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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o conhecimento e o cumprimento das 

recomendações técnicas do Programa Nacional de Imunização sobre a conservação dos 

imunobiológicos no Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho pelos profissionais de 

enfermagem. A pesquisa teve abordagem quanti-qualitativa, descritiva, recorrendo aos 

recursos da revisão bibliográfica, observação direta. A abordagem qualitativa se deu pela 

análise de conteúdo dos relatados encontrados de cada participante e os registros existentes 

em trabalhos anteriores acerca do assunto. A abordagem quantitativa se deu pela análise de 

tabelas que abordou características sociodemográficas e demais informações referentes aos 

aspectos gerais sobre vacinação em área indígena. Os instrumentos de pesquisa utilizados 

foram um roteiro para a entrevista e para checagem de equipamentos relacionados à 

imunização. Além do uso do gravador e fotos no momento da pesquisa. Os achados 

encontrados detectaram fragilidades e lacunas quanto ao conhecimento dos profissionais de 

enfermagem sobre vacinas, bem como a precariedade dos equipamentos utilizados. Dos 67 

profissionais entrevistados, 57% (36) não receberam capacitação em sala de vacina. O estudo 

sinaliza que gerenciar o trabalho com imunobiológicos requer conhecimento e treinamento 

específico para que se possa ofertar serviço um de qualidade e que não comprometa a 

erradicação e o controle de doenças imunopreveníveis. 

Palavras-chave: Vacinação, Saúde indígena, Rede de Frio.  
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ABSTRACT 

 

             

 

The objective of this study was to analyze the knowledge and compliance with technical of 

the National Immunization Program recommendations on the conservation of 

biopharmaceuticals in the Special Indigenous Sanitary District of Porto Velho by nursing 

professionals. The research was quantitative and qualitative, descriptive approach, using the 

resources of the literature review, direct observation. The qualitative approach was due to the 

content analysis of the reported found of each participant and the existing records in previous 

works on the subject. The quantitative approach for the analysis of tables that addressed 

sociodemographic characteristics and other information related to general aspects of 

vaccination in indigenous areas. The research instruments used were a roadmap for the 

interview and for checking the immunization-related equipment. Besides the use of the 

recorder and photos at the time of the survey. The findings detect weaknesses and gaps in the 

knowledge of nursing professionals about vaccines and the precariousness of the equipment 

used. Of the 67 professionals interviewed, 57% (36) did not receive training in vaccine room. 

The study showed that manage the work with immunobiologicals requires knowledge and 

specific training so that it can offer quality service and that does not compromise the 

eradication and control of vaccine-preventable diseases. 

Keywords: Vaccination, Indigenous health, Cold Chain. 
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INTRODUÇÃO  

Ao estudar as práticas e as técnicas envolvidas na produção e uso das vacinas, é 

importante analisar como as concepções científicas não podem ser dissociadas das práticas 

políticas e dos interesses profissionais da comunidade. Se, por um lado, “as doenças 

infectocontagiosas sempre foram um grande desafio para a saúde pública, pois a capacidade 

de se disseminar rapidamente dificulta o seu controle” (OLIVEIRA et al., 2011, p.10); por 

outro lado a vacina é um produto de eficácia consensual (mas não absoluta) entre os médicos, 

cientistas e autoridades que atuam na esfera da saúde pública, contribuindo para a redução das 

doenças infectocontagiosas (NETO, 2011). 

 Diante deste cenário, as vacinas têm se mostrado comprovadamente, como meios 

eficientes e seguros para alcançar o objetivo de erradicação de algumas doenças, como a 

varíola e a poliomielite, quando apresentam coberturas adequadas (OLIVEIRA et al., 2011). 

Apesar desse benefício, o custo para a elaboração de uma nova vacina é estimado em mais de 

500 milhões de dólares, em virtude das exigências regulatórias cada vez mais rigorosas e dos 

processos de produção ainda mais complexos (BALLALAI, 2013).  

 Cada patologia ou doença apresenta suas peculiaridades e, sendo que, as campanhas de 

vacinação são adaptadas de acordo com a análise do comportamento destas doenças. A 

erradicação da varíola demonstrou e demonstra que eliminar doenças no mundo é uma 

possibilidade. Entende-se como erradicação de uma doença transmissível, “a extinção, por 

métodos artificiais, do agente etiológico ou seu vetor sendo impossível sua reintrodução e 

totalmente desnecessária a manutenção de quaisquer medidas de prevenção” (WALDMAN; 

SILVA; MONTEIRO, 1999, p.8). 

 A erradicação das doenças foi possível, com a instituição, em 1973, do Programa 

Nacional de Imunização (PNI), que completou 40 anos no ano de 2013,  

Um programa que envolve os diferentes setores de uma das intervenções em Saúde 

Pública mais importante nas últimas décadas, de grande aceitação e avalia de forma 

positiva por boa parte da população, pelo impacto ou eliminação ou controle de 

doenças, que, por muitos anos, assolaram vidas ou deixaram sequelas, até que o 

setor público adotasse medidas para transformar tais situações (BRASIL, 2013a, 

p.19). 

          Eliminar uma doença é a redução da sua incidência ou da sua transmissão em extensa 

área geográfica, persistindo, no entanto, o risco de sua reintrodução, seja por falha na 

utilização dos instrumentos de controle, seja pela modificação de seu comportamento, mas 

com a manutenção indefinidamente do tempo, das medidas de controle (TAUIL, 1998, p. 56). 
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Por outro lado, no “controle aceita-se a convivência com determinadas doenças, desde que em 

níveis considerados toleráveis” (WALDMAN; SILVA; MONTEIRO, 1999, p.8). 

A eficácia e extensão do Programa de Imunização se deram com planejamento e 

estratégia em massa da população, solidificando a imunização nos serviços de saúde, e 

também com a iniciativa de executar um conjunto de iniciativas voltadas para as vacinas e 

procedimentos (BRASIL, 2001). 

Os principais aspectos relacionados à iniciativa de introduzir as vacinas nos programas 

estão relacionados à carga das doenças, características das vacinas, impacto sobre os 

programas, análise farmacoeconômica da intervenção, percepção de risco, compromisso e 

respaldo político, aliança e sustentabilidade dos programas (BRICKS, 2011). 

 Em primeiro lugar, o aspecto carga das doenças é essencial para tomar decisões sobre 

a inclusão das vacinas nos calendários vacinais, pois devido à confiabilidade sobre os 

diagnósticos descobertos, há testes laboratoriais com alta sensibilidade e especificidade para 

diagnosticar as doenças infecciosas, além disso, a melhora na disseminação quanto aos 

registros informatizados nas unidades de saúde integrada com a atenção da vigilância 

epidemiológica contribui para este fim. Embora a tecnologia tenha contribuído com o auxílio 

no diagnóstico das doenças, ainda há discrepância no acesso ao serviço de saúde, onde a 

mesma doença é diagnosticada e tratada de diversas formas, dificultando a interpretação dos 

dados epidemiológicos disponíveis.  

 Em segundo lugar, quanto às características e segurança das vacinas, é importante 

diferenciar a relação causal e a relação temporal às reações adversas ocasionadas pelas 

vacinas, pois, estas podem estar associadas a eventos considerados esperados e temporalmente 

associados à aplicação das vacinas, ou podem ocorrer eventos raros que interferem na 

aceitação da vacina pela população, na Europa, por exemplo, “a menor aceitação da vacina 

contra o sarampo ocorreu pela divulgação de trabalhos sem fundamento científico, associando 

a vacina a problemas como autismo e doença inflamatória intestinal” (ANDRUS; 

QUADROS, 2007).  

Ainda que reconhecidamente eficazes, as vacinas não estão livres de apresentarem 

riscos e, como qualquer outro medicamento, é difícil prever a sua reação em cada indivíduo. 

As reações em seres humanos podem ser variáveis e muitas vezes indesejáveis, pois a 

composição das vacinas inclui desde antígenos (responsáveis pelo desenvolvimento de 

anticorpos específicos contra o agente infeccioso), conservante (mercúrio), adjuvante 
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(alumínio), derivados de formaldeído, antibióticos e vários outros produtos oriundos do 

processo de infecção de animais para a obtenção de vírus vivos (JILLANI, 2005).  

 Em terceiro lugar, quanto aos impactos da implantação das vacinas sobre o programa, 

apresenta-se como uma dificuldade, pois, “analisar o impacto das vacinas na ausência de 

dados confiáveis provavelmente leva a erros e à diminuição na aceitação de produtos que 

beneficiam grande parte da população” (BRICKS, 2011). 

 Em quarto lugar, a análise farmacoeconômica de intervenção, deve contar com 

informações confiáveis, como por exemplo, as doenças de notificação compulsória, como em 

relação à morbidade e o impacto social da doença e suas sequelas ou complicações (BRICKS, 

2011).  

 Em relação à percepção dos riscos das doenças, relacionado à aceitação e à utilização 

das vacinas, é um fator que coloca em discussão a questão dos efeitos que a vacina pode 

causar, ou relação custo-benefício, mas que, acredita-se que o risco de adoecer pela doença 

imunoprevenível é grave em relação ao risco de tomar a vacina.  

  Diante disto, surgiu a curiosidade em investigar como é realizada a vacinação na 

saúde indígena, sua administração bem como sua conservação, tendo em vista que  a 

imunização integra uma das ações mais importantes da atenção primária no macroprocesso de 

Atenção à Saúde Indígena, pois possui impacto no nível individual e coletivo, contribuindo 

significativamente para a redução da mortalidade infantil (SESAI, 2013).  

1 JUSTIFICATIVA   

A literatura reconhece a importância dos programas de imunização como uma das 

medidas mais eficazes para a promoção da saúde dos povos (JANI; SCHACHT; BJUNE, 

2008; MITCHELL et al., 2008) independentemente das diferenças socioeconômicas e 

culturais.  

A população indígena é uma população com características peculiares e está suscetível 

às doenças imunopreveníveis, considerando toda a complexidade e heterogeneidade das 

atividades que envolvem as ações de atenção básica de saúde desta população, logrando êxito 

em várias linhas de atuação, orientadas por seus macroprocessos finalísticos de trabalho 

(SESAI, 2014).  

As ações programáticas de saúde são desempenhadas, acompanhadas e monitoradas 

pela Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena (CGAPSI). A coordenação organiza-se 
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na forma de áreas técnicas, como por exemplo, atingir uma cobertura de 75% das crianças 

menores de 7 anos com esquema vacinal completo, de acordo com o calendário indígena de 

vacinação, com o intuito de buscar maior articulação com as demais coordenações do 

Ministério da Saúde e promover a adaptação das políticas de saúde à realidade dessa 

população, contemplando as especificidades culturais e fomentando os processos de cuidado 

tradicional com protagonismo dos povos indígenas (SESAI, 2014).  

Daí a importância de se pensar as representações que estes povos têm sobre o processo 

saúde-doença, qualidade de vida e o próprio trabalho em saúde. Há que se observar a 

necessidade de integrar os povos indígenas dentro da dinâmica que norteia as ações 

envolvidas no processo saúde-doença, tendo em vista que por ser uma cultura tão diferente, 

toda a organização social é bem diversa da nossa, a língua, o modo de vida é diferente.  

É imprescindível que haja envolvimento de todos os atores que convivem direta ou 

indiretamente com as realidades vivenciadas pelas populações tradicionais respeitando seus 

costumes diferenciados.  

