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1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) atua com importante papel no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sua política impacta diretamente na redução, 

eliminação e erradicação de doenças. O Calendário Nacional de Vacinação do 

Brasil contempla vacinas para crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e 

povos indígenas. As vacinas ofertadas são seguras e são consideradas um dos 

melhores investimentos em saúde levando em conta o custo-benefício. 

As Salas de Vacina, que estão na Atenção Primária à Saúde (APS), nas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e no Centro Materno Infantil (CMI) são as 

principais portas de entrada das ações do PNI. As Salas de Vacinas realizam a 

administração dos imunobiológicos e são instâncias responsáveis pelos 

procedimentos de vacinação de rotina, campanhas e bloqueios.  

Para a realização de vacinação segura e com produtos de qualidade, é 

fundamental o armazenamento dos imunobiológicos em equipamentos de 

refrigeração apropriados e dentro de condições ideais. Esses equipamentos podem 

deixar de funcionar por vários motivos, como, por exemplo, devido à falha de 

energia elétrica em períodos de precipitações pluviométricas (chuvas) mais 

intensas.  

A manutenção dos equipamentos e da rede elétrica interna é de 

responsabilidade dos profissionais das salas de vacinas, solicitando correções e 

ajustesvia Diretoria Administrativa. Em caso de manutenção da rede elétrica 

essencial (externa) será realizada pela Concessionária de Energia Elétrica de Minas 

Gerais (CEMIG). 

A energia elétrica demandada pelos serviços de saúde na atenção básica é 

suprida pela concessionária deenergia, que abastecetodas as edificações.  Estas 

unidades nas áreas de concessão da CEMIG são tratadas comoclientes especiais e 

possuem prioridade no atendimento, quando houver algum evento na rede de 

distribuição.  É imprescindível que qualquer evento que ocorra no fornecimento de 

energia, seja registradoe protocolado junto à concessionária, para que sejam 

tomadas as ações necessárias e prioritárias, por ela, para o restabelecimento das 

condiçõesnormais. 

A fim de minimizar o risco de perdas de imunobiológicos, por falta de energia, 

a rede elétrica da Central Municipal de Rede de Frio (CMRF), Complexo Hospitalar 

de Contagem (CHC) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) é dividida em duas:  

rede elétrica essencial que, além de ser energizada pela concessionária, recebe 

energia por um grupo gerador que é acionado automaticamente em caso de 

interrupção da energia da concessionária. E rede elétrica não essencial, que é 

suprida exclusivamente pela concessionária de energia (CEMIG).  

A implantação de um plano de contingência para falta de energia elétrica ou 

falha nos equipamentos visa atender aos setores de imunização: rede de frioda 

CMRF e às Unidades com sala de vacinas. Este plano descreve orientações e 

padroniza os procedimentos operacionais, em caso de falta de energia elétrica, 

para o funcionamento dos equipamentos (câmaras de conservação, geladeiras, 

nobreak e freezers) e o não funcionamento do gerador na Central Municipal de 

Rede de Frio (CMRF). Também define as responsabilidades, as prioridades e as 

medidasaseremtomadaspelos profissionais envolvidos. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Divulgar e dar conhecimento aos profissionais 

envolvidos,dosregulamentosrelacionadosaoarmazenamentode 

imunobiológicos, ao funcionamento e organização dos equipamentos; 

 Estabelecerações de rotina para garantir o funcionamentoadequado dos 

equipamentos, a fim de mantercondiçõesseguras e a utilizaçãocorreta; 

 Reduzir perdade imunobiológicos; 

 Preservaracontinuidadeda vacinação àpopulaçãoatendida; 

 Orientarquantoàsações quedevemser acionadosemcasodefaltaenergia, 

pane geral no grupo comgerador e falhanosequipamentos de 

refrigeração, considerandoosprocedimentosestabelecidos para o 

armazenamento de imunobiológicos. 
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3. EQUIPAMENTOSESSENCIAIS PARA O PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 Gerador: A função do grupo gerador é fornecer energia elétrica. No caso da 

CMRF, UPAS e CHC, o gerador opera com função emergencial e automática 

de forma a garantir a rede elétrica essencial energizada durante uma falha 

de fornecimento pelo sistema de distribuição. O acionamento automático do 

gerador ocorre entre 18 a 30 segundos, passando a suprir a rede elétrica 

essencial local. Seu desligamento ocorrerá automaticamente assim que a 

energia da concessionária seja restabelecida. 

 

 Nobreak: Os nobreaks fornecem energia sem interrupção (para equipamentos 

de refrigeração (para as câmaras de refrigeração).  Contam 

com transformador isolador que ampliam a confiabilidade e qualidade da 

energia.  Disponibilizam baterias que viabilizam horas adicionais de 

funcionamento para as instalações. Previnem o desligamento do equipamento 

e as perdas de imunobiológicos. (Ver POP- SVS-CI nº15) 

 

 Câmara Refrigeradas de Conservação: A câmara de conservação é um 

equipamento de refrigeração que mantém um controle preciso de 

temperatura dos insumos armazenados em seu interior.  Os tipos de câmaras 

de conservação utilizados operam com temperatura positiva controlada 

entre +2ºC a +8ºC e são dotadas de painéis de alarme que acionam em 

caso de uma oscilação de temperatura atingir seus limites pré-definidos.  É 

importante garantir as condições de armazenamento dos imunobiológicos 

em temperatura adequada, mantendo o equipamento monitorado por 

termômetros internos (analógicos) e/ou externos de cabo extensor (digitais). 

 

 Freezer: Os freezers utilizados são do tipo horizontal e/ou vertical modelo 

convencional. A faixa de temperatura utilizada é negativa, em torno de -8ºC 

a -25ºC, não dispõe de recurso avançado de tecnologia para 

monitoramento da temperatura interna. A função do freezer nas CMRF é 

manter bobinas reutilizáveis (“gelox”) congelados, para serem utilizados no 

acondicionamento dos imunobiológicos em caixas térmicas. 

 

 Geladeiras: Os refrigeradores de uso doméstico são equipamentos utilizados 

para congelamento das bobinas de gelo reciclável e como apoio para 

armazenamento de imunobiológicos dentro do Plano de Contingência. Por 

não demandarem precisão no ajuste da temperatura, não são indicados ao 

armazenamento contínuo dos imunobiológicos. Devem estar monitorados 

com termômetros e registro das temperaturas máximas e mínimas, da 

mesma forma que a câmara refrigerada.  NÃO É PERMITIDO O USO DE 

REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR para o armazenamento de imunobiológicos. 

 

  Caixas Térmicas: As caixas térmicas de material isotérmico do tipo 

poliuretano são duráveis, de fácil higienização, de alta resistência e 

promovem isolamento térmico prolongado. São utilizadas no transporte e 

para o acondicionamento diário dos imunobiológicos. 
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 Caixas Térmicas com Berço: São caixas térmicas poliestireno expandido 

(isopor), com uma estrutura interna de isolamento chamada de berço. São 

utilizadas para o transporte de imunobiológicos entre os diversos laboratórios 

produtores e a instância nacional, estadual e municipal da Rede de Frio, em 

função da quantidade a ser transportada e o custo dela. São utilizadas para 

armazenar vacinas por período de tempo prolongado. Exigem cuidados 

básicos importantes tais como: verificar com frequência as condições da 

caixa, (rachaduras e/ou furos); lavar com água e sabão neutro e secar 

cuidadosamente as caixas após o uso, mantendo-as abertas; guardá-las 

abertas e em local ventilado. 

 

 Termômetros: São instrumentos utilizados para medir quantitativamente a 

temperatura e suas variações. Pode ser utilizado 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. É recomendada a utilização de termômetro de 

máxima/mínima em atividades de transporte e acondicionamento dos 

imunobiológicos. 

 

 Bobinas Reutilizáveis: As bobinas reutilizáveis são recipientes constituídos de 

material plástico (geralmente polietileno), contendo em sua maioria gel à 

base de celulose vegetal em concentração não tóxica. Possuem diferentes 

dimensões, que se adequam a cada tipo de uso. Todas as instâncias de 

armazenamento e distribuição de imunobiológicos deverão possuir bobinas 

congeladas para uso diário e para atender ao Plano de Contingência. 

