posicionando o sensor encapsulado em seu interior sem que haja
qualquer contato deste com a vacina ou com a estrutura da caixa/
equipamento ou com as bobinas reutilizáveis

• Identificar no visor do instrumento a temperatura de momento.

• Verificar por meio de comandos a temperatura máxima indicada pela
sigla MAX e a temperatura mínima pela sigla MIN, registradas no
período de tempo desde o último RESET do registrador.

• Pressionar o botão RESET (reinicialização) para iniciar um novo ciclo
de medição (monitoramento), apagando os registros relativos ao ciclo
anterior.
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AMBIENTAÇÃO DAS BOBINAS REUTILIZÁVEIS

 

Cuidados com as Bobinas de Gelo

• Quantidade suficiente para armazenar todas as vacinas

• Verificar periodicamente condições das bobinas (abaulamentos,
depressões, vazamentos)

• Verificar validade

• Desprezar bobinas fora da validade e com vazamentos, abaulamentos ou
depressões

• Não completar volume

• Rodízio de bobinas
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CUIDADOS COM AS CAIXAS TÉRMICAS

• 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.

• Lavar e secar cuidadosamente as caixas, mantendo-as abertas até que
estejam completamente secas.

• Guardá-las abertas e em local ventilado.

• Verificar as condições da caixa, observando se existem rachaduras
e/ou furos

 

COMO NÃO ARMAZENAR
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REDE DE FRIO – CASA DO ZÉ GOTINHA

 

Equipe técnica:

Karine Araujo Castro

Sabrina Paes Landim Alves

Tereza Luiza de Souza Pereira

REDE DE FRIO: 20171145 Ramal: (4190 e 4191) Email: grf.divep@saúde.df.gov.br

Obrigada!
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http://egov.df.gov.br
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