Assim, estaremos fortalecendo a saúde da região evidenciando que é um direito que 

responde a uma construção intersetorial, na qual o Estado é responsável pelo cumprimento 

deste direito e ainda, evidenciando os princípios e diretrizes que constituem o Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

Neste estudo foi constatada a carência de profissionais permanentemente nos lugares, 

alta rotatividade, falta de equipamentos, conhecimento insuficiente para lidar com culturas 

diferentes, falta de compromisso por parte de alguns e pouco treinamento entre outros 

problemas operacionais.  

A importância deste estudo foi investigar de que forma é realizado o manuseio, 

transporte e administração das vacinas pelos profissionais de enfermagem em área indígena e 

realizar uma checagem de instrumentos e materiais que são utilizados para a vacinação desta 

população, pois o manuseio incorreto, a não fiscalização pela sociedade pode gerar graves 

consequências ao programa de imunizações.  

 

2 PROBLEMÁTICA  

 Vacinas são produtos biológicos usados para prevenção de doenças e não são usadas 

para reverter um quadro já existente, como o uso dos medicamentos, utilizados para 

tratamento de doenças já instaladas. Mas, falhas no controle de qualidade têm grande impacto, 
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por ser grande o número de vacinados (SILVA, 1996). Verificou-se assim, a necessidade de 

levantar algumas questões: 

- Os profissionais de enfermagem são capacitados ou recebem treinamento para realizarem a 

vacinação na população indígena? 

- Qual a visão dos profissionais de enfermagem sobre as condições e dinâmica de trabalho, 

tendo em vista a logística e dificuldade de acesso às áreas indígenas? 

- Os profissionais de enfermagem orientam adequadamente a população indígena quanto à 

explicação do procedimento, bem como dos possíveis eventos adversos? 

- Como ocorre a conservação dos imunobiológicos na saúde indígena?  

- A conservação das vacinas é realizada de forma adequada? 

- Como os profissionais de enfermagem percebem a questão cultural no processo de 

vacinação? 

 

3  PRESSUPOSTOS   

A vacinação, mesmo com todas as tecnologias médicas, não são inteiramente isentas 

de riscos, podendo causas reações inesperadas e indesejadas, mesmo constituindo o melhor 

beneficio em termos de custo-efetividade para a Saúde Pública (FREITAS; WALDMAN, 

2007).  Como pressupostos, tem-se que: 

- Os profissionais de enfermagem são treinados e capacitados para realizarem a imunização da 

população indígena. 

- Os profissionais de enfermagem encontram dificuldades quando à distância das aldeias e nas 

mesmas não existe estrutura adequada para a conservação das vacinas. 

- Os profissionais de enfermagem orientam adequadamente a população indígena quanto à 

explicação dos procedimentos e sobre os possíveis eventos adversos.  

- A conservação das vacinas ocorre adequadamente em temperatura preconizada pelo 

Ministério da Saúde, em caixas de isopor e geladeiras. 

- A conservação das vacinas é realizada de forma adequada e atende ao protocolo do 

Programa Nacional de Imunização  

- Os profissionais de enfermagem percebem que os indígenas aceitam bem a vacina mesmo 

levando em conta as características culturais 
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4 OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GERAL  

Analisar o conhecimento e o cumprimento das recomendações técnicas do Programa 

Nacional de Imunização sobre a conservação dos imunobiológicos no Distrito Sanitário 

Especial Indígena de Porto Velho pelos profissionais de enfermagem. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

           - Descrever as características demográficas, e de formação dos profissionais de 

enfermagem envolvidos na saúde indígena; 

         - Conhecer as facilidades e dificuldades da prática de vacinação no DSEI Porto Velho; 

 

         - Identificar se as equipes de enfermagem orientam adequadamente a população 

indígena quanto à explicação do procedimento, bem como sobre possíveis eventos adversos; 

 

- Evidenciar a prática da vacinação nas aldeias e a questão cultural, tendo em vista os 

medos, aceitação e a migração destes povos.   
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5 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A POLÍTICA INDIGENISTA DE 

SAÚDE  

 A saúde é um tema primordial em várias regiões devido à situação precária, em se 

tratando do acesso aos serviços de saúde, a que a maioria dos povos indígenas no Brasil estão 

submetidos. O encontro entre os europeus e as sociedades indígenas foi marcado pelo conflito 

e à oposição. Em diferentes períodos histórico-econômicos e até os dias atuais, os indígenas 

sempre foram considerados obstáculos ao progresso nacional (BERTANHA et al., 2012). 

 Os povos indígenas brasileiros recebem assistência à saúde por intermédio do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, integrado ao SUS e de acordo com as diretrizes da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), buscando garantir o 

respeito às suas peculiaridades culturais (BERTANHA et al., 2012).  

 Historicamente, no Brasil, os primeiros cuidados de saúde dispensados aos grupos 

tribais partiram das missões religiosas. Posteriormente, com a criação do Serviço de Proteção 

ao índio (SPI), em 1910, que permaneceu até 1967 (CONFALONIERI, 1989).  

 Durante este período foi institucionalizado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas 

(SUSA), em 1956, pelo médico e indigenista Noel Nutels, que realizava ações de controle da 

tuberculose, vacinação, doenças transmissíveis e atendimento odontológico, apoiado pela 

Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Correio Aéreo Sanitário, ligado ao Correio Aéreo 

Nacional, transportando material e as equipes de saúde (COSTA, 1987). 

A partir de 1967 a assistência à saúde destes povos passou para a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), criada por meio do Decreto Lei nº 5.371, vinculada ao Ministério da 

Justiça, que atuou até 1999. Este órgão criou as Equipes Volantes de Saúde (EVSs), baseado 

no modelo de atenção do SUSA, que representavam um dos pilares dos serviços e das ações. 

Essas equipes realizavam atendimentos esporádicos às comunidades indígenas de sua área de 

atuação, prestando assistência médica, aplicando vacinas e supervisionando o trabalho do 

pessoal de saúde local, geralmente constituído por auxiliares ou atendentes de enfermagem 

(CIMI, 2013).  

Após este período, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) assumiu a 

responsabilidade pelos cuidados e atendimento aos povos indígenas, através do Decreto Lei 

nº. 3.156, de 27/9/1999, permanecendo até 2010, quando foi criada a Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI), no âmbito do Ministério da Saúde, por meio do Decreto nº 7.336 de 
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19/10/2010, que passa a coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena em todo o território nacional (CIMI, 2013). 

A SESAI tem como missão principal a proteção, a promoção e a recuperação da 

saúde dos povos indígenas e exercer a gestão de saúde indígena, bem como orientar 

o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em 

saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de 

cada DSEI em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de 

Saúde (SESAI, 2014, p.16). 

 

Caracteriza-se pela implementação de um novo modelo de gestão e de atenção no 

âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no SUS (SASISUS), de modo 

descentralizado, com autonomia administrativa, orçamentária, financeira e com 

responsabilidade sanitária nos 34 DSEI, mediante uma gestão democrática e participativa 

promovendo o fortalecimento do Controle Social da Saúde Indígena (SESAI, 2014) 

Dentro do seu campo de atuação, cabe também à SESAI coordenar e avaliar as ações 

de atenção à saúde no âmbito do SASISUS, promovendo a articulação e a integração com os 

setores governamentais e não governamentais que possuem interface com a atenção à saúde 

indígena (SESAI, 2014). 

A atenção à saúde dos povos indígenas foi organizada por meio da Lei n. 9.836, de 23 

de setembro de 1999, denominada Lei Arouca, que criou o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, vinculado ao Sistema Único de Saúde, englobando os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (BRASIL, 2004). 

 

Os DSEIs, prestam atenção básica à população indígena de forma hierarquizada e 

integrada, com complexidade crescente e devidamente articulada com a rede do 

SUS. Têm como instância regional o Pólo-base, através da atuação de Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena. Consistem em unidades descentralizadas e 

autônomas e são considerados espaços étnicos, sociais, dinâmicos, geográficos, 

populacionais e administrativos bem delimitados, não coincidentes com os limites 

de estados e municípios onde estão localizadas as Terras Indígenas (BRASIL, 2004, 

AITH, 2009, p.109).  

 

A assistência à saúde prestada a estes povos tem como princípios o respeito pelos seus 

sistemas tradicionais e o reconhecimento da sua diversidade social e cultural (BRASIL, 

2002). 
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6 O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) 

6.1 HISTÓRICO MUNDIAL 

 A literatura mostra que antes do século X os chineses já haviam realizado estudos 

sobre diferentes tentativas de prevenção de doenças infectocontagiosas por inoculação e/ou 

contato da pessoa sadia com secreções ou crostas (pus) da pele das pessoas contaminadas 

(ARAÚJO, 2013), com a finalidade de estimular uma doença branda, para tornar o paciente 

resistente quando do contato com a doença propriamente dita.  

 A finalidade de colocar em contato um paciente sadio com um infectado era induzir 

uma resposta positiva de forma que os indivíduos ficassem imunes. Diante disto, “a 

“variolização”, “inoculação” ou ainda “transplantação” era uma técnica na qual se fazia a 

introdução de líquido extraído das crostas de varíola na pele de indivíduos saudáveis” 

(FERNANDES, 2003, p.462). 

 No século XVIII, os hindus e os escoceses também utilizaram a técnica de 

variolização tanto contra a varíola quanto com o sarampo (ARAÚJO, 2013).  

 Em 1796, Edward Jenner percebeu que as ordenhadoras da região se contaminavam 

com a varíola bovina e desenvolviam uma forma branda da doença conhecida como vaccínia 

e tornavam-se imunes à varíola (FERNANDES, 2003). 

 A partir destas observações Jenner começou a fazer inoculações em pessoas sadias 

com material retirado das feridas dos portadores da varíola bovina e percebeu que estas 

pessoas que recebiam o pus, não adoeciam. Com a disseminação do registro deste 

experimento, começou a utilizar a técnica e mortes foram evitadas (ARAÚJO, 2013). 

No ano de 1870, com as inovações introduzidas pela microbiologia de Pasteur, não 

impuseram mudanças substanciais na prática da vacinação antivariólica. A então 

recém-criada microbiologia pastoriana concordava com a afirmativa de Jenner de 

que a vacina era uma doença, passando a imprimir à sua conceituação original um 

raciocínio causal, relacionando-a a um microrganismo específico, que podia ser 

estudado, analisado e controlado no laboratório. (FERNANDES, 2003, p.462). 

 

 Posteriormente,  Louis Pasteur e Robert Koch estabeleceram a relação causa/efeito 

entre a presença de microorganismos patogênicos e doenças, dando o nome de vacina aos 

agentes utilizados para a proteção de doenças infecciosas (FEIJÓ; SÁFADI, 2006).  

Na década de 30, a varíola continuava sendo a maior causa de morte mundial. No 

entanto, outra doença intrigava os cientistas da época, que apesar dos avanços alcançados, não 
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descobriam as causas: a poliomielite. Em 1940, acreditava-se que o poliovírus quando inalado 

invadia o sistema nervoso. Essa concepção foi elucidada a partir de novos conhecimentos, 

com surgimento do microscópio, bem como, o avanço da virologia. A poliomielite, antes 

classificada como uma doença neurológica passa a ser catalogada como doença entérica, a 

partir dessa nova classificação surge a possibilidade de uma vacina contra a doença 

(CAMPOS; NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003).  