Deve-se verificar periodicamente o PRAZO DE VALIDADE das bobinas à base 

de celulose vegetal e certificar-se da integridade de cada uma.  
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4. EXECUTORES E APOIADORES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA 

 

 Profissionaisresponsáveispelassalas de vacina (enfermeiros), técnicos de 

enfermagem, gerentes, referênciastécnicas, diretores, porteiro e/ou vigia; 

 Diretoria de imunização, enfermeiros da CMRF; 

 Diretoriaadministrativa; 

 Rede de vizinhosprotetores das UnidadesBásicas de Saúde(UBS) e 

ConselhosLocais de Saúde(CLS). 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES: 

 

Está sob a responsabilidade de todos os servidoresdas coordenações 

envolvidas, em cada setor onde estão os equipamentos de refrigeração,prever a 

cobertura de profissionais nos horários em que não há expediente nas UBS e nos 

setores envolvidos que não estejam em funcionamento (período noturno, fins de 

semana e feriados). 

Para uma comunicação resolutiva e oportuna, os contatos dos envolvidos na 

execução das ações do Plano de Contingência deverão ser preenchidos e 

afixadosemlocal visível e de fácil acesso, para serem acionados quando necessário. 

A fim de minimizar o risco de perdas de insumos imunobiológicos (vacinas, 

soros, imunoglobulina, entre outros), e por falhas nos equipamentos ou por falta de 

energia elétrica, será programada no período de chuvas ou não, ações 

importantes que devem ser implementadas. 

 

 

5.1  Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Administrativa, 

Superintendência de Vigilância em Saúde, Superintendência de Atenção à 

Saúde, Diretoria Administrativa, Gestores e CMRF: 

I. Elaborar e instituir, o plano de contingência emergencial em caso de 

falta de energia elétrica para todas as salas de vacinas das UBS, dentro 

de seu território; 

II. Manter local comgerador de energia, garantindo o suprimento 

emergencial de energia e viabilizando a continuidade do funcionamento 

dos equipamentos; 

III. Atualizar o cadastro das UBS, UPA e CHC, que estão nas áreas de 

concessão da Companhia Energética de Minas Gerais S.A (CEMIG) 

como estabelecimentos “especiais”, a fim de que sejam tomadas as 

ações necessárias e prioritárias para o restabelecimento das condições 

normais; 

IV. Estabelecer parceria com a empresa local de energia elétrica (CEMIG), 

a fim de ter informação prévia sobre as interrupções programadas no 

fornecimento;  

V. Mantera manutenção periódica, preventiva e corretiva dos 

equipamentos de refrigeração, ampliando sua vida útil;  
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VI. Conhecer a vulnerabilidades da região onde estáinstalada as UBS, de 

forma que orientações escritas estejam disponíveis para a equipe frente 

a quaisquer riscos de faltade energia;  

VII. Capacitar/treinar os profissionais responsáveis pela vigilância das UBS 

para a identificação adequada de problemas, que possam 

comprometer a qualidade dos insumos imunobiológicos, comunicando 

imediatamente ao responsável local, principalmente durante a noite, 

finais de semana e feriados. 

VIII. Estabelecer parcerias com a comunidade local para que possam alertar 

quanto às falhas de energia;  

IX. Receber, analisar e responder as fichas de imunobiológicos sob suspeita; 

X. Preencher o Formulário de imunobiológicos sob suspeita no REDCap e 

aguardar avaliação do PNI/MS ou SES-MG; 

 

5.2  Gerentes, Profissionais das UBS, Unidades com Sala de Vacina, Diretores, 

Referências Técnicas e CMRF 

I. Identificar no quadro de distribuição de energia elétrica da Instituição a 

chave específica do circuito da sala de vacinação colocando um aviso 

em destaque: “NÃO DESLIGAR – VACINAS”; 

II. Entrar em contato com a concessionária de energia e verificar previsão 

de retorno nos casos de interrupção do fornecimento de energia (não 

programado); 

III. Comunicar a ocorrência, nas situações de emergência, à instância 

superior imediata, para as devidas providências;  

IV. Manter os equipamentos de refrigeração (câmaras e geladeiras) com 

temperaturas devidamente registradas e prontos para receber 

imunobiológicos. Monitorados por termômetro interno (analógico) e/ou 

externo com cabo extensor (digital). 

V. Manter os equipamentos fechados e monitorar, rigorosamente, a 

temperatura interna, caso haja interrupção no fornecimento de energia 

elétrica;  

VI. Dispor de bobinas reutilizáveis congeladas, para serem usadas no 

acondicionamento dos imunobiológicos em caixas térmicas, nas UBS;  

VII. Proceder imediatamente à transferência dos imunobiológicos para outro 

equipamento com temperatura recomendada (refrigerador ou caixa 

térmica), se não houver o restabelecimento da energia, ou quando a 

temperatura estiver próxima a +7°C.  

VIII. Acondicionar os imunobiológicos (imunobiológicos) em caixas térmicas, 

apropriadamente identificadas (ex.: produto frágil e/ou produto 

termolábil - Imunobiológicos), devido à impossibilidade imediata de 

retomada da energia e falta de condições adequadas de 

acondicionamento. Utilizar termômetro nas caixas e manter controle 

rigoroso da temperatura; 

IX. Realizar inventário, relacionando todos os imunobiológicos, respectivos 

lotes e quantidades, no momento da transferência para caixas térmicas; 

X. Estabelecer parcerias com a comunidade local para que possam alertar 

quanto às falhas de energia;  
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XI. Realizar previamente o levantamento dos estabelecimentos para 

possíveis transferências, realizando acordo prévio com os mesmos;  

XII. Certificar que o local/unidade que irá receber as caixas acondicione os 

imunobiológicos de forma adequada, separando-os de seus próprios 

estoques. 

XIII. Garantir o retorno com segurança, dos imunobiológicos aos 

equipamentos de refrigerações das Unidades, assim que houver 

restabelecimento de energia elétrica. 

XIV. Preencher formulário de imunobiológicos sob suspeita e encaminhar a 

CMRF e manter os imunobiológicos sob temperatura recomendada, 

entre +2°C e +8°C. 
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6. AÇÕES PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICANAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE (UBS), NO HORÁRIO DE TRABALHO: 

Ao identificar desligamento da energia não essencial (CEMIG), durante o turno 

de trabalho, iniciar as seguintes ações: 

 

I. Confirmar o horário de Início da interrupção do fornecimento de energia; 

II. Verificar e registrar horário e temperaturas dos equipamentos; 

III. Verificar chave geral e edificações vizinhas, se há falta de energia na 

região. Caso a chave geral esteja desarmada, a causa poderá ter sido 

uma sobrecarga e poderá sernecessário desligar os equipamentos 

nãoessenciais que demandam mais energia, como ar-

condicionado das salas administrativas. Se o problema foi interno à 

edificação e resolvido, comunicar a Diretoria Administrativa 

(da.famuc@gmail.com) para que ela solicite a revisão da rede elétrica. 

Porém, se o problema não foi identificado, acionar a concessionária de 

energia; 

IV. Comunicar imediatamente com a CEMIG – 0800 7216800 e se certificar 

da previsão de retorno da energia elétrica, identificando o número do 

identificador do padrão de luz (Anexo4) e número de instalação em 

mãos. Ligar e informar a situação à concessionária, registrar o número de 

protocolo e verificar a previsão de restabelecimento de energia; 

V. Evitar abertura da câmara fria; 

VI.   Monitorar os imunobiológicos continuamente: 

 

 Caso os imunobiológicossejam submetidos a temperaturas 

inadequadas, fora da faixa recomendada (entre +2°C e +8°C): 

 

UBS de origem (que aconteceu a falta de energia):  

 Acondicionar as vacinas, imediatamente, em local que garanta 

a temperatura entre +2°C e +8°C; 

 Fazer inventário das vacinas e registrar no formulário de registro 

de imunobiológicos sob suspeita; 

 Informar à CMRF; 

 Encaminhar o formulário, juntamente com a cópia dos 3(três) 

últimos mapas (3 meses) de temperatura do equipamento onde 

as vacinas estavam acondicionadas; 

 Anotar tudo no livro de sala de vacina. 

