
Apresentação
Rotinas em Salas de Vacinas

Capacitação em sala de vacinas

Curso



Governador do Distrito Federal

Ibaneis Rocha

Secretário de Economia do Distrito Federal

José Itamar Feitosa

Secretário Executivo de Valorização e Qualidade de Vida do Distrito Federal

Epitácio do Nascimento Sousa Júnior

Diretora-Executiva da Escola de Governo do Distrito Federal

Juliana Neves Braga Tolentino 

Escola de Governo do Distrito Federal

Endereço: SGON Quadra 1 Área Especial 1 – Brasília/DF – CEP: 70610-610

Telefones: (61) 3344-0074 / 3344-0063

www.egov.df.gov.br



1 
 

 

Capacitação em sala de vacinas

 

Rotinas em Salas de Vacinas

Equipe de Enfermagem: 
Treinada e Capacitada

Conservação

Manuseio

Preparo e 
Administração

Registro

Descarte dos 
resíduos
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Verificar 
ar 

condicionado

Higienização 
das mãos

Proceder com 
a ambientação 
das bobinas de 

gelo

Verificação 
da validade 
das vacinas

Organizar a 
caixa térmica 
de uso diário

Organizar 
vacinas e 
diluentes

Monitorização 
da 

temperatura

Organização 
dos impressos 
e material de 

escritório

Descarte 
dos 

resíduos

Higienização 
das caixas 
térmicas

Higienização 
das bobinas 

de gelo

Rotina diária

Limpeza e 
organização

Verificação da 
temperatura 

da câmara 
fria

Rotinas em Salas de Vacinas

 

Acolhimento em Salas de Vacinas

 Ato ou efeito de acolher, uma ação de
aproximação;

 “Um estar com” e “estar perto de”;
 Atitude de inclusão;
 Relação com algo ou alguém;
 Ligação de confiança e compromisso

dos usuários com a equipe e os serviços;
 Humanização;
 Escuta qualificada em busca de melhor

solução;
 Visão do usuário como um todo.

O que é o 
acolhimento?
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Acolhimento em Salas de Vacinas

 Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização
(PNH), não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não
pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica
compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas,
com responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo caso em questão.
Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos
que procuram os serviços de saúde.

 

Triagem em Salas de Vacinas

 Todas as pessoas que serão vacinadas deverão passar por triagem para
avaliação do estado de saúde atual e história de vacinação prévia a fim
de se avaliar se aquele indivíduo poderá receber a vacina naquele
momento. Todas as possíveis contraindicações devem ser
cuidadosamente avaliadas.

 O profissional deve perguntar se o paciente teve febre nas últimas 24
horas e se a resposta for positiva, o profissional deve orientar o
paciente a buscar atendimento médico e não vacinar neste momento;
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 Verificar a data de nascimento, o histórico vacinal e estado de saúde
para avaliar quais vacinas devem e podem ser realizadas naquele
momento;

 Questionar também sobre reações adversas em doses anteriores de
vacinas e se há alergia há algum medicamento ou alimento;

 Verificar se está respeitando o intervalo mínimo entre as doses da
vacina para garantir a eficácia dela.

Triagem em Salas de Vacinas

 

Acolhimento X Triagem

Acolhimento

Paciência

Abertura            
à fala

Sigilo Compreensão

Confiança

Liberdade

Triagem

Escuta qualificada
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Boas Práticas em Imunizações

Boas Práticas 
em Imunizações

Acolhimento

Triagem

Cadeia de Frio

Preparo

Administração

Descarte

Registro

Orientação

 

Norma Regulamentadora 32 (NR32)
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Norma Regulamentadora 32 (NR32)

• Conceito: a Norma
Regulamentadora 32 (NR32),
do Ministério do Trabalho e
Emprego, é o conjunto de
medidas protetivas que tem
por finalidade estabelecer e
regulamentar as diretrizes
básicas para a
implementação de medidas
de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores dos
serviços de saúde,
principalmente aqueles que
mantêm contato com agentes
biológicos.

ZERO

PERIGO

INFECÇÃO

ADORNO

Campanhas

 

Norma Regulamentadora 32 – NR32
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Obrigada!

Contatos: 
GEVITHA: 2017-1145 
Ramal 8250. E-mail: 

imunizadf@gmail.com

 

http://egov.df.gov.br
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