Em 1953, os jornais anunciavam que, num período de dez anos, tanto a pólio como a 

varíola, possivelmente ficariam em situação de controle. Nesse momento se observava a 

disputa entre os cientistas da vacina produzida por vírus inativado, gerada por Salk, e por 

vírus atenuado, desenvolvida por Sabin (CAMPOS; NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1960 decidiu implantar uma campanha 

mundial para a erradicação da varíola, pois nesse momento as atividades de imunização eram 

realizadas de forma isolada e não sistematizada, dificultando o seu controle, mantendo na 

época alta taxa de mortalidade (CAMPOS; NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003). 

O último caso de varíola transmitido de homem a homem ocorreu em 1977, 

encerrando-se, com este episódio, o programa de erradicação da varíola, a mais bem sucedida 

intervenção na história da saúde pública (FEIJÓ; SÁFADI, 2006; REZENDE, 2009; 

SCHATZMAYER, 2001.  

O sucesso dessa campanha mundial só foi possível pela existência de uma vacina 

eficiente, de baixo custo e de fácil aplicação como a vacina antivariólica. Após essa estratégia 

de vacinação em massa, abriu-se a perspectiva da utilização de outras vacinas, visando o 

controle, à eliminação ou à erradicação de outras doenças, como acontece nos dias de hoje 

(FENNER et al., 1988).  

 

6.2 HISTÓRICO BRASILEIRO 

 A vacinação no Brasil começou com o sanitarista Osvaldo Cruz, por volta de 1904, na 

cidade do Rio de Janeiro com a finalidade de controlar a varíola que assolava a população 

através da vacinação em massa (ARAÚJO, 2013). Nessa época, a vacinação antivaríola 

ocorria em dias fixos, no próprio palácio do governo. No ano de 1838, foi criado em São 

Paulo, o Instituto Vacínico, o qual permaneceu até 1873, embora sem planejamento dessas 

ações. Estas aconteciam ocasionalmente, como uma prática não sistemática, realizada 

somente em momentos de epidemia (TEIXEIRA; ALMEIDA, 2003).  
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No início do século XX, a população brasileira era acometida pelas constantes 

epidemias de varíola, febre amarela e peste bubônica. Na época, preocupado com essa 

situação, o presidente da República, Rodrigues Alves, designou o médico sanitarista Osvaldo 

Cruz para ser chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o propósito de 

melhorar as condições sanitárias da cidade através da implantação de um projeto de 

saneamento básico e reurbanização (RIBEIRO, 2006; BUSS, 2005).  

 Em novembro de 1904, foi instituída a campanha obrigatória de vacinação contra a 

varíola, que marcou as políticas de imunização, tendo em vista que a população se revoltou 

contra lei da vacinação obrigatória, pois a mesma, “continha cláusulas rigorosas que incluíam 

multas aos refratários e a exigência de atestado de vacinação para matrículas nas escolas, 

acesso a empregos públicos, casamentos e viagens, além de possibilitar os serviços sanitários 

adentrar residências para vacinar seus moradores” (CARVALHO 1987; BENCHIMOL, 

2003). 

Embora o objetivo fosse a proteção da população e a erradicação da doença, foi 

executada de forma autoritária e violenta. As pessoas tinham suas casas muitas vezes 

invadidas por agentes sanitários e eram vacinadas à força, provocando revolta, pois a grande 

maioria desconhecia o que era vacina e os seus efeitos. Essa atitude provocou na população 

sentimentos de reprovação expressos pela destruição de meios de transportes entre outras 

desordens. O governo viu-se pressionado e revogou a lei de vacinação obrigatória em 16 de 

novembro de 1904 e, com a ajuda do exército e da marinha, a ordem foi estabelecida 

novamente (RIBEIRO, 2006; MOULIN, 2003). Tal episódio ficou conhecido como a Revolta 

da Vacina e acreditava-se que o mesmo “estava ligado às manipulações políticas engendradas 

por segmentos da elite brasileira descontentes com os rumos assumidos pela República” 

(PÔRTO; PONTE, 2003, p.728).  

 Não há dúvidas que questões sociopolíticas estavam envolvidas na aplicação da 

implantação desta estratégia da vacinação em massa de forma compulsória. O que teve como 

consequência o atraso da institucionalização da vacinação da população do país, tendo em 

vista que este fato se deu na antiga capital do Brasil, Rio de Janeiro, o que repercutiu também 

na população de outros Estados.  

A vacinação foi um procedimento empregado como alvo a partir de 1966 com a 

Campanha de Erradicação da Varíola que vacinou e revacinou mais de 80 milhões de pessoas 

e passou a ser institucionalizada como uma política de abrangência nacional (ARAÚJO, 



25 
 

 
 

2013). Esta se deu no âmbito do Programa de Erradicação da Varíola da OMS entre 1967 e 

1980, ano em que a varíola foi declarada erradicada (HOCHMAN, 2011, p.376).  

No século XX aconteceu uma estruturação das políticas de saúde abrangendo as 

políticas de imunização em todo o país (ARAÚJO, 2013). Em Brasília, no ano de 1973, foi 

aprovado um documento elaborado por técnicos do Departamento Nacional de Profilaxia e 

Controle de Doenças-Ministério da Saúde, e da Central de Medicamentos (CEME), sendo que 

a proposta era a criação do PNI, considerado um marco importante para o programa de 

imunização no Brasil. Sua criação deu-se devido ao grande sucesso das campanhas em massa 

que ocorreram na década de 60, e que eliminaram algumas doenças, como a varíola. Assim 

ficou determinado que o objetivo principal do PNI fosse coordenar as ações de imunização, 

pois até então não eram efetivas e apresentavam baixas coberturas vacinais em todo o 

território nacional (TEMPORÃO, 2003; GONÇALVES; ALMEIDA; GERA 1996).  

Embora o PNI tenha sido criado em 1973, só foi implantado em 1975. Desde então, 

tem como meta cumprir o propósito da OMS, ou seja, tornar acessível a todas as crianças os 

imunobiológicos - meta estabelecida na Assembleia Mundial de Saúde, a qual além de 

normatizar, implantar, supervisionar e avaliar o programa também propõe políticas e 

estratégias que viabilizem altas coberturas vacinais em todo o território nacional (SANTOS; 

ALBUQUERQUE; SAMPAIO, 2005; PEDRAZZANI; CORDEIRO; FURQUIM, 2002; 

BRASIL, 2001; ARAÚJO; SILVA; FRIAS, 2009).  

As principais metas do PNI são garantir a vacinação de 100% das crianças menores de 

1 ano com as vacinas, manter as crianças menores de 5 anos 100% imunizadas e garantir 

vacinação para aquelas que não foram vacinadas ou que não tenham completado o esquema 

básico no primeiro ano de vida. Apesar dos movimentos dos programas de imunização 

sempre priorizarem as crianças, essa realidade tem sido transformada, pois, atualmente, as 

campanhas de vacinação também estão voltadas para adultos e idosos, como por exemplo, as 

campanhas anuais contra a gripe para pessoas acima de 60 anos, com grande impacto na 

saúde do idoso (BRASIL, 2001).  

As estratégias de vacinação coordenadas pelo PNI têm alcançado altos índices de 

eficiência e servido de parâmetro para iniciativas semelhantes em outros países, 

logo, o Brasil é citado como referência mundial, tendo organizado campanhas de 

vacinação em outros países, como o Timor Leste, e auxiliado programas de 

imunizações na Palestina, Cisjordânia e na Faixa de Gaza, cooperando desta forma 

com tecnicamente com outros países (LUNA et al., 2011, p.514)  
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 Outro grande avanço demonstrado no campo da vacinação para manter alta cobertura 

de vacinação é a descentralização dos serviços de saúde e ampliação das responsabilidades 

municipais em relação à saúde. Essa política descentralizadora tem facilitado a realização e a 

coordenação das atividades do PNI no nível local (SANTOS et al., 2006).  

O desenvolvimento do PNI é orientado pelos manuais técnicos elaborados pelo 

Ministério da Saúde (MS), os quais devem ser seguidos por todas as instâncias responsáveis 

pela imunização no Brasil. Fazem parte dessas normas a conservação, o transporte e a 

administração dos imunobiológicos, bem como sua programação e avaliação (ARANDA; 

MORAES, 2006).  

7 VACINAÇÃO NA POPULAÇÃO INDÍGENA  

A atenção integral à saúde indígena é um conjunto de ações relacionadas com a 

assistência à saúde prestada aos povos indígenas no âmbito da atenção primária, 

prioritariamente aos que habitam nas terras indígenas. Tais ações visam proteger, promover e 

recuperar a saúde dos povos indígenas considerando o fortalecimento da medicina tradicional 

indígena, bem como a definição de parâmetros, no diálogo com os DSEI, sobre as demandas 

de média e alta complexidades da população indígena no SUS e a inserção da rede de saúde 

indígena das articulações interfederativas, de modo a fortalecer a integração entre o SASISUS 

com o SUS nos programas governamentais (SESAI, 2014).  

Inclui-se a ainda a prestação de atenção à saúde no apoio aos pacientes indígenas 

referenciados pelos DSEI para atendimento de média e alta complexidade na rede SUS. É 

formado basicamente por dois principais macroprocessos finalísticos: atenção integral à saúde 

indígena; articulação interfederativa para a organização da referência de média e alta 

complexidades para a população indígena (SESAI, 2014).  

A definição de Distrito Sanitário utilizado descreve uma forma de organização de 

serviços, orientada para um espaço etnocultural dinâmico, geográfico, populacional e 

administrativo bem delimitado (FUNASA, 2004), que compõe um conjunto de atividades 

técnicas, com o intuito de instituir medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, 

promovendo a reorganização da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo 

atividades administrativas e gerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle 

social (FUNASA, 2004). São subordinados ao Departamento de Saúde Indígena da SESAI, 

em Brasília e às Coordenações Regionais nos estados (SESAI, 2014). 
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Para realizar uma assistência adequada às populações indígenas é sempre importante 

considerar a cultura, na qual destaca-se  a medicina indígena de forma isenta de preconceitos 

e considerar a preservação desta prática milenar como um dos objetivos a ser alcançado 

(FUNASA, 2004)  

O conceito de cultura é essencialmente semiótico: 

Acreditando que o homem é um animal amarrado a uma teia de significados que ele 

mesmo teceu, assumo a cultura como sendo estas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1989, p.1) 

 

Na cultura destes povos, as causas para as doenças podem ser classificadas em dois 

grandes grupos: místicas e naturais. A origem das doenças nestas sociedades está comumente 

associada às crenças religiosas e representam uma vivência de sofrimento e eventualmente 

uma possibilidade de morte (FUNASA, 2004).  

Na perspectiva indígena, a doença é entendida não como um evento individual e sim 

como uma ameaça coletiva, extensiva ao grupo de parentes. Concepções coletivas de 

doença geram estratégicas terapêuticas igualmente coletivas, e é dessa forma que se 

organizam o xamanismo e outras modalidades nativas de cuidados com a saúde. 

Esse é um importante ponto de divergência entre as práticas tradicionais de cuidado 

e as da biomedicina. As últimas priorizam a abordagem individual em todos os 

níveis de atuação do sistema de saúde, o que produz um desencontro em relação à 

perspectiva e às expectativas dos indígenas sobre o tema (GARNELO, 2011, p.181) 

A implantação dos DSEI tem contribuído para um olhar mais aprofundado sobre a 

saúde indígena, que pressupõe convivência, diálogo, prestação de serviços de saúde 

pertinentes a cada realidade étnica, de forma que as ações decorrentes sejam eficazes para 

determinada população indígena, sendo fundamental a participação das diversas instâncias 

organizativas indígenas na formulação das políticas do setor (ATHIAS; MACHADO, 2001).  