 

Central Municipal da Rede de Frio:  

 Os enfermeiros e coordenadores CMRF caberão prestar 

orientações aos servidores e acompanhar o manejo correto 

dos imunobiológicos, a fim de preservar a qualidade dos 

mesmos; 

 Receber os imunobiológicos e acondicionar em pacotes 

identificados e em local separado na câmara, conferindo o 

inventário enviado, sempre que for necessário; 
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 Abrir e concluir a ficha de acompanhamento de 

Imunobiológicos sob suspeita na CMRF; 

 Registrar na Red-cap todos os dados de imunobiológicos sob 

suspeita e aguardar parecer da Gerência Regional de Saúde, 

para responder às UBS 

 

VII. Definir a tomada de decisão conforme programação de retorno da 

energia ou temperatura da Câmara fria a partir dos seguintes cenários: 

 

 Se retorno da energia até as 15 horas, com ausência de energia por 

mais de 3 horas: 

 Montara Caixa térmica de apoio ou caixa berço; 

 Acondicionar as vacinas até o retorno da energia e 

normalização da temperatura da câmara fria; 

 Registrar as temperaturas da caixa no mapa de temperatura 

(Anexo5). 

 

 Se retorno da energia até as 15 horas, com ausência de energia por 

menos de 3 horas: 

 Observar a temperatura da câmara fria até o retorno da 

energia: 

 Se a Temperatura da câmara fria for menor que +3°C ou 

maior que +7°C: 

- Montar a Caixa térmica de apoio ou caixa berço; 

- Acondicionar as vacinas até o retorno da energia e 

normalização da temperatura da câmara fria; 

- Registrar temperaturas da caixa no mapa de 

temperatura. 

 Se a Temperatura da câmara fria estiver entre +3°C e 

+7°C: 

- Observar a temperatura da câmara fria até o retorno da 

energia; 

 Se retorno da energia após as 15 horas, em dia semana que não seja 

véspera de feriado ou final de semana: 

 Montar a Caixa térmica de apoio ou caixa berço; 

 Fazer inventário das vacinas e registrar no formulário; 

 Acondicionar as vacinas na caixa berço; 

 Abrir um mapa de temperatura e registrar as temperaturas da 

caixa; 

 Lacrar a caixa; 

 Informar ao distrito sanitário e à CMRF; 

 Caso a Energia não retorne no dia seguinte: Transportar as 

vacinas para CMRF ou UBS mais próxima; 

 Sendo restabelecida a energia elétrica na UBS: as mesmas 

orientações deverão ser seguidas para o transporte e retorno 

dos imunobiológicos para os equipamentos de refrigeração da 

unidade. 
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 Se retorno da energia após as 15 horas, em véspera de final de 

semana ou feriado: 

 

UBS de Origem (onde aconteceu a queda de energia):  

 Montar a Caixa térmica de apoio ou caixa berço; 

 Fazer inventário das vacinas e registrar no Formulário de 

Inventário e Transferência de vacinas relacionando todos os 

respectivos lotes e quantidades. O inventário deverá ser 

preenchido manualmente e disponibilizado em duas vias: uma 

para os responsáveis da unidade de origem e a outra via para o 

local/unidade de destino; 

 Acondicionar os imunobiológicos na caixa berço;  

 Abrir um mapa de temperatura e registrar as temperaturas da 

caixa; 

 Informar ao distrito sanitário e à CMRF: O responsável pela sala 

de vacinas deverá entrar em contato com a RT do Distrito 

Sanitário para viabilizar o espaço mais próximo para a 

transferência; 

 Transportar as vacinas para CMRF ou UBS mais próxima. Caso 

seja necessário transferir os imunobiológicos para outra Unidade, 

deverão ser acondicionados nas caixas térmicas de maneira a 

evitar choques mecânicos e as caixas devem ser 

apropriadamente identificadas (ex.: produto frágil).   

UBS de destino  

 O local/unidade que irá receber as caixas deverá acondicionar 

os imunobiológicos de forma adequada, separando-os de seus 

próprios estoques; 

 Conferir e assinar o inventário das vacinas; 

 Acondicionar as vacinas em pacotes identificados e em local 

separado na câmara; 
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7. AÇÕES PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE (UBS), NO PERÍODO NOTURNO, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA: 

Ao identificar desligamento da energia não essencial (CEMIG), nos períodos 

fora do turno de trabalho, iniciar as seguintes ações: 

 

I. Acionar referência distrital para iniciar as ações; 

II. Comunicar imediatamente com a CEMIG – 0800 7216800 e se certificar 

da previsão de retorno da energia elétrica, identificando o número do 

identificador do padrão de luz (Anexo 4) e número de instalação em 

mãos. Ligar e informar a situação à concessionária, registrar o número de 

protocolo e verificar a previsão de restabelecimento de energia; 

III. Fazer contato com plantonista da Central Municipal de Rede de Frio 

(CMRF), caso não tenha sucesso, fazer contato com a portaria da SMS; 

IV. Confirmar o horário de início da interrupção do fornecimento de energia; 

VI. Monitorar os imunobiológicos: 

 Caso os imunobiológicos sejam submetidos a temperaturas 

inadequadas, fora da faixa recomendada (entre +2°C e +8°C): 

 

UBS de origem (que aconteceu a falta de energia):  

 Acondicionar as vacinas, imediatamente, em local que garanta 

a temperatura entre +2°C e +8°C; 

 Fazer inventário das vacinas e registrar no formulário de registro 

de imunobiológicos sob suspeita; 

 Informar à CMRF; 

 Encaminhar o formulário, juntamente com a cópia dos 3(três) 

últimos mapas (3 meses) de temperatura do equipamento onde 

as vacinas estavam acondicionadas; 

 Anotar tudo no livro de sala de vacina. 

 

Central Municipal da Rede de Frio:  

 Aos enfermeiros e coordenadores CMRF caberão prestar 

orientações aos servidores e acompanhar o manejo correto 

dos imunobiológicos, a fim de preservar a qualidade dos 

mesmos; 

 Solicitar o carro do transporte; 

 Deslocar para a UBS e realizar a retirada das vacinas para 

armazenar na CMRF; 

 Acondicionar em pacotes identificados e em local separado 

na câmara, conferindo o inventário enviado. 

V. Definir a tomada de decisão conforme o tempo de ausência energia ou 

temperatura da Câmara fria a partir dos seguintes cenários: 

 

 Se ausência de energia por menos de 3 horas: 

UBS de origem (que aconteceu a falta de energia):  

 Informar ao plantão da CMRF; 

 Monitorar até o retorno da energia; 
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Central Municipal da Rede de Frio:  

 Aos enfermeiros e coordenadores CMRF caberão prestar 

orientações aos servidores e acompanhar o manejo correto 

dos imunobiológicos, a fim de preservar a qualidade dos 

mesmos; 

 

APÓS O RETORNO DA ENERGIA: 

UBS de origem (que aconteceu a falta de energia):  

 Verificar Funcionamento do Nobreak: verificar se há sinais 

sonoros e as luzes indicativas de funcionamento. O 

funcionamento adequado prevê que as luzes verdes estejam 

acesas indicando carregamento e fornecimento de energia 

para a câmara refrigerada. Caso haja algum sinal sonoro ou 

luz vermelha acesa, comunicar imediatamente à plantonista 

da CMRF e discutir o caso; 

 Deslocar para a UBS e verificar a temperatura da câmara fria, 

conexão com nobreak e tomadas; 

 Informar à plantonista da CMRF; 

 

 Se temperatura da câmara fria entre +3°e +7°C: 

UBS de origem (que aconteceu a falta de energia):  

 Informar à plantonista da CMRF; 

 Registrar no livro da sala de vacina; 

 Encerrar monitoramento. 