 Mas esta nova política de saúde, ao mesmo tempo em que torna mais acessível aos 

serviços de saúde e aos recursos da medicina, amplia significativamente a rede de 

interlocutores, de novos personagens e papéis sociais, principalmente, no âmbito das aldeias, 

impondo assim, um ritmo mais acelerado de medicalização (FUNASA, 2002). 

A operacionalização da implementação do SASISUS conforme preconiza a PNASPI é 

direcionada pelo Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI). As ações programáticas 

de saúde são desempenhadas, acompanhadas e monitoradas pela CGAPSI. A coordenação 

organiza-se na forma de áreas técnicas com o intuito de buscar maior articulação com as 

demais coordenações do Ministério da Saúde e promover a adaptação das políticas de saúde à 

realidade dessa população, contemplando as especificidades culturais e fomentando os 

processos de cuidado tradicional com protagonismo dos povos indígenas (SESAI, 2014). 
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          Com a Constituição de 1988, estabelecido o campo da saúde por meio das políticas 

sociais, operacionalizadas pelo Subsistema de Saúde Indígena, houve uma preocupação em 

promover um conjunto de ações básicas de saúde para as diversas etnias distribuídas em 

território Nacional, através do DSEI (SANTOS et al., 2008). A imunização faz parte das 

ações que integram a normatização em saúde dos DSEI. O calendário de vacinação dos povos 

indígenas encontra-se em anexo e mostra as vacinas preconizadas pelo MS, precisamente da 

população menor de 7 anos (ANEXO 1). 

No campo da imunização, o objetivo é atingir uma cobertura de 75% das crianças 

menores de 7 anos com esquema vacinal completo, de acordo com o calendário indígena de 

vacinação (SESAI, 2014). As atividades de vacinação costumam ser desenvolvidas por 

profissionais de saúde não indígenas (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem).  

Até março de 2015, a meta geral alcançada foi de 78,7 % das crianças menores de 07 

anos com esquema vacinal completo, de acordo com os dados de 31 DSEI (SESAI, 2014). Em 

2014 a meta era atingir de 77,5% de crianças menores de 07 anos com esquema vacinal 

completo (SESAI, 2014). 

Entre as estratégias realizadas durante o ano que contribuíram para a elevação da meta 

estão o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI), realizado em 33 DSEI. O objetivo do 

MVPI é aumentar a cobertura vacinal, o acesso à vacinação, reduzindo as inequidades na 

população indígena além de fortalecer a vigilância epidemiológica das doenças 

imunopreveníveis nas aldeias e melhorar a qualidade da informação. A dificuldade de envio 

de dados pelos DSEI, a carência de profissionais capacitados para executar com qualidade as 

ações de imunização em área indígena e a dificuldade de transporte (terrestre, aéreo ou 

fluvial), principalmente em DSEI com áreas de difícil acesso, calendário vacinal extenso para 

a faixa etária; algumas localidades com grande fluxo das famílias para a cidade e/ou outras 

aldeias; dificuldade de aceitação dos genitores na administração de vacinas simultaneamente e 

número de entradas com vacina insuficiente para completar esquema em algumas localidades, 

configuram os maiores desafios a serem enfrentados para o alcance do resultado programado 

(SESAI, 2014).  

Quanto ao monitoramento da implementação da vacinação de rotina, com no mínimo 

quatro entradas/ano em 80% das aldeias de difícil acesso, apenas 29 DSEI enviaram dados até 
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março de 2015, sendo que Porto Velho estava dentre os que enviaram os dados (SESAI, 

2014).   

Em Rondônia as ações de Saúde Indígena são realizadas por meio de 02 DSEI: Porto 

Velho e Vilhena. O DSEI Porto Velho está localizado na sede da Coordenação Regional, 

Porto Velho e abrange uma área territorial correspondente às terras indígenas localizadas no 

sul do Amazonas, noroeste do Mato Grosso, norte, centro-oeste e noroeste de Rondônia, um 

território de aproximadamente cinco milhões de hectares. É constituído por cinco pólos base: 

Alta Floresta, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho e Humaitá-AM e um sub pólo de Jarú. 

Dos cinco pólos base, quatro possuem Casa de Saúde do Índio (CASAI). Compreendem 

11.283 indígenas, pertencentes a 60 etnias, distribuídos em 155 aldeias (BRASIL, 2015).   

      É importante averiguar de que forma o impacto da implantação da vacina se deu nos 

povos indígenas, que contribuiu e contribui com a redução da morbimortalidade e ajudou na 

recomposição da população de muitas comunidades, pois, segundo dados de 2014, nas ações 

de imunização destaca-se a cobertura alcançada de 78,7% de crianças menores de sete anos 

com esquema vacinal completo, representando 93.062 crianças nesta faixa etária; e 82,9% de 

cobertura alcançada para indígenas maiores de 60 anos, representando 24.336 indígenas com 

esquema vacinal completo. Durante o mês da vacinação dos povos indígenas, foram aplicadas 

153.832 doses de vacina em 125.904 indígenas residentes em 1.040 aldeias e 93 polos-base 

pactuados, envolvendo 2.522 profissionais, sendo 1.175 agentes indígenas de saúde e de 

saneamento (SESAI, 2014).  

8 MOVIMENTOS ANTIVACINAIS 

 Apesar dos avanços em benefícios da saúde humana que a vacinação gerou e gera, e 

que, isoladamente, seja responsável nos últimos dois séculos por um aumento de cerca de 30 

anos em nossa expectativa de vida, ainda há grupos médicos e leigos que utilizam a mídia, em 

particular a eletrônica, de informações negativas sobre as vacinas e veementes apelos contra 

seu uso (LEVI, 2013). 

      Há que se recordarem os fatos que evidenciaram os conflitos gerados sejam pela 

imposição da vacinação (A Revolta da vacina), informações de má-fé (Wakefield- tríplice 

viral e autismo), erros científicos (vacina da hepatite B e esclerose múltipla), por crenças 

religiosas ou filosóficas (vacina do HPV), e ainda outras pelo simples desconhecimento dos 

fatos e dos dados abundantemente fornecidos por fontes cientificas de seriedade indiscutível e 

pela própria historia e da medicina em particular (LEVI, 2012).  
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      Relembrando a época de Jenner, a oposição jamais cessou. A população francesa 

recusava-se a vacinar suas crianças por medo de uma deficiência física que impedisse o 

serviço militar (FERNANDES, 1999; TEIXEIRA, 2000).  

 A resistência à vacinação com base em convicções religiosas e filosóficas e, 

sobretudo, a existência de efeitos colaterais como a febre, disseminação das lesões e casos 

raros de encefalite vacinal, colocou a vacina contra a varíola como a pior das vacinas. Apesar 

disso, a prática da vacinação obrigatória, levou a erradicação da varíola (SHATZMAYR, 

2001; MARTINS; MAIA, 2003).  

       Em 1807, uma das primeiras políticas de vacinação obrigatória foi adotada na 

Alemanha. No ano de 1818, um estado membro da Confederação da Alemanha, por meio de 

um decreto, requeria que toda criança deveria ser vacinada antes de completar três anos. Outra 

exigência instituía que nenhuma pessoa poderia ser recebida em qualquer escola, faculdade ou 

instituição de caridade caso não fosse vacinada. Adotando o exemplo europeu, em 1827, uma 

escola americana proibiu os alunos não vacinados de realizarem suas avaliações escolares 

(LANTOS et al., 2010).  

 A incorporação das vacinas como prática de assistência à saúde começou a ser 

disseminada mundialmente, mas sua divulgação no Brasil foi bastante falha, desencadeando, 

em novembro de 1904, a chamada "Revolta da Vacina" (HOCHMAN, 2011).  

 O governo brasileiro, orientado pelo médico Osvaldo Cruz, obrigava a população a se 

vacinar contra a varíola sem uma explicação dos seus benefícios. Outro motivo para a revolta 

foi a crença da população nas religiões afro-brasileiras, que diante das doenças buscava a cura 

em terreiros dominados por religiosos, sem acreditar em cura por meio de remédios e vacinas 

(BRASIL, 2003; PEREIRA, 2002; MOULIN, 2003; ARAÚJO; CARVALHO; VIEIRA, 2007). 

     Polêmicas envolvendo as vacinas continuaram e continuam a ocorrer em todo o 

mundo. Não apenas por causa da obrigatoriedade, mas principalmente pela sua relação com as 

complicações. As discussões se tornaram mais evidentes quando nos Estados Unidos foram 

registrados 192 casos de paralisia infantil, provocados pela vacina da poliomielite inativada 

inadequadamente. Tal fato culminou com a recomendação de que apenas crianças saudáveis 

fossem vacinadas contra a poliomielite (BRASIL, 2006; MARTINS; MAIA, 2003).  

      O temor da vacinação assolou também o Brasil, que passou a exigir consulta com um 

pediatra para a obtenção de um diagnostico diferencial da poliomielite e da gripe (ambas de 
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sintomatologia semelhante). Por esta razão, o exame físico das crianças com sintoma de febre, 

envolvia a pesquisa dos reflexos patelares (MARTINS; MAIA, 2003).  

Em 1975, foi promulgada a lei 6.259 que obrigava a vacinação de crianças menores de um 

ano de idade e penalizava os pais com suspensão de benefícios sociais caso não fosse 

cumprida. Neste período, ocorreu uma ampla divulgação das campanhas de vacinação, 

utilizando medidas coercitivas "(...) se seu filho não for vacinado até completar um ano, você 

perderá o direito ao salário família" a pressão explícita não permitia que os pais esquecessem 

a sua obrigatoriedade (BENCHIMOL, 2001, p.321). A figura 1 representa em charge da 

“luta” entre a população e a equipe de epidemiologia impondo obrigatoriamente a vacinação. 

           Figura 1: A Revolta da Vacina 

 

 

 Na década de 80, houve uma mobilização da opinião pública temendo que a vacina 

pertussis de célula inteira induzisse a dano cerebral, o que resultou na queda dos níveis de 

vacinação em aproximadamente trinta por cento. No Reino Unido, dois surtos de coqueluche 

causaram mais de trinta mortes e muitas das crianças infectadas sofreram danos cerebrais, 

contudo revisões posteriores não demonstraram nenhuma associação entre a vacina e dano 

cerebral (BEGG; CUTTS, 1995).  

 Na Europa, em 1998, um artigo relacionou a aplicação da vacina tríplice viral ao 

desencadeamento de uma nova síndrome com sintomas intestinais, danos cerebrais e autismo 

em 12 crianças sadias com idade entre 3 e 9 anos. Apesar de nenhum outro estudo 

Fonte: PORTO; PONTE, 2003.  



32 
 

 
 

subsequente ter conseguido comprovar a relação da vacina com o autismo, uma única 

publicação acabou por aterrorizar a população (BALLALAI; KFOURI, 2011). A intenção da 

publicação era atacar a vacina e levantar ações contra as indústrias farmacêuticas que a 

fabricavam. As consequências deste artigo foram as quedas importantes, preocupantes e 

desnecessárias das coberturas vacinais na Europa e em outras partes do mundo.  

 Atualmente, referências a complicações relacionadas às vacinas ainda permanecem. 

Para evitar o declínio de cobertura vacinal, o governo brasileiro, por meio da Lei n 10836 de 9 

de janeiro de 2004, firmou o compromisso dos pais com a vacinação por intermédio do 

Programa Bolsa Família (PBF), um programa de transferência de renda que beneficia as 

famílias em situação de pobreza. As famílias que entram no PBF assumem alguns 

compromissos com a saúde, educação e a assistência social de todos os seus integrantes, 

principalmente de crianças, adolescentes e gestantes. Esses compromissos, ou 

condicionalidades, fazem parte das regras para a permanência nos programas. Na área de 

saúde, a condição diz respeito ao acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e 

desenvolvimento para crianças menores de 7 anos de idade (BRASIL, 2009a).  

 Polêmicas e controvérsias envolvendo vacinas não são algo realmente novo. Contudo, 

os ensaios de tentativa e erro com vacinas validaram o que parecia absurdo, ou seja, 

administrar vírus em um individuo sadio com a finalidade de imunizá-lo. Este fato 

transformou a saúde no mundo, destacando as vacinas como o principal meio de prevenção 

das epidemias, mesmo com as cizânias sobre a sua segurança (WEYTH, 2007; MOULIN, 

2003).  

9 MATERIAIS DE MÉTODOS 

9.1 TIPO DE ESTUDO  

  A pesquisa tem uma característica quanti-qualitativa, descritiva, recorrendo aos 

recursos da revisão bibliográfica, observação direta e uso de um roteiro para a entrevista e 

para checagem de equipamentos relacionados à imunização. O método quantitativo analisou 

os dados sociodemográficos, informações gerais sobre os aspectos relacionados à vacinação 

da população indígena e checagem de equipamentos. Já, o método qualitativo analisou as 

entrevistas que foram realizadas com os profissionais de enfermagem.  
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A investigação teve a finalidade de coletar dados sobre o conhecimento e 

cumprimento das recomendações do Programa Nacional de Imunizações pelos profissionais 

de enfermagem que atuam na saúde indígena.  

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram quanto à 

forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa 

uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para melhor 

compreensão dos fenômenos (NEVES, 1996).  

A pesquisa qualitativa parece prometer que evitaremos ou excluiremos a ênfase das 

técnicas estatísticas e da mecânica dos tipos de métodos quantitativos usados em, digamos 

pesquisa de levantamento ou epidemiologia (SILVERMAN, 2009).  

Embora se possam contrastar os métodos quantitativos e qualitativos enquanto 

associados a diferentes visões da realidade, não se pode afirmar que se opunham ou que se 

excluam mutuamente como instrumentos de análise. Tais pontos de vista não se contrapõem; 

na verdade, complementam-se e podem contribuir, em um mesmo estudo para um melhor 

entendimento do fenômeno estudado (NEVES, 1996).  

 Segundo Neves (1996), "a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de 

seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não 

emprega instrumental estatístico para análise de dados". A pesquisa qualitativa reduz a 

distância entre o pesquisador e o sujeito e por isso, pode obter "dados descritivos mediante 

contato direto e interativo entre os sujeitos com a situação objeto de estudo" (NEVES, 1996, 

p.1). O pesquisador busca compreender e interpretar os fenômenos estudados, segundo a 

perspectiva dos participantes sobre o objeto de estudo.  

 A pesquisa qualitativa visa explorar histórias de vida ou o comportamento cotidiano 

das pessoas. Segundo Neves (1996), uma pesquisa qualitativa supõe um corte temporal-

espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador.  

 A pesquisa qualitativa fortalece a prática baseada em evidências, pois permite 

apreender a singularidade do sujeito-objeto da intervenção, de modo a atender suas reais 

ansiedades no enfrentamento do processo saúde-doença e, manter e adaptar as técnicas dos 

procedimentos as especificidades do cliente (AILINGER, 2003).  
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 Para a realização da coleta de dados da pesquisa qualitativa, os principais métodos 

utilizados segundo Silverman (2009), são: observação, análise de textos e documentos, 

entrevistas e grupos focais, gravações de áudio e vídeo.  

 Nesta pesquisa, optou-se por realizar a coleta de dados utilizando a entrevista através 

de um roteiro semiestruturado, observação e gravação em áudio e também, o uso de um 

roteiro para checagem de equipamentos que foi adaptado do Programa de avaliação do 

instrumento de supervisão em sala de vacinação (PAISSV, versão 2.0/Dezembro de 2004) do 

Ministério da Saúde, além disso, informações administrativas sobre serviços, infraestrutura 

referentes a CASAI e Pólos foram obtidas junto ao DSEI de Porto Velho, e finalmente, foram 

obtidas informações sobre a Rede de Frio Estadual através de pesquisa em arquivos 

armazenados em seu estabelecimento.  

 A escolha dos instrumentos de pesquisa se justifica pela impossibilidade de coletar 

dados somente através da pesquisa bibliográfica e da observação. Uma das formas que 

complementariam estas coletas de dados seria a entrevista. A entrevista é definida como "um 

processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado" (HAGUETTE, 1997) 

 A escolha pelas entrevistas semiestruturadas deu-se porque as mesmas "combinam 

perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possiblidade de discorrer sobre o tema 

proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele 

o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal" (BONI; QUARESMA, 

2005, p. 75). Ainda, o entrevistador deve ficar atento para dirigir, no "momento que achar 

oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para 

elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o 

informante tenha "fugido" ao tema ou tenha dificuldades com ele" (BONI; QUARESMA, 

2005, p. 75).  

 A entrevista qualitativa é bastante útil como um método de pesquisa para se ter acesso às 

atitudes e aos valores dos indivíduos- coisas que não podem necessariamente ser observadas 

ou acomodadas em um questionário formal. As perguntas abertas e flexíveis podem obter uma 

resposta mais ponderada do que as perguntas fechadas e, por isso, proporcionam um melhor 

acesso às visões, às interpretações dos eventos, aos entendimentos, às experiências e às 

opiniões dos entrevistados (BYRNE, 2004, p.182).  

 Mas, a autenticidade, mais que o tamanho da amostra como é demonstrado nas 

pesquisas quantitativas, é frequentemente a questão na pesquisa qualitativa. O objetivo é em 
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geral, "reunir um entendimento autêntico das experiências das pessoas, e acredita-se que as 

perguntas abertas são o caminho mais eficaz para tal fim" (SILVERMAN, 2009, p. 31).  

 Já, a pesquisa quantitativa os resultados são tomados como se constituíssem um retrato 

real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. 

Recorre à linguagem matemática  para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis (FONSECA, 2002, p. 20).  

9.2 LOCAL DO ESTUDO  

Foram realizadas entrevistas nos polos e CASAIs que compõem o DSEI de Porto 

Velho e checagem dos equipamentos utilizados para realizar a vacinação da população 

indígena, além disso, foi realizada uma breve visita e supervisão na Rede de Frio Estadual, em 

Porto Velho, rede de frio de Guajará-Mirim e Ji-Paraná, onde se encontram as geladeiras que 

armazenam as vacinas da população indígena dessas localidades. O DSEI Porto Velho está 

localizado na sede da Coordenação Regional, Porto Velho, e abrange os seguintes pólos e 

respectivas CASAI: Alta Floresta, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho e Humaitá-AM e 

um sub polo Jarú. A figura a seguir mostra a distribuição espacial dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas em todo o território nacional.  

Figura 2: Distribuição espacial dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

 

    Fonte: SESAI-MS, 2012. 
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Os dados gerais do DSEI de Porto Velho, referentes a 2013 contam com uma 

população total de 11.283 indígenas, abrange três Estados: Amazonas, Mato Grosso e 

Rondônia, abrange 15 Municípios, 5 polo base a saber: Porto Velho, Ji-Paraná, Guajará-

Mirim, Alta Floresta e Humaitá, conta com 169 aldeias distribuídas em 72 etnias (BRASIL, 

2015) 

Foram consideradas para este estudo todas as equipes de enfermagem que compõem a 

Emsi (Equipe Multidisciplinar da Saúde Indígena), no período de coleta da pesquisa. Foram 

entrevistados 67 profissionais de enfermagem de um total de 130 sendo assim distribuídos, 

nos polos de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Alta Floresta (BRASIL, 2012-2015). 

Vale evidenciar a caracterização da distribuição das aldeias e etnias que compõem o DSEI de 

Porto Velho, como representa a tabela 1, tendo em vista que os profissionais de enfermagem 

são distribuídos para executarem as atividades de saúde coletiva, respeitando as características 

culturais. A escolha da amostra foi por conveniência não probabilística.  

Tabela 1: Distribuição das aldeias e etnias do DSEI de Porto Velho 

Município Aldeias                 Etnias  

Porto Velho 7 23 

Guajará-Mirim 50 35 

Ji-Paraná 48 01 

Humaitá 23 01 

Alta Floresta 30 11 

Jaru 11 01 

Fonte: BRASIL/SESAI/DIASI,2015, formato digital. 

 

9.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 Foram incluídos todos os profissionais de enfermagem que trabalham na saúde 

indígena: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que estivessem de acordo e que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1), 

independentemente do tempo de contratação e os demais locais de trabalho em que se 

encontram os profissionais da equipe de enfermagem e, estão incluídos também, os locais 

(que compõem o DSEI) que possuem sala de vacina ou os locais, exceto aldeias, onde poderá 

estar ocorrendo vacinação. Os nomes foram mantidos em sigilo e a participação foi 
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voluntária. Aqueles que não estavam envolvidos no processo de administração e aplicação de 

imunização e os que não aceitaram participar da pesquisa foram automaticamente excluídos.  

9.4 COLETA DE DADOS 

Sabe-se que a equipe de enfermagem é responsável pelo gerenciamento e 

administração de vacinas, em países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Foi enviado um ofício no dia 09 de abril de 2014 ao DSEI solicitando autorização para 

a realização da pesquisa com todos os profissionais que compõem a equipe de enfermagem e 

que trabalham nos polos, CASAI e aldeias. Após várias visitas ao DSEI à espera de uma 

resposta, fui informada que o projeto deveria ser apresentado ao Conselho Distrital de Saúde 

Indígena (CONDISI), bem como autorizado pelo mesmo, com data ainda a ser negociada 

(APÊNDICE 2).  

No dia 04 de setembro de 2014 foi enviado novo ofício solicitando novamente a 

autorização da pesquisa da mesma forma que o oficio anterior (APÊNDICE 3). 

No dia 22 de outubro de 2014 foi respondido o documento pelo DSEI autorizando a 

realização da pesquisa nos polos e CASAIs que compõem o DSEI de Porto Velho 

(APÊNDICE 4) 

No dia 09 de setembro de 2015 foi enviado um ofício solicitando informações sobre a 

cobertura de vacinação de rotina em crianças menores de 1 ano de idade, além disso, a 

caracterização dos polos e CASAIs quanto a: quantitativo de profissionais, função dos 

profissionais e demais serviços disponíveis (APÊNDICE 5).  

No dia 01 de dezembro de 2015 foi respondido um documento pelo DSEI com as 

informações solicitadas sobre a cobertura vacinal de rotina e escalas dos polos e Casais 

contendo informações referentes à quantidade de profissionais que trabalham em cada polo 

base e suas respectivas funções (APÊNDICE 6). Além disso, fui informada que deveria 

solicitar novo oficio junto ao SESANI (Serviços de Edificações e Saneamento Ambiental) 

para obter informações sobre a caracterização da infraestrutura dos pólos e Casais, serviços 

disponíveis, quantidade de freezer para gelox, quantidade de isopor, caixa térmica e leitos, 

quantidade de geladeiras para vacinas.  