 

 Se Ausência de energia por mais de 3 horas e/ou Temperatura da 

câmara fria menor que +3°C ou maior que +7°C: 

UBS de origem (que aconteceu a falta de energia):  

 Informar ao plantão da CMRF; 

 Montar a Caixa térmica de transporte ou caixa berço; 

 Fazer inventário das vacinas e registrar no Formulário de 

Inventário e Transferência de vacinas (Anexo5) relacionando 

todos os respectivos lotes e quantidades. O inventário deverá 

ser preenchido manualmente e disponibilizado em duas vias: 

uma para os responsáveis da unidade de origem e a outra via 

para o local/unidade de destino; 

 Acondicionar os imunobiológicos para a caixa berço; 

 Abrir um mapa de temperatura e registrar as temperaturas da 

caixa; 

 Acompanhar a retirada das vacinas; 

 Registrar no livro de sala de vacina. 

Central Municipal da Rede de Frio:  

 Os enfermeiros e coordenadores CMRF caberão prestar 

orientações aos servidores e acompanhar o manejo correto 

dos imunobiológicos, a fim de preservar a qualidade dos 

mesmos; 
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 Receber os imunobiológicos e acondicionar em pacotes 

identificados e em local separado na câmara, conferindo o 

inventário enviado, sempre que for necessário; 

 Abrir e concluir a ficha de acompanhamento de 

Imunobiológicos sob suspeita na CMRF; 

 Registrar na Red-cap todos os dados de imunobiológicos sob 

suspeita e aguardar parecer da Gerência Regional de Saúde, 

para responder às UBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria Municipal de Saúde de Contagem  
Av. Gal. David Sarnoff, 3113 – Jardim Industrial – Contagem/MG – CEP: 32.210-110 

8. AÇÕES PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL MUNICIPAL DE REDE 

DE FRIO (CMRF) OU UNIDADES COM GERADOR: 

Ao identificar desligamento da energia não essencial (CEMIG), iniciar as 

seguintes ações: 

 

I. Verificar e registrar o horário da interrupção da energia; 

II. Comunicar imediatamente com a CEMIG – 0800 7216800 e se certificar 

da previsão de retorno da energia elétrica, identificando o número do 

identificador do padrão de luz (Anexo 4) e número de instalação em 

mãos. Ligar e informar a situação à concessionária, registrar o número de 

protocolo e verificar a previsão de restabelecimento de energia. 

III. Acompanhar o religamento do gerador e conduzir conforme as seguintes 

diretrizes: 

 Se religamento realizado pelo gerador entre 18 E 30 segundos: 

 Fazer contato com a empresa responsável pela manutenção do 

gerador e comunicar o horário que o equipamento ligou; 

 Registrar horário de Interrupção, de religamento da energia e de 

contato com a empresa, no livro de Enfermagem; 

 Monitorar estabilidade da rede elétrica; 

 Acompanhar manutenção com reposição de óleo no gerador e 

retorno da energia pela CEMIG; 

 Continuar Rotina de Trabalho. 

 Se religamento NÃO realizado pelo gerador entre 18 e 30 segundos, 

com ausência de energia por até 2 horas: 

 Verificar o funcionamento e temperatura de todos os 

equipamentos de refrigeração. Verificar se há algum sinal sonoro 

de alerta emitido por algum equipamento; 

 Fazer contato com a empresa responsável pela manutenção do 

gerador e comunicar o horário de interrupção do fornecimento de 

energia; 

 Registrar horário de desligamento e de contato com a empresa, 

no livro de Enfermagem. 

 Monitorar estabilidade da rede elétrica; 

 Acompanhar manutenção com reposição de óleo no gerador e 

retorno da energia pela CEMIG; 

 Continuar Rotina de Trabalho. 

 Se religamento NÃO realizado pelo gerador entre 18 e 30 segundos, 

com ausência de energia por mais de 2 horas: 

 Fazer contato com a SRS e solicitar armazenamento dos 

imunobiológicos na GRS; 

 Montar caixas berço e transportar os imunobiológicos. 

 Se algum equipamento apresente sinal sonoro intenso, ou 

temperatura da câmara fria menor que +3°C ou maior que +7°C: 

 Transferir imediatamente os imunobiológicos para outro 

equipamento. 
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ANEXO 1- FLUXOGRAMA PARA FALTA DE ENERGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO HORÁRIO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno da 

Energia até 

as 15:00? 

IDENTIFICADO DESLIGAMENTO DA ENERGIA NÃO 
ESSENCIAL (CEMIG) NO HORÁRIO DE TRABALHO 

PASSO 3: Verificar chave geral e 

edificações vizinhas, se há falta de 

energia na região. 

PASSO 4: Ligar para CEMIG e 

verificar previsão de retorno da 

energia. 

PASSO 5: Informar o Distrito Sanitário 

e com Central Municipal de Rede 

de Frio (CMRF). 

NÃO

  NÃO 

MONTAR CAIXA 

BERÇO para 

acondicionar as 

vacinas.   

SIM 

Véspera de 

Final de 

Semana ou 
Feriado? 

DEIXAR AS 

VACINAS NA 

CAIXA BERÇO  

Lacrada e com 

controle de 

temperatura 

até o retorno 

no outro dia. 

NÃO

  NÃO 

SIM 

Manter vacinas em 

Caixa Berço 

Informar ao Distrito 

Sanitário e CMRF. 

Transportar vacina 

para CMRF ou UBS mais 

próxima. 

Ausência de 

Energia por 

Mais de 3 

horas? 

OBSERVAR 

TEMPERATURA DA 

CÂMARA FRIA Até o 

Retorno da Energia. 

SIM NÃO

  NÃO 

Temperatura 

menor que +3° 

ou maior +7° 
graus C? 

NÃO

  NÃO 

MONTAR CAIXA TÉRMICA DE 

APOIO OU CAIXA BERÇO e 

acondicionar as vacinas até o 

Retorno na Energia e 

normalização da Temperatura 

da Câmara Fria. 

SIM 

ATENÇÃO 

Conforme 

Manual de Rede 

de Frio do PNI, a 

Caixa Berço 

montada 

adequadamente 

mantém 

temperatura 

entre +2° e +8°C 

por 15 a18 horas. 

PASSO 1: Confirmar o horário de 

INÍCIO da interrupção do 

fornecimento de energia. 

PASSO 2:  Verificar temperatura dos 

equipamentos e registrar no Mapa 

de Temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ATENÇÃO 

Caso não retorne 

a Energia até a 

manhã do dia 

seguinte: 

Transportar 

vacina para 

CMRF ou UBS mais 

próxima. 



 

 

ANEXO 2- FLUXOGRAMA PARA FALTA DE ENERGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

(UBS) NO PERÍODO NOTURNO, FERIADOS E FINS DE SEMANA 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

   

 

    

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

Caso a temperatura das 

vacinas fique menor que +2° 

ou maior +8° graus C: Manter 

as vacinas sob refrigeração e 

preencher a ficha de 

imunobiológicos sob suspeita. 

TELEFONES 

IMPORTANTES  
PORTARIA SMS: 3472-6321 

CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO 

3472-6780       3362-1211 

3364-4702 TELEFONES IMPORTANTES 

PORTARIA SMS: 3472-6321 

CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO: 

3472-6780 /3362-1211/3364-4702 

ATENÇÃO 

Caso não tenha informação 

do tempo de interrupção de 

energia: 

Considerar tempo maior que 

3 horas. 

ATENÇÃO 

Conforme Manual de Rede 

de Frio, a Caixa Berço 

montada corretamente 

mantém temperatura entre 

+2° e +8°C por 15 horas. 

IDENTIFICADO DESLIGAMENTO DA ENERGIA NÃO 

ESSENCIAL (CEMIG) NO PERÍODO NOTURNO, FERIADOS E 

FINAIS DE SEMANA 

PASSO 2: Contato com a Portaria 

da SMS que faz contato com 

Plantonista da   Central Municipal 

de Rede de Frio (CMRF). 