Assim, no dia 03 de dezembro de 2015, foi enviado novo oficio solicitando as 

informações acima (APÊNDICE 7). No dia 15 de janeiro de 2015 foi respondido oficio com 
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as informações referentes à serviços disponíveis, número de leitos, quantidade de geladeiras 

para vacinas, quantidade de freezer para gelox, quantidade de isopor e caixa térmica 

(APÊNDICE 8). 

Foi aplicado um roteiro semiestruturado adaptado do PAISSV com perguntas abertas e 

fechadas através de entrevistas e preenchido um check-list pela observação direta como 

instrumentos de coleta dos dados para a checagem dos equipamentos que compõem o 

processo de vacinação da população indígena.  A realização de entrevista foi gravada em 

aparelho de voz digital Sony e posterior transcrição ipsis litteris para preservar a 

confiabilidade das informações.  

 

- O roteiro abordou as características da equipe de enfermagem quanto à (APÊNDICE 9): 

Nome, categoria profissional, tempo de formação, idade, sexo, primeiro contato em 

conhecimento sobre vacinas, tempo de trabalho na atenção à saúde indígena, se recebeu 

treinamento em sala de vacina, experiência de trabalho com vacinas, de que maneira se 

mantém atualizado sobre o assunto, como é realizado o transporte dos imunobiológicos, como 

realizam o monitoramento da temperatura, dificuldades enfrentadas durante o período da 

vacinação, se sabe organizar uma geladeira de sala de vacina, quantidade de vezes que se 

registra a temperatura, conduta em caso de alteração da temperatura no momento em que 

transportam as vacinas, a necessidade em estruturar uma sala de vacina na área indígena, 

sendo aldeias, pólos ou CASAI, o cumprimento da conservação dos imunobiológicos de 

acordo com as recomendações técnicas do PNI. 

-          O check-list permitiu identificar os seguintes aspectos (APÊNDICE 10):  

1- Se estivesse ocorrendo administração de vacinas (sendo época de campanha ou 

rotina) em locais como CASAI ou mesmo no POLO, exceto aldeias, durante a coleta de dados 

foram observados diretamente os seguintes pontos: 

-Estrutura e materiais utilizados durante a administração dos imunobiológicos 

(localização, iluminação, climatização), anotações do mapa diário de temperatura, 

higienização das mãos pelos profissionais, explicações sobre o procedimento e orientações 

sobre os efeitos adversos pós-vacinais aos usuários,  
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- Se não estivesse ocorrendo administração de vacinas durante a coleta de dados nos 

locais citados, foram avaliados os seguintes pontos, caso o local que disponha de sala de 

vacina: 

- Estrutura e materiais utilizados durante a administração dos imunobiológicos 

(localização, iluminação, climatização), anotações do mapa diário de temperatura, se tem 

ficha de notificação de eventos adversos,  

 A coleta de dados transcorreu em dias previamente agendados, mediante ciência e 

deliberação dos gestores e dos participantes da pesquisa. O início da coleta de dados se deu no 

mês de novembro de 2014 no Município Porto Velho, mês de Janeiro de 2015 nos Município 

de Guajará-Mirim e Ji-Paraná e no mês de março de 2015 no município de Alta Floresta.  

    Por razões metodológicas, os participantes foram enumerados para melhor 

visualização dos dados no transcorrer das descrições, além de preservação do anonimato 

conforme recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisas envolvendo seres humanos (CNS, 2012). 

 

9.5 ASPÉCTOS BIOÉTICOS  

             Para realização da pesquisa observaram-se os parâmetros contidos na resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que dispõe sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. O projeto teve início após a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Rondônia através do número do parecer 729.905 

no dia 28 de julho de 2014 (ANEXO 2) 

9.6 ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE QUANTITATIVA COMO SUPORTE 

PARA ANÁLISE DOS DADOS.  

 Para a análise dos dados foram escolhidos dois métodos: análise de conteúdo, pois 

segundo Silverman (2009, p. 149) "é um método aceito de investigação textual, sobretudo no 

campo das comunicações em massa" e análise quantitativa apresentada em tabelas para 

melhor visualização de informações numéricas.  

 Na análise de conteúdo, os pesquisadores estabelecem um conjunto de categorias e 

depois contam o número de vezes que eles incidem em cada categoria. A exigência 

crucial é que as categorias sejam suficientemente precisas para captar diferentes 

codificadores a chegar aos mesmos resultados quando o mesmo corpo de material é 

examinado (SILVERMAN, 2009, p. 149).  
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Segundo Bardin (2009, p.35), a análise de conteúdo corresponde a dois objetivos: a 

superação da incerteza que julga ver o que contém efetivamente na mensagem e o 

enriquecimento da leitura, pois, conforme esta pode "aumentar a produtividade e a pertinência 

pela descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam o que se procura demonstrar a 

propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de 

conduzir a uma descrição que a princípio não se tem compreensão".  

 Além disso, a análise de conteúdo apresenta duas funções conforme Bardin (2011): a 

função heurística, que enriquece a tentativa exploratória e aumenta a propensão para a 

descoberta e a função da administração da prova através do uso de hipóteses sob a forma de 

questões ou afirmações provisórias com a finalidade de serem conformadas ou informadas 

para "tirar a prova".  

 "A análise de conteúdo é um método muito empírico, dependente do tipo de fala a que 

se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo" (BARDIN, 2011, p.36).  

 Para Henry e Muscovici (1968, p.33), "tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser 

submetido a uma análise de conteúdo".  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 48).  

 Na análise de conteúdo, a superficialidade do procedimento analítico está 

estreitamente relacionada com a diligência normal, habitual de leitura e compreensão da 

mensagem (BARDIN, 2011, p. 47) 

 Neste trabalho as informações foram tratadas conforme o que continha nas mensagens, 

além disso, foram analisados os significados (análise temática ou análise das categorias) e 

excluídos o campo de aplicação da análise de conteúdo que não é propriamente linguístico 

como filmes, representações pictóricas, comportamentos considerados simbólicos e 

linguísticos como a análise lexical, a semântica (BARDIN, 2011).  

 "A análise categorial pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, 

passando-se para um crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência da 

presença ou de ausência dos itens de sentido" (BARDIN, 2011, p.47). O método das 
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categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem.  

 Portanto, as técnicas utilizadas dentro da análise de conteúdo são complementares, 

explicam e sistematizam o conteúdo das mensagens e da expressão desse conteúdo, sendo 

passíveis ou não de quantificação e servem para efetuar deduções lógicas e justificadas, 

referente á origem das mensagens.  

10 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Neste estudo, diante da participação de 67 (sessenta e sete) profissionais de 

enfermagem que atuam na saúde indígena, foram construídas e classificadas 6 (seis) 

categorias visando a investigação do fenômeno vacinação na área indígena. Os dados 

coletados constituem-se em entrevistas sobre os diferentes modos de pensar que cada 

participante contribuiu diante das questões levantadas.  

Além disso, foi realizada uma análise quantitativa de questões referentes ao total de 

profissionais que atuam na CASAI, Pólo e Aldeias, total de profissionais entrevistados, dados 

sociodemográficos, tempo de formação, tempo de atuação na saúde indígena, tempo que 

recebeu treinamento em sala de vacina. 

Ainda, foi realizada uma análise dos equipamentos utilizados através de um check list 

e fotos no momento da coleta de dados, além de informações sobre quantitativo de leitos 

disponíveis nas CASAI, quantidade de freezer, geladeiras, isopor, bobinas de gelo.  

Por fim, foi realizada uma visita de supervisão à Rede de Frio Estadual, localizada no 

Município de Porto Velho, rede de frio do Município de Guajará-Mirim e rede de frio do 

Município de Ji-Paraná e realizada a pesquisa em arquivos armazenados na Rede de Frio 

Estadual.  

10.1 CONHECIMENTO INSUFICIENTE POR FALTA DE TREINAMENTO E 

COMPROMISSO PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  

Entende-se que "as atualizações sistemáticas em vacinação são uma exigência para se 

oferecer um serviço eficaz que erradique e controle as doenças imunopreveníveis" (BRASIL, 

2014a, p25).  

Este estudo apontou nas mensagens o despreparo de alguns profissionais das equipes 

que atuam na saúde indígena, demonstrado assim: 
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mas no início eu não tinha capacitação e fazia vacina mesmo assim. Isso é uma coisa 

ruim até pra gente, porque vacina é uma coisa séria e eu era despreparado e fiz 

coisas que depois que eu fiz o curso, percebi que fiz coisas muito erradas e é de se 

assustar mesmo. Por exemplo, eu estava na aldeia, e chegou a caixa com vacina e se 

você não tem capacitação e na faculdade você vê uma coisa muito breve muito 

assim por cima e chegou a caixa com a medicação e uma planilha pra mim vacinar 

os indígenas e aí tipo, era pra mim fazer por exemplo, deltoide eu fiz vasto lateral 

porque eu não tinha noção assim entendeu? (Participante 1)  

Perceberam-se as dúvidas relatadas pelos autores mediante as técnicas corretas quando 

à aplicação das vacinas e, esta falta de preparo pode acarretar sérios danos à execução do 

programa nacional de imunizações, como a não efetividade da vacinação e ao aumento dos 

eventos adversos. Segundo Brasil (2014a, p. 22), "o uso de vias de administração diferentes 

da preconizada poderá interferir na resposta imune".  

Segundo Luna et al., (2011), uma pesquisa realizada em 11 centros de Saúde da 

Família, em Fortaleza, mostrou que dos 22 profissionais de enfermagem entrevistados, sendo 

9 enfermeiros e 13 técnicos de enfermagem, a quantidade de profissionais que eram 

capacitados em sala de vacina, totalizava que apenas 13 possuíam capacitação.  

 Em outra mensagem, percebeu-se o despreparo quanto ao armazenamento dos 

imunobiológicos sendo: 

"Enrola passa no papel pra manter, mas tem vez que derrete tudo e fica tudo na água, 

mas assim, tá na temperatura, conservando a temperatura pelo menos. Mas fica tudo imerso 

na água, mas não é sempre" (Participante 1) 

           Um estudo realizado em São Paulo sobre o conhecimento e prática na conservação de 

vacinas mostrou que 81% dos profissionais (enfermeiros e técnicos de enfermagem) 

entrevistados demonstraram preocupação em manter a temperatura entre 2 e 8 graus 

(ARANDA; MORAES, 2006).  

          Estudos mais recentes sobre rede de frio mostraram que além de evidenciar a falta de 

cuidados na manutenção dos imunobiológicos sob temperatura ótima entre 2 e 8 graus, tem 

ressaltado a falta de conhecimento, entre os responsáveis pelas ações de imunização, dos 

prejuízo acarretados pelas divergências nas temperaturas (BISHAI et al., 1992; YUAN; 

NAUS; BRAMINIR 1995, MOLINA et al., 2002).  

Quando o participante foi questionado sobre se procurava se atualizar em imunizações, 

também demonstrou a falta de preparo:  
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sim sempre que tem novos regulamentos, aparecem as novas vacinas né..que 

entraram agora...a gerência sempre repassa....mas eu não estou muito aprimorada 

com essas últimas né..que é a hepatite A e tem uma nova aí agora né....uma última 

que teve agora...a que as grávidas tem que tomar agora...(Participante 2)  

            No exercício de 2014, dentre as ações que foram realizadas pela SESAI, 1.093 

profissionais de saúde foram capacitados/atualizados em sala de vacina, rede de frio, vacina 

contra HPV, calendário vacinal, vigilância epidemiológica (VE), instrumentos de informação 

de imunização em área indígena ou Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunização (SIPNI) e vacinação extra-muro. Também foram realizadas 306 reuniões técnicas 

sobre ações de imunização ou VE, com a presença de 3.196 participantes de 32 DSEI, 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e/ou Secretarias Estaduais de Saúde (SES) (SESAI, 

2014). 

            Quando o participante foi questionado se sabe organizar uma geladeira para 

armazenamento de vacinas, demonstrou desconhecimento afirmando que: 

talvez...não  me arriscaria muito, mas eu posso tentar....mas como eu não pratiquei e 

aqui assim, a gente leva na caixa né.. deixa eu ver se me lembro aqui...na primeira 

prateleira as bacterianas, o termômetro, ele fica na segunda né...a terceira são os 

soros e a quarta são....lá embaixo são as garrafas.. e tirar eu não lembro o que tem 

que tirar...(Participante 16)  

            Segundo Brasil (2013b, p.69) por não atender aos critérios de segurança e qualidade, o 

refrigerador de uso doméstico não é mais recomendado para o armazenamento de 

imunobiológicos, e estas devem ser substituídas por câmaras refrigeradas cadastradas pela 

Anvisa.  

                Conforme Brasil (2013b, p.69), enquanto se utilizar os refrigeradores domésticos, 

medidas de segurança devem ser adotadas:  

• Utilização exclusiva para imunobiológicos. 

 • Utilizar capacidade máxima de 50% da capacidade total de armazenamento. 

 • Identificar a localização do evaporador ou da entrada de ar refrigerado no interior da câmara 

(é variável de acordo com marca/modelo), não posicionar os frascos de imunobiológicos nas 

proximidades deste(s) ponto(s). Essas regiões sofrem variações de temperatura e, 

eventualmente, podem submeter os insumos à temperatura negativa, comprometendo as 

características certificadas pelo laboratório produtor.  
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• Não armazenar imunobiológicos no compartimento inferior (local da gaveta) desses 

equipamentos domésticos. 

• Organizar as vacinas na seguinte ordem: Na primeira prateleira as vacinas que podem ser 

congeladas, como BCG, VOP, na segunda prateleira as vacinas que não podem ser congeladas 

como, por exemplo, a DTP, Pentavalente, VIP, na terceira prateleira os soros, 

imunoglobulinas.  

 • Estabelecer rotina de manuseio das vacinas armazenadas, evitando abertura frequente das 

portas, no máximo duas vezes ao dia. 

 • Utilizar termômetro de momento, máxima e mínima ou data loggers para monitoramento e 

controle da temperatura dos equipamentos, calibrados periodicamente.  

• No caso de utilização do termômetro digital, posicionar o sensor out do cabo extensor no 

ponto mais central da câmara interna (altura x profundidade) sem contato com os produtos ou 

partes do equipamento. Não colocar o sensor dentro de frascos, com ou sem líquido.  

• Realizar leitura diária da temperatura e registrar, ao iniciar a rotina (antes da primeira 

abertura da porta do refrigerador) e ao final do expediente (após o último fechamento da 

porta). 

 • Organizar bobinas reutilizáveis no congelador e garrafas de água com corante no 

compartimento inferior para formar massa térmica, para promover a recuperação mais rápida 

da temperatura.  

• Estabelecer procedimento da qualidade para análise diária e semanal das temperaturas 

registradas no mapa de controle de temperatura para acompanhamento e constatação de 

flutuações que possam submeter o imunobiológico às situações críticas.  

• Implantar rotina para verificação do fechamento das portas dos equipamentos de 

refrigeração ao final do expediente.  

• Realizar procedimentos de manutenção periódica preditiva, preventiva e corretiva. 

            O participante foi questionado sobre como é realizado o monitoramento da 

temperatura das caixas de vacinas nas aldeias, demonstrando desconhecimento e despreparo 

da equipe em:  



45 
 

 
 

quando eu saía com o técnico, se ele tinha uma noção de como que era arrumar uma 

caixa de vacina, eu sempre pedia auxilio: olha, fica de olho comigo, mas quando o 

técnico, porque muitos deles não tem noção básica de imunização, eu sempre dava 

uma aulinha ali rapidinho.... olha: temperatura sempre tem que estar de 3 a 8 graus, 

se tiver necessidade de trocar o gelox 3  vezes por dia a gente vai trocar....eu sempre 

ensinei colocar os gelox nas paredes das caixas, proteger a vacina do gelox, então 

essas coisas básicas de como arrumar a caixa, eu sempre dei a noção pro técnico que 

estava junto comigo porque a gente nunca sabe o que que pode acontecer também 

né....então o técnico também fica monitorando: oh enfermeira, a temperatura 

tanto..(Participante 43)  

            Relatos dos profissionais quando questionados como é realizado o monitoramento das 

caixas com vacinas nas aldeias, quem registra e se há registro.  

"....lá não registra a temperatura das caixas....só fica observando..estávamos sempre 

atentos...eu dizia...é um filho...quando faltava energia onde eu estava..eu 

enlouquecia..."(Participante 2)  

"a enfermeira, eu....a gente confere a temperatura da caixa quando chega...fica monitorando 

pra ver se esta com a temperatura normal...entre 2 a 8 né...a gente fica 

monitorando..."(Participante 3)  

"Você se adapta ali...com a tua convivência com o isopor tu sabe mais ou menos quanto 

tempo aquele isopor lá que tu preparou quanto tempo ele vai durar, entendeu? No início você 

se desespera né...você fica toda hora: Ai será que vai estragar? "(Participante 7)  

           O PNI recomenda que as atividades de vacinação devam ser realizadas por equipe de 

enfermagem treinada para manusear, conservar e administrar os imunobiológicos 

(OLIVEIRA et al., 2013).  

           Apesar de bons resultados do PNI, no entanto, estudos realizados no Brasil têm 

indicado deficiências na sala de vacinação, principalmente em relação à preservação das 

preparações imunobiológicas, o que pode comprometer sua eficácia (OLIVEIRA et al., 2009; 

LUNA et al., 2011) 

           Ainda, nos Estados Unidos, um estudo recente tem levantado a hipótese de que 

deficiências no armazenamento de vacinas em centros de saúde podem estar contribuindo 

para um aumento recente das taxas de morbidade de coqueluche no país (MCCOLLISTER, 

VALLBONA, GRAPHIC, 2011).  

            Relatos dos profissionais sobre as causas das perdas de vacina e a não otimização dos 

frascos.  
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"....nunca ocorreu de perdermos vacina....mas já ocorreu...esse ano HPV.. eles perderam....o 

gelo não chegou a tempo..."(Participante 2) 

"Nas equipes já ocorreu principalmente em áreas distantes....e no verão fica muito seco..e as  

vezes acontece de o motor quebrar...aí geralmente você perde...é tanto que lá pelas últimas 

aldeias...leva a quantidade X pra não perder tudo né..porque se perder só perde pra lá..é 

pouquinho..."(Participante 7)  

"na minha época não tinha....sempre pedia socorro... a gente tentava fazer logo a vacina né  e 

mandava o restante pelo motorista...."(Participante 16)  

foi por falta de orientação mesmo, que era pra vacina ser entregue pra mim e 

entregaram pra uma pessoa e ela subiu, foi lá pra cima e na volta ela resolveu deixar 

pra mim...ela não tinha noção até porque ela não era um profissional de saúde, era 

um piloto né e ele não tinha noção da responsabilidade com relação aquele 

material....entao ele achou que não haveria problema ele subir e na descida deixar 

pra mim e quando ele chegou, infelizmente a temperatura já tinha elevado e o 

imunológico foi perdido né que era VOP...aí foi perdido.... (Participante 18)  

já perdemos, não foi muitas né..mas foi a BCG né que a gente tinha que chegar num 

certo período e não deu tempo..e como era lama na estrada, além de você descer 6h 

você ainda tinha a estrada por 5h na época...por causa do buraco e atoleiro...eu 

passei dois dias atolada na lama mesmo e a gente com vacina né...aí teve que vir um 

carro de humaitá pra levar gelo pra poder conservar toda a vacina (Participante 36) 

Eu acho que a gente tem que ser honesto né..isso aconteceu muito comigo quando eu 

estava em área né....a gente faz um relatório e devolve pra semusa pra.....e é 

compreensível porque é um trabalho e é uma forma diferenciada de uma campanha 

onde você ta tendo todo aquele planejamento quando você vai pra uma aldeia, que 

pode furar o pneu, pode atolar, pode ter muita caída né no meio da  estrada..às vezes 

a gente vai, chega lá tem duas, três caídas, quer dizer, o que seria duas horas de 

viagem, se torna 10, 12..... (Participante 37)  

ja aconteceu de a gente chegar e ver a geladeira com o gelo embaixo de que  

descongelou e congelou de novo, já peguei saquinho de vacina com a agua 

congelada,  ou seja, a vacina ela transpirou ali, ela ficou úmida, aí voltou a funcionar 

aí gerou aquela aguinha ali então já é um sinal de que perdeu a temperatura e isso 

não tem muito tempo (Participante 43)  

Por ter atoleiros na estrada, estar com uma fila de carros esperando arrumar a estrada 

e não conseguir voltar com a vacina e ai o gelox perdeu a temperatura e a gente 

perdeu a vacina, e ai a gente tinha uma ficha que a regional disponibilizava, ai a 

gente preenchia com todos os dados, quantitativo, o que que tinha acontecido, ai eu 

encaminhava pra vigilância mas demorava, depois de uns 2, 4 semanas, 1 mês, no 

máximo 1 mês, eles vinham buscar esses imunobiologicos, com o documento e 

depois eles mandavam um parecer (Participante 44)  

            Foi percebido que os profissionais de enfermagem não monitoram a temperatura das 

caixas por meio do mapa de controle de temperatura, apenas observam e não fazem 

anotações. Este procedimento seria viável, tendo em vista que já que nas aldeias não existem 

recursos como geladeira, apenas uso de caixas de poliuretano e poliestireno, os profissionais 

deveriam fazer controle rigoroso da temperatura.  
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            Questionamento sobre quem fazia o monitoramento das caixas contendo vacinas, se 

era o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. E as respostas foram mais frequentes sendo os 

enfermeiros.  

não, era eu que fazia...quando passei a levar, quem fazia o monitoramento era 

eu..como é uma coisa muito minunciosa...então a preocupação voltava mais pra mim 

até porque tem muita aldeia que não tem energia né...então tem muito haver com 

aquela questão do gelo, do gelox né..da temperatura...(Participante 9)  

quando eu trabalhava nos Zoró que a gente saía, o gelox durava em torno de 5 dias 

no máximo né...e aí a gente ia acompanhando as caixas assim: eu criava uma caixa 

que ficava todos os imunológicos e ai uma caixa menor onde eu trabalhava com as 

vacinas que eu ia trabalhar e usar pra quelaaldeia..e ai eu ia monitorando assim 

quase que constantemente por conta de toda hora ta abrindo né pra vacinar uma 

criança ou outra e eu sempre tava de olho no termômetro todo tempo controlando 

(Participante 44)  

 

             O participante afirmou a falta de preparo antes de ir realizar ações de imunização nas 

aldeias na afirmação a seguir:  

nossos enfermeiros, não tem, é a primeira vez, pra você ter uma ideia, a primeira vez 

que eu fui pra área, eu não sabia diferenciar um frasco de dT e um frasco de DTP e 

lembra na época que eles eram iguaizinhos? O rótulo, o frasco  né...(Participante 43) 

            É verdade que as vacinas estão sendo fabricadas cada vez mais idênticas umas das 

outras relacionada a estrutura do frasco. Mas o profissional que manuseia medicamentos e 

vacinas deve estar atento e seguir os nove acertos ao administrar como: medicamento certo, 

compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente, direito de recusar o medicamento, 

anotação correta, dose certa, via de administração certa, hora certa e paciente certo 

(TEIXEIRA; CASSIANI, 2010). 