 

REFERÊNCIA DISTRITAL:PASSO 1:  

Contato com a CEMIG e 

verificar previsão de retorno da 

energia 

PASSO 3: Confirmar o horário de 

INÍCIO da interrupção do 

fornecimento de energia  

Ausência de 

Energia por 

Mais de 3 
horas? 

INFORMAR AO PLANTÃO DA CMRF 

 

MONITORAR ATÉ O RETORNO DA 

ENERGIA 
 

Verificar funcionamento do 

Nobreak. 

SIM 

NÃO

 

 

 NÃO 

Temperatura 

menor que +3° 

ou maior +7° 

graus C? 

NÃO

  NÃO 

INFORMAR AO PLANTÃO DA CMRF 

MONTAR CAIXA TÉRMICA DE 

TRANSPORTE OU CAIXA BERÇO e 

acondicionar as vacinas. 

Fazer inventário das vacinas e 

Registrar Temperaturas 

Informar ao Plantão CMRF e 

aguardar a retirada das vacinas, 

pelo Plantão. 

Acompanhar retirada das 

vacinas  

Registrar no livro da sala  

SIM 

Acionar Referência Distrital para 

iniciar as ações:  

(Passos 1, 2 e 3) 

 

PLANTONISTA DA CMRF: 

Ao ser acionada, iniciar 

orientações e manter 

acompanhamento 

APÓS O RETORNO DA ENERGIA: 

DESLOCAR PARA A UBS E 

VERIFICAR A TEMPERATURA DA 

CÂMARA REFRIGERADA.  

 

Plantão CMRF: 

Solicitar o Carro do Transporte 

DESLOCAR PARA A UBS e 

realizar a retirada das vacinas 

para armazenar na CMRF 

Registrar no livro da CMRF 

 

INFORMAR AO PLANTÃO DA 

CMRF 

Registrar no livro da sala de 

vacina 

Encerrar monitoramento 



 

 

ANEXO 3- FLUXOGRAMA PARA FALTA DE ENERGIA NA CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ATENÇÃO 
Caso algum equipamento apresente temperatura menor que +3° ou maior ou 

próxima de +7° graus C:  

Transferir imediatamente os imunobiológicos para outro equipamento. 

Religamento 

realizado pelo 

gerador entre 

18 e 30 seg? 

 
Verificar funcionamento e 

temperatura de todos os 

equipamentos de refrigeração. 

Contato com a CEMIG e verificar 

previsão de retorno da energia 

Fazer contato com a empresa 

responsável pela manutenção 

de gerador e comunicar o 

horário que o equipamento 

ligou. 

Registrar horário de 

Desligamento/Religamentoe de 

contato com empresa, no livro 

de Enfermagem. 

 

 

SIM NÃO

O 

IDENTIFICADO DESLIGAMENTO DA ENERGIA 
NÃO ESSENCIAL (CEMIG)  

Verificar funcionamento e 

temperatura de todos os 

equipamentos de 

Refrigeração. 

Fazer contato com a 

empresa responsável pela 

manutenção do gerador 

esolicitar visita URGENTE, para 

religamento da energia via 

gerador. 

Registrar horário de 

desligamento e previsão de 

retorno da energia no livro de 

Enfermagem. 

 

 

Verificar e registrar o horário 

da interrupção da energia.  

Contato com a CEMIG e 

verificar previsão de retorno 

da energia 

Previsão de 

ausência de 

energia  por 

até  2 horas? 

SIM 

NÃO

O 

Monitorar estabilidade da rede 

elétrica. 

Acompanhar Manutenção com 

reposição de óleo no Gerador e 

Retorno da energia pela CEMIG. 

Continuar Rotina de Trabalho. 

 

Fazer contato com a Rede de 

Frio da SRS e solicitar 

armazenamento dos 

imunobiológicos na GRS            

TEL: 3215-7380. 

Montar caixas berço e 

transportar os imunobiológicos. 

 



 

 

ANEXO 4- LISTA DE IDENTIFICADORES DA CEMIG POR UBS 

IDENTIFICADORES CEMIG - CONTAGEM - 2020 

PLANTÃO CEMIG: 0800 7216 800/ 116 - Portaria SMS: 3472-6321 
DISTRITO ELDORADO 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3011424051 UBS  Água Branca Av. seis, 320 - B. Agua Branca 

  

7000030362 3003262305  UBS  Jardim Bandeirantes Av. Água Branca, 817 - B. Jd. Bandeirantes 

7000030362 3005726875 UBS. Monte Castelo 
Rua Padre José Maria de Man, 1927 - B. Monte 

Castelo 

7000030362 3000028627 UBS Novo Eldorado Rua Tubira, 173 - B. Sta. Cruz 

7000030362 3003671847 UBS Novo Riacho Rua Rio Orenoco, 457 

7000030362 3005566509  UBS Unidade XV Rua Mangueiras, 209 -  s/ 104 - B. Eldorado  

7000030362 3003262252 UBS Eldorado Rua Portugal, 50  - B. Eldorado 

7000030362 3003262356 UBS Jardim Eldorado Rua Canafístula, 245 - B. Vila Marimbondo 

7000030362 3011214525 UBS Parque São João  Rua 7, 54 -  B. Pq. São João 

DISTRITO RIACHO 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3005726875 UBS Monte Castelo Rua Cubatão, 336 - B. Monte Castelo 

  

7000030362 3003671847 UBS Novo Riacho Rua Rio Orenoco, 457 - B. Novo Riacho 

7000030362 3005650277 UBS Flamengo Rua Monsenhor Messias, 456 - B. Flamengo 

7000030362 3001615330 UBS Riacho Rua Rio Verde, 171 - B. Riacho 

7000030362 
MATRICULA 
EM NOME 
DO SESC 

UBS SESC 
Rua Padre José Maria de Man, 805 - B. Novo 

Riacho 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3003854968 UBS Amazonas I Rua José Antunes, 58 - B. Amazonas 

 

7000030362 3011344035 UBS Amazonas  Rua Marques Paraná, 111 - B. Amazonas 

7000030362 3003718447 UBS Industrial 3ª Seção Rua Cel Américo Leite, 464 - B. Industrial 

7000030362 3005627133 UBS Jardim Industrial Rua Henrique Zikler, 97 - B. Jd. Industrial 

7000030362 3012596772 UBS Vila Bandeirantes Rua 8, 20 - B. Santa Maria 

7000030362 
3003262306 UBS Vila São Paulo 

Rua Senador Lucio Bittencourt, 423 - B. Vila São 
Paulo 

7000030362 3003839544 UBS Vila Diniz Rua Ozório de Moraes,957 - B. Cidade Industrial   

DISTRITO SEDE 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3001816558 UBS Centro Rua Dr. Bernardo Monteiro, 135 - B. Centro 

 

7000030362 3011639112 UBS Praia Rua dos Registro, s/nº 

7000030362 3003095628 
3003065627 

UBS Linda Vista 
Rua Dr. Arthur Hermeto, 57 - Linda Vista AP 201 

7000030362 Rua Dr. Arthur Hermeto, 57 - Linda Vista AP 102 

7000030362 3011670097 UBS Maria da Conceição Pará de Minas, S/N , Bairro Santa Edwirges 

7000030362 3011040956 UBS Bernardo Monteiro 
Rua Wilson José de Souza Bicalho, 40 - B. Bernardo 

Monteiro 

7000030362 3003262410 UBS Santa Helena 
R. Délio da Consolação Rocha, 705 (Rua 8) - B. Stª 

Helena   
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IDENTIFICADORES CEMIG - CONTAGEM - 2020 

PLANTÃO CEMIG: 0800 7216 800/ 116 - Portaria SMS: 3472-6321 
DISTRITO PETROLÂNDIA 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3004970583 UBS Campo Alto/ Tropical  Av. B, 1012 - B. Tropical  

  

7000030362 3005864427 UBS São Luiz I Rua Itutinga, 242 - B. São Luiz 

7000030362 3010670474 UBS Sapucaias Rua Amazonita,230 - B. Sapucaias 

7000030362 
3003262340/ 
3003262393 

Central de Imunização Rua Santo Antônio - 50 - Bairro Bernardo Monteiro 

DISTRITO RESSACA 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3013348872  UBS Arpoador Rua Mariana, 30 - B. Arpoador  

 

7000030362 122101587 UBS Jd. Laguna Rua Bragança- 872 - B. Jd. Laguna 

7000030362 3003262343 UBS Morada Nova Rua José Mendes Ferreira, 102- B. Morada Nova 

7000030362 3007291508 UBS Boa Vista  Rua Panamá, 60 - B.Novo Boa Vista 

7000030362 3011658012 UBS Oitis Rua 34, 499 - B. Oitis 

7000030362 
3010525904 
3010994592 
3010994590 

UBS Parque Turista Rua Paraopeba, 315 - B. Pq. Turistas 

7000030362 3013351429 UBS São Joaquim R. Rubi, 83 - B. São Joaquim 

7000030362 3011678902 UBS Vila Pérola Rua Campina Verde - 18 - B.Novo Progresso 

DISTRITO NACIONAL 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3003262401 UBS Nacional  Rua Benjamim Constant, 701. B. Nacional 

 

7000030362 3005318293 UBS Estrela Dalva Rua Buzios, 56 - B. Estrela Dalva 

7000030362 26728226 UBS Vale Amendoeiras  
Rua 6- nº52 - B. Vale Amendoeiras - 

IdentARC123400091 

7000030362 3013035764 UBS Ilda Efigenia Rua das Paineiras, 20 - B. Novo Recanto 

7000030362 3011641634 UBS Joaquim Murtinho   Rua Lucia Muniz, 476 - B. Nacional 

DISTRITO VARGEM FLORES 

Cod. Cliente Identificador Unidade Endereço Acionamento 

7000030362 3011312701 UBS Darci Ribeiro  Rua Joao Luiz de Farias, 166 - B. Darcy Ribeiro 

 

7000030362 3004836704 UBS Icaivera Av. Sycaba, 10 - B. Icaivera 

7000030362 3004947346 UBS Ipê Amarelo Rua Jequitibás, 10 - B. Ipê Amarelo 

7000030362 3002919163 UBS Nova Contagem  Av. VL 35, 138 - B. Nova Contagem 

7000030362 3003262392 UBS Retiro  Av. Dos Imigrantes, s/n - B. Retiro 

7000030362 3004970584 UBS Vila Renascer Rua VP 2, nº 1839 - Nova Contagem  

7000030362 3006388231 UBS São Judas Tadeu  Rua VL7, 259 - B. Nova Contagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:(301)%20334-8872
https://maps.google.com/?q=Rua+Mariana,+30+-+Arpoador+cep:%C2%A032145&entry=gmail&source=g


 
 

Secretaria Municipal de Saúde de Contagem  
Av. Gal. David Sarnoff, 3113 – Jardim Industrial – Contagem/MG – CEP: 32.210-110 

ANEXO 5- MAPA DIÁRIO DE TEMPERATURA 
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ANEXO 6 - FORMULÁRIO DE INVENTÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

Origem: ________________________ Destino: ______________________ 

 

 
 

 

IMUNOBIOLÓGICOS LABORATÓRIO 
APRESENTAÇÃO 

DOSES 
VALIDADE 

Nº DE 
FRASCOS 

BCG 

        

        

        

DTP/HB/Hib 
(Pentavalente) 

        

        

        

dT (Dupla Adulto) 

        

        

        

FEBRE AMARELA 

        

        

        

        

HEXAVALENTE 

        

        

        

HPV 

        

        

        

Haemóphilos tipo B  
HIB 

        

        

HEPATITE A Pediátrica 

        

        

        

HEPATITE A  
Adulto 

        

        

        

HEPATITE B 

        

        

        

        

INFLUENZA Trivalente 
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Responsável Destino: ___________________________  ____/____/____ 

Responsável Origem: ___________________________  ____/____/____ 

 

 

IMUNOBIOLÓGICOS LABORATÓRIO 
APRESENTAÇÃO 

DOSES 
VALIDADE 

Nº DE 
FRASCOS 

MENIGITE ACWY 
        

        

MENINGITE C 
        

        

PNEUMOCÓCICA 10 V 
        

        

PNEUMOCÓCICA 13 V 
        

        

PNEUMOCÓCICA 23 V 
        

        

PÓLIO INATIVADA VIP 
        

        

PÓLIO ORAL 
        

        

PPD 
        

        

RAIVA EM CULTIVO 
VERO  

        

        

SARSCOV-2 

        

        

        

Tríplice Acelular Infantil 
(DTPa) 

        

        

Tríplice Bacteriana 
(DTP) 

        

        

        

Tríplice Acelular Adulto 
(dTpa) 

        

        

Tríplice Viral SCR 

        

        

        

Vacina Rotavírus 
Humano (VRH) 

        

        

Varicela atenuada 
VARC 
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ANEXO 7 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICO SOB SUSPEITA 
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ANEXO 8 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 Água; 
 SabãoLíquido; 

 Papeltoalha. 

Descrição do Procedimento 

1. Retirar relógios, anéis e jóias das mãos e braços; 

2. Abrir a torneira tomando cuidado para não encostar as mãos na pia; 

3. Molhar as mãos; 

4. Colocar na palma da mão a quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir toda a superfície das 
mãos; 

5. Ensaboar as palmas das mãos friccionando-as entre si; 

6. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 

7. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 

8. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com 
movimento de vai-e-vem e vice-versa; 

9. Esfregar o polegar direito, com auxílio da mão esquerda, utilizando o movimento circular e vice-versa; 

10. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em 
concha, fazendo movimento circular e vice-versa; 

11. Esfregar o punho esquerdo, com auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice -
versa; 

12. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a 
torneira; 

13. Secar com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos; 

14. Utilizar o papel-toalha para fechar as torneiras com contato manual;  

15. Desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns. 

Cuidados 

Indicação do uso de água e sabão: 

 Ao iniciar o turno de trabalho; 

 Antes do recebimento, preparo e da administração de imunobiológicos; 

 Antes do manuseio interno das caixas térmicas e equipamentos de refrigeração; 

 Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou 

outros fluidos corporais; 

 As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com 

o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de infecções causadas por transmissão 

cruzada pelas mãos: 

 Antes e após contato com o paciente; 

 Antes e após a remoção de luvas. 

Resultados Esperados 

 Interromper a cadeia de transmissão de infecções veiculadas ao contato 

 Prevenção e redução das infecções causadas pela transmissão cruzada 

 Remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a 
oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-

organismos 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº01 Higienização Simples das Mãos 
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Figura 1: Lavagem das Mãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CI Nº03 
Leitura da Temperatura do Termômetro Digital de Máxima e Mínima com 

Cabo Extensor 

 

Executante 

 Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Termômetro digital de máxima e mínima. 
 Pilhas 
 Mapa de controle diário da temperatura 
 Caneta 
 Álcool a 70% 

 

Descrição do Procedimento 

1. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
2. Posicionar se diante do termômetro digital; 
3. Realizar a leitura no display superior (identificada como out), uma vez que a inferior retrata a 

temperatura externa (identificada como in); 
4. Fazer a leitura do número registrado no visor, que corresponde a temperatura do momento e 

anotar; 
5. Pressionar uma vez o botão de máxima e mínima para ler a temperatura máxima e anotar; 
6. Pressionar pela segunda vez o botão de máxima e mínima para ler a temperatura mínima e anotar; 
7. Pressionar novamente para retornar a temperatura do momento; 
8. Pressionar a tecla reset para tarar o termômetro; 
9. Registrar a temperatura no Mapa de Controle de Temperaturas com data, horário e assinatura; 
10. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01. 

 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 Realizar a leitura da temperatura no início da jornada (antes de abrir a câmera) e no final do dia , 

após guardar os imunobiológicos; 
 Verificar se a temperatura do termômetro encontra se em graus Celsius; 
 Ficar atento a necessidade de substituição da pilha com duração prevista de 6 meses, registrando 

no termômetro a data da troca; 
 Limpeza: Utilizar papel toalha ou pano umedecido e passar por toda superfície do termômetro, 

exceto no visor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº04 
Leitura da Temperatura do Termômetro Analógico de Máxima e Mínima 

com Tipo Capela 
 

Executante 

 Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Sabonete líquido 
 Álcool A 70% 
 Papel toalha 
 Termômetro analógico de máxima e mínima, tipo Capela 
 Mapa de controle diário de temperatura 
 Caneta 

 

Descrição do Procedimento 

1. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
2. Abrir a câmara fria ou refrigerador; 
3. Pegar o termômetro tipo Capela; 
4. Fechar a porta da câmara fria ou refrigerador; 
5. Verificar primeiro, a temperatura do momento (Atual), indicada nas extremidades superiores das 

colunas de mercúrio (colunas prateadas) em ambos os lados (direita e esquerda). As duas colunas 
deverão estar marcando a mesma temperatura; 

6. Registra a temperatura atual; 
7. Verificar a temperatura máxima ocorrida na extremidade inferior do filete azul da coluna da direita; 
8. Registrar a temperatura máxima; 
9. Verificar a temperatura mínima ocorrida indicada na extremidade inferior do filete azul da coluna 

esquerda; 
10. Registrar a temperatura mínima; 
11. Apertar “RESET” do termômetro após a leitura e o registro, pressionando e segurando o botão 

central até que os filetes azuis se encontrem com as colunas de mercúrio; 
12. Guardar o termômetro dentro da câmara fria ou refrigerador; 
13. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 

 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 Manter o termômetro analógico, de máxima e de mínima, sempre na posição vertical ou semi-

vertical (NUNCA) pode ficar na posição horizontal); 
 Manter o termômetro, dentro da câmara, na segunda prateleira; 
 Manusear o termômetro de forma cuidadosa, sem movimentos bruscos e evitando quedas; 
 Verificar e registrar a temperatura no mínimo duas vezes ao dia; 
 Usar o termômetro tipo Capela na geladeira. Na Câmara fria deve-se usar o termômetro digital 

com cabo extensor;  
 Limpeza: Utilizar algodão levemente umedecido com álcool 70%, sempre que necessário. 

Cuidado para não apagar a numeração.    
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº05 Contagem de Imunobiológicos 

 

Executante 

 Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Álcool a 70% 
 Bobina reutilizável 
 Plástico ou papelão 
 Formulário para registro de estoque deimunobiológicos 
 Caneta 
 Livro de ocorrência 

 

Descrição do Procedimento 

 
1. Higienizar as mãos, antes e após o procedimento; 
2. Colocar as bobinas reutilizáveis climatizadas, na bancada; 
3. Colocar sobre as bobinas, um plástico ou papelão (para a vacina não ter contato direto com o 

gelo); 
4. Retirar o estoque da vacina da câmara fria, separar por prateleira ou por porta talher, aos poucos; 
5. Registrar no formulário: nome do imunobiológico, quantidade, laboratório produtor, lote e validade; 
6. Manter cuidado com a temperatura da câmara; 
7. Manter a porta da câmara aberta o mínimo possível; 
8. Conferir a temperatura da câmara no final da contagem; 
9. Aguardar a temperatura da câmara chegar próximo aos 5ºC e resetar os termômetros; 

10. Registrar no livro de ocorrência. 

 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 A contagem de imunobiológicos deve ocorrer semanalmente ou sempre que for solicitar reposição 

de vacina, fechamento do mapa, transferência ou remanejamento de vacinas; 

 Informar o estoque para a Central de imunização SEMPRE, 15 dias após o recebimento da Rotina; 

 Esse procedimento serve para manter a Sala Abastecida. NUNCA DEIXE ZERAR O ESTOQUE 
PARA DEPOIS SOLICITAR AS VACINAS; 

 Em período de Campanha de Vacinação fazer a contagem de vacinas diariamente, e solicitar 
reposição antes de “Zerar” o estoque; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº06 Uso de Bobinas Reutilizáveis 

 

Executante 

 Técnico de enfermagem, Auxiliar de enfermagem e Enfermeiro 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Água corrente 
 Sabão neutro 
 Álcool a 70% 
 Papel toalha 
 Bobinas reutilizáveis 
 Termômetro com cabo extensor 
 Pano limpo (exclusivo sala de vacina) 

 

Descrição do Procedimento 

Climatizar as Bobinas de Gelo congeladas: 
1. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01 
2. Retirar as bobinas reutilizáveis do congelador, em quantidade necessária para montagem das 

caixas; 
3. Colocar as bobinas sobre a pia ou a bancada até que desapareça a "névoa" que normalmente 

cobre a superfície externa da bobina congelada; 
4. Secar as bobinas com pano limpo ou papel toalha de papel descartável; 
5. Colocar as bobinas na caixa térmica, conforme POP SVS-CI-nº06; 
6. Mensurar a temperatura interna da caixa térmica por meio do termômetro de cabo extensor, 

observando se a temperatura está entre 2ºC e 8ºC, sendo ideal 5ºC e avaliar a necessidade de 
colocar, trocar ou retirar bobinas da caixa; 

7. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01. 
Limpeza após o uso: 

8. Umedercer as bobinas com água; 

9. Retirar a sujidadeesfregandobucha não abrasiva (de uso exclusivo)embebidaemsabãoneutro; 
10. Enxaguaremáguacorrente 

11. Secar com panolimpo e seco; 
12. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01 

 
Recongelar as Bobinas de Gelo após limpeza: 
13. Recolocar as Bobinas no congelador ou freezer na posição vertical verificando a posição do rodízio 

da direita para a esquerda; 
14. Manter as bobinas no congelador durante um período mínimo de 24 horas; 
15. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01. 

 
 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº12 Organização de Caixa Térmica com Berço 

 

Executante 

 Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e  Enfermeiro 

Materiais/ Equipamentos 

 Sabonete líquido 
 Álcool a 70% 
 Papel toalha 
 Caixa berço 
 Cartolina 
 Bobinas de gelo congeladas grande e fina (28cm x 14cm) 
 Termômetro de máxima e mínima com cabo extensor 
 Fita adesiva 

 

Descrição do Procedimento 

1. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
2. Pegar a caixa berço; 
3. Retirar as bobinas de gelo(13 unidades) do congelador e colocá-las direto na caixa berço, sem 

climatizar; 
4. Colocar nas laterais da caixa, entre as paredes internas e o berço, bobinas de gelo recicláveis (10 

unidades); 
5. Disporverticalmente,  três (3) bobinas de gelo reciclável nas laterais maiores e duas (2) bobinas de 

gelo nas laterais menores; 
6. Colocar no centro da caixa, o bulbo(sensor) do termômetro digital de máxima e mínima; 
7. Fixar o termômetro no lado externo, em uma das laterais da caixa; 
8. Fechar a caixa e aguardar que a temperatura atinja um valor entre +2ºC e  +8º; 
9. Preencher Lista de imunobiológicos para transporte, transferência ou acondicionamento em caixa 

berço  
10. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
11. Colocar os imunobiológicos, acondicionados, no centro da caixa berço, em sacos plásticos e/ou 

nas caixas originais fechadas; 
12. Colocar sobre os imunobiológicos barreiras, como papelão ou cartaz (limpo); 
13. Colocar sobre estas barreiras quatro (3) bobinas de gelo climatizadas;; 
14. Fechar a caixa, vedá-la com fita adesiva; 
15. Apertar RESET  no termômetro, quando  a temperatura da caixa, atingir o valor entre +2ºC e +8ºC, 

ideal 5ºC; 
16. Abrir um Mapa de Temperatura para a Caixa-berço e anotar data, horário, temperatura máxima, 

mínima, atual e nome de quem a preparou; 
17. Manter o monitoramento contínuo; 
18. Trocar as bobinas sempre que necessário, quando a temperatura máxima atingir +7ºC; 
19. Lavar, secar e voltar com as bobinas para o congelador após o uso conforme POP SVS-CI-nº06 
20. Lavar, secar e guardar a caixa berço após o uso; 
21. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 

 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 Este procedimento, se corretamente aplicado, permite que os imunobiológicos permaneçam na 

caixa por até 15 horas; 
 A caixa berço deverá ser guardada limpa e seca. Preferencialmente envolta no plástico; 
 O Mapa de Temperatura é um documento de garantia de qualidade dos imunobiológicos, e  deve 

ser arquivado na Sala de vacina. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº13 Verificação de Funcionamento do Nobreak 

 

Executante 

 Gerente, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Nobreak 
 Livro de Sala de Vacina 

 

Descrição do Procedimento 

1. Verificar o encaixe da tomada do Nobreak na parede (tomada específica); 

2. Verificar o encaixe da tomada da câmara no Nobreak;  

3. Verficar se o Nobrek está no padrão adequado de funcionamento: 
4. Verificar LED de ENTRADA: Luz verde acesa (tem entrada de energia); 
5. Verificar LED de BATERIA: Luz verde acesa (bateria carregada não sendo utilizada e 

recebendo energia); 
6. Verificar LED de ALARME: Luz vermelha apagada e alarme sonoro desligado (bateria não 

sendo utilizada e com entrada de energia); 
 

Acompanhar o funcionamento do Nobreak durante a falta de energia: 
1. Verificar LED de ENTRADA: Luz verde apagada (não tem entrada de energia); 
2. Verificar LED de BATERIA: Luz verde apagada (bateria sendo utilizada e não recebe energia); 
3. Verificar LED de ALARME: Luz vermelha acesa e alarme sonoro acionado (bateria sendo 

utilizada sem entrada de energia): 

 O nobreak tem 4 horas de autonomia e ficará nesse padrão até descarregar completamente a 
bateria. 

 Após as 4 horas: A câmara não receberá mais energia e se manterá desligada (Painél 
apagado e sem receber energia).  

 A câmara terá uma autonomia máxima de 2 horas para manter a temperatura em até 8°C, se 
mantida fechada. 

 Caso seja uma ausência momentânea de energia, o Nobreak voltará ao padrão adequado de 
fucionamento, rapidamente. 

 
Padrão do Nobreklogo após o retorno da energia: 

 LED de ENTRADA: Luz verde acesa (tem entrada de energia); 
 LED de BATERIA: Luz verde piscando (bateria em carregamento, não está sendo utilizada e 

está recebendo energia); 
 Verificar LED de ALARME: Luz vermelha apagada e alarme sonoro desligado (bateria não 

sendo utilizada e com entrada de energia); 
 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 Caso o funcionamento esteja fora do padrão, solicitar Manutenção conforme POP SVS-CI-nº14. 
 Registra tudo no livro de sala de vacina. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº 14 Procedimentos em caso de Falha no Equipamento 
 

Executante 

 Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e  Enfermeiro 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Caderno de relatório 
 Caneta 
 Caixa berço 
 Bobinas de gelo 
 Caixas térmicas ou Caixa berço 
 Computador 
 Telefone 
 Formulários: 

  Lista de Imunobiológicos para Transporte, Transferência ou Acondicionamento em Caixa 
Berço; 

 Mapa de Temperatura  
 Notificação de Imunobiológico sob Suspeita 

Descrição do Procedimento 

Se equipamento com defeito ao chegar na unidade e/ou durante o turno de trabalho: 
1. Verificar e registrar temperatura máxima, mínima e atual do termômetro com cabo extensor da 

câmara ou geladeira; 
2. Verificar e registrar a temperatura máxima, mínima e atual do termômetro de capela da câmara ou 

geladeira; 
3. Verificar Temperatura máxima e mínima do Display da Câmara; 
4. Informar à Central de Imunização a situação e as temperaturas encontradas por telefone e e-mail; 
5. Comunicar à Diretoria do distrito; 
6. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
7. Transferir os imunobiológicos para a geladeira de apoio, que deve estar com a temperatura 

monitorada e registrada diariamente; 
8.  Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
9. Preparar imediatamente a caixa berço, caso necessite de apoio conforme POP SVS-CI-nº12 
10. Fazer a solicitação da manutenção do equipamento por e-mail com cópia para a Central de 

imunização conforme POP SVS-CI-nº13; 
 Se houve alteração temperatura (menor que +2ºC ou maior que +8ºC): 

1. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
2. Preencher Imediatamente o Formulário de Investigação de Imunobiológicos Sob Suspeita, 

enviar por e-mail para a Central de imunização e enviar original por malote; 
3. Manter todos os imunobiológicos resfriados (entre +2ºC e +8ºC) no refrigerador ou Caixa 

Berço; 
4. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
5. Solicitar Manutenção para o Equipamento, conforme POP SVS-CI-nº13; 
6. Notificar a Central de Imunização; 
7. Aguardar retorno da Central de Imunização para liberação e/ou reposição de vacinas assim 

que possível com resposta escrita da Avaliação dos Imunobiológicos Sob Suspeita; 
8. Seguir outras orientações da Central de Imunização; 

 Se NÃO houve alteração temperatura (mantida entre+2ºC e +8ºC): 

1. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
2. Manter todos os imunobiológicos resfriados (entre +2ºC e +8ºC) no refrigerador ou Caixa 

Berço; 
3. Lavar as mãos conforme POP SVS-CI-nº01; 
4. Solicitar Manutenção para o Equipamento, conforme POP SVS-CI-nº13;; 
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5. Notificar a Central de Imunização; 
6. Seguir outras orientações da Central de Imunização; 
7. Próximo das 16 h solicitar que o motorista do distrito encaminhe a caixa com os 

imunobiológicos para a UBS mais próxima; 

8. Se após as 17h, fazer contato com a portaria da Secretaria de Saúde para acionar  o Plantão 
da Central de Imunização ou direto para o profissional do plantão. 

 

Cuidados e Observações 

 
 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 A caixa berço, se corretamente montada, permite que os imunobiológicos permaneçam com a 

temperatura adequada por até 15 horas; 
 A temperatura da geladeira de apoio deve ser monitorada e registrada diariamente, para que em 

caso de necessidade se possa armazenar vacinas; 
 Em caso dosImunobiológicos ficarem sob suspeita, mantê-los acondicionados em temperatura 

adequada (entre +2ºC e +8ºC) 
 Não utilizar os imunobiológicos caso as temperaturas ficaram fora do padrão, até ser liberado pela 

Central de Imunização; 
 Realizar vacinação Volante até resolução do problema; 
 E-mail da Central de imunização: vacina@contagem.mg.gov.br 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SVS-CINº 15 
Solicitação de Manutenção Corretiva para Câmara de Conservação de 

Vacina, Geladeira e Nobreak 

 

Executante 

 Gerente, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 Computador 
 Caneta 
 Livro de Sala de Vacina 
 Internet 

 

Descrição do Procedimento 

Assim que forem detectadas anormalidades nos equipamentos deve-se: 
1. Verificar tomadas, relógio de luz, caixa de distribuição de energia, display dos equipamentos e 

alertas luminosos e sonoros dos equipamentos; 
2. Fazer um e-mail para solicitação de manutenção corretiva, especificando o equipamento, o 

patrimônio, o defeito encontrado, data de início do problema, unidade solicitante, distrito sanitário, 
data da solicitação e profissional solicitante; 

3. Enviar, por e-mail, a solicitação para a Diretoria Administrativa da SMS, com cópia para o setor de 
Imunização de Contagem e Diretoria de Distrito Sanitário; 

4. Caso seja necessário, montar caixa berço ou caixa térmica de poliuretano para retirar as vacinas 
da UBS; 

5. Registrar os testes feitos, o defeito e o pedido de manutenção no livro de sala de vacina. 
 

Cuidados e Observações 

 Comunicar ao enfermeiro qualquer anormalidade; 
 Monitorar e acompanhar a vinda do Técnico à UBS; 
 Caso o atendimento não ocorra, cobrar da Diretoria Administrativa e avisar a Central de 

Imunização; 
 Acompanhar sempre, a visita do técnico e o registro dos defeitos encontrados, peças trocadas e 

recomendações para uso do equipamento após manutenção; 
 E-mail da Diretoria Administrativa: da.famuc@gmail.com 

 E-mail da Central de imunização: vacina@contagem.mg.gov.br 
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