           Ainda, ao utilizar vacinas, soros e imunoglobulinas, o vacinador deve levar em conta 

aspectos específicos relacionados: (a) à composição; (b) à apresentação; (c) à via e às regiões 

anatômicas para a sua administração; (d) ao número de doses; (e) ao intervalo entre as doses; 

(f) à idade recomendada; (g) à conservação; e (h) à validade. Os cuidados e procedimentos 

que envolvem cada um desses aspectos são fundamentais para que não haja comprometimento 

do processo de imunização induzido pela vacinação (BRASIL, 2014a). 

           Na segunda semana do mês de janeiro, quando estive presente na CASAI, no 

Município de Ji-Paraná, tive a oportunidade de vacinar três crianças indígenas da etnia zoró 

menores de 1 ano para completar esquema de vacinação e, uma das vacinas, a febre amarela, 
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foi aplicada no braço. Diante disto exponho a seguinte afirmação do participante mediante a 

situação:  

eu não conheço a DTP acelular, só a da gestante...eu procuro fazer a penta separada 

numa perninha só...talvez se eu estivesse em aldeia e achasse aquela criança, eu não 

tinha pensado em fazer a febre amarela no braço....entao aquele dia que voce fez a 

vacina foi uma experiência ótima pra mim....talvez eu teria feito a febre amarela e 

como ela já estava imune com as vacinas de primeira dose do esquema, talvez eu 

teria agendado o esqueminha dela pra próxima...e ai eu acho que eu teria feito só a 

febre amarela e a meningite C ai aquela pólio, penta e pneumo10 eu teria feito na 

segunda vez..porque eu não ia deixar ela sem vacina da febre amarela. Mas a 

próxima vez que isso acontecer eu vou até passar isso pras enfermeiras, fazer a febre 

amarela no bracinho... mas tem situações que só quem trabalha que passa e ai você 

vai no calendário, nas notas técnicas e nem todas as vezes tem...(Participante 43)  

           Segundo Brasil (2014b), a vacina DTPacelular é indicada em situações especiais e 

realizada nos Centro de Referencia de Imunobiológicos Especiais (CRIE), nos seguintes 

casos: 

Vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis acelular (DTPa)  

1. Após os seguintes eventos adversos graves ocorridos com a aplicação da vacina adsorvida 

difteria, tétano e pertússis (DTP) ou com a vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite 

B e Haemophilus influenzae B (Penta). 

 a) Convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após vacinação. 

 b) Síndrome hipotônica hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após vacinação. 

 2. Para crianças que apresentem risco aumentado de desenvolvimento de eventos graves à 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis (DTP) ou à vacina adsorvida difteria, tétano, 

pertússis, hepatite B e Haemophilus influenzae B (Penta): 

 a) Doença convulsiva crônica. 

b) Cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de descompensação em vigência de 

febre.  

c) Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.  

d) Crianças com neoplasias e/ou que necessitem de quimio, rádio ou corticoterapia. e) RN que 

permaneça internado na unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação.  

f) RN prematuro extremo (menor de 1.000 g ou 31 semanas).  
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3. Preferencialmente, nas seguintes situações de imunodepressão:  

a) Pacientes com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, radioterapia ou 

corticoterapia  

b) Pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de quimioterapia, corticoterapia ou 

imunoterapia  

. c) Transplantados de órgãos sólidos e células-tronco hematopoiéticas (medula óssea). 

            Ficou evidenciado nos relatos a falta de conhecimento dos profissionais sobre o 

manuseio adequado das vacinas, e o MS apresenta o Manual de normas de rotina para 

imunização com a finalidade de atualizar os profissionais de saúde que trabalham direta ou 

indiretamente nas atividades de imunização nas três esferas de gestão dos SUS, contribuindo 

para a disseminação das informações, de maneira que seja como uma base para a formação de 

novos recursos humanos envolvidos nessa atividade (BRASIL, 2014a).  

            Relatos dos profissionais sobre o direcionamento dos cursos de vacinação que 

acontecem para os profissionais que estão atuando nas aldeias.  

então comigo aconteceu isso porque aqui a gente quase não mexe com vacina, quase 

não mesmo, porque tem os postos de saúde então a gente quase não fica com vacina 

aqui. Só a equipe de área que entra com vacina. Então se tem uma criança aqui que 

está com o calendário defasado a gente encaminha pro posto. E com relação a 

dosagem, administração, essas mudanças de interação vacinal né, tipo febre amarela 

não pode casar com DTP exemplo, essa aí eu esqueci, essas coisas que a gente perde 

né..a outra que entrou de hepatite A eu também não sei..a das meninas né..a...?? 

(Participante 1) 

             Ficou evidenciado que os profissionais que atuam diretamente com vacinas na saúde 

indígena são os que trabalham nas aldeias, os que atuam na CASAI, Pólos atuam 

esporadicamente. Isso pode comprometer a imunização, tendo em vista que todos estão 

envolvidos nos processos e deveriam orientar a população sobre a tomada de decisão referente 

às dúvidas, medos e anseios que os indígenas apresentam.  

            No ano de 2014, o PNI desenvolveu o 1º Manual de Normas e Procedimentos para 

vacinação, com a finalidade de atualizar os profissionais de saúde que trabalham direta e 

indiretamente nas atividades de imunização, de forma que possam desempenhar suas funções 

nas estratégias adotadas, de rotina e de operações massivas (BRASIL, 2014a).   

            Resposta do profissional quando foi questionado sobre como ocorre o recebimento das 

vacinas, se mensal, semestral.  
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"Não sei te explicar direito não...porque tenho outra atividade aqui..."(Participante 8)  

            Resposta do profissional quando questionado se já recebeu treinamento em sala de 

vacina:  

"Não, aqui é tudo no sorteio, é indicado..."(Participante 12)  

            Um estudo realizado em São Paulo, no Município de Marilia com o objetivo de avaliar 

41 salas de vacina na rede básica, ao apontar as características referentes à educação em saúde 

mostrou que 75,61% dos profissionais não participavam de eventos diversos com a finalidade 

de divulgar as ações do Programa de Imunizações (KOTI, 2010).  

            Resposta do profissional mediante a necessidade de ter ido as aldeias vacinar por falta 

de outro profissional.  

então no período que eu fiquei em área, eu não fazia vacina, porque eu tinha 

vacinador né...a não ser quando era campanha porque a gente ajudava, mas fora 

isso...só quando tem essas campanhas né de influenza, essas coisas que aí a gente vai 

com o pessoal daqui né..aí faz mutirão, mas lidar mesmo com a vacina não tive essa 

aproximação..(Participante 16)  

            Resposta do profissional sobre quando teve conhecimento com vacinas, se na 

graduação, curso técnico ou curso de capacitação em sala de vacina.  

"Só no curso assim..curso técnico..há 10 anos atrás bem diferente de hoje...bem diferente 

mesmo...eu até tenho uma apostila pra estudar..de sala de vacina porque mudou muito...estou 

totalmente desatualizada porque mudou muito né..."(Participante 8) 

            Foram feitos questionamentos aos profissionais de enfermagem em como os mesmos 

se mantém atualizados sobre o assunto vacina e se os mesmos se interessam e se continuam 

lendo sobre.  

é uma coisa assim que é difícil, a meu ver é difícil, vacina é bem difícil e outra coisa, 

assim que eu parei de mexer com vacina quando eu era de área aí eu vim pra cá ano 

passado, então de agosto pra cá mudaram algumas coisas e assim eu to meio perdido 

com relação a isso e assim se você não se mantem em prática você perde a destreza 

um pouco...(Participante 1) 

"Rapaz, ultimamente tem duas vacinas novas que entrou....né e delas eu ainda não to bem 

atualizada, tenho pouco conhecimento delas, mas as demais eu tenho 

conhecimento....."(Participante 19)  

"Olha material já me entregaram, falta coragem pra ler agora....a enfermeira já me deu umas 

folhas pra mim ir poder estudando.."(Participante 29) 
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"Olha...ainda não tive muito tempo, mas eu já li algumas coisas básicas né..tanto mas não me 

interei né..."(Participante 35)  

olha, na verdade eu não vou mentir pra ti, ultimamente só nos informes técnicos que 

vem do DSEI pra cá...porque eu sou responsável por passar pra equipe, pra 

enfermeira de área né..é que aqui o serviço é tão corrido que e aí na verdade só os 

informes técnicos...que vão chegando....(Participante 37)  

           Ponto de vista de um profissional diante do não conhecimento e não interesse em 

seguir as recomendações do Programa Nacional de Imunizações.  

mas na semusa a gente não cuida, são eles que cuidam né então assim, a questão da 

temperatura da verificação da temperatura, essa questão de arrumação mesmo dentro 

eu acho que se eu tiver que fazer eu vou ter que estudar novamente pra eu me 

lembrar e rever tudo de novo...(Participante 37)  

            Um estudo realizado com objetivo avaliar a qualidade da conservação de vacina nas 

Unidades de Atenção Primária à Saúde da macrorregião oeste de saúde do Estado de Minas 

Gerais mostrou que 117 (46,7%) dos entrevistados realizaram algum tipo de capacitação em 

sala de vacina. Em relação aos enfermeiros, 60 (43,8%) realizaram capacitação. Em 

contrapartida, dos técnicos/auxiliares de enfermagem 57 (54,8%) relataram que participaram 

de capacitação em algum momento. Neste estudo, dos 67 profissionais de enfermagem 

entrevistados, 36 (53%) não receberam treinamento em imunizações (OLIVEIRA et al., 

2014). 

10.2 FALTA DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM BEM COMO GRANDE 

ROTATIVIDADE DOS MESMOS. ESTRUTURA INADEQUADA. 

 Os profissionais de enfermagem foram questionados quanto à necessidade em obter 

mais profissionais para atuarem na atenção à saúde indígena.  

antigamente tinha os técnicos vacinadores aqui, só que por exemplo, por mais que o 

enfermeiro tivesse capacitação, só quem entrava em área com vacina eram os 

técnicos aí tipo, esses dois, três técnicos rodavam todas as aldeias só com vacina. Aí 

viu que a demanda daqui é muito grande, muito movimento, aí se perdia em 

profissional e já que tinha um enfermeiro capacitado entrando em área porque não 

entrar em área mensalmente com vacina? E aí disseminou o serviço pra todo mundo 

e hoje em dia a gente tem indígena vacinador, técnico de enfermagem vacinador e o 

enfermeiro vacinador  (Participante 1)  

 Diante ainda da quantidade insuficiente dos profissionais de saúde, tem-se a 

necessidade muitas vezes de utilizar mão de obra de pessoas que não são profissionais de 

saúde para estarem monitorando a caixa de vacina quando ocorrem sobras nas aldeias, como 

se identificou a seguir. 
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a equipe entra em área e já entra com vacina e já manda ela de volta...e não fica com 

a vacina...por exemplo, se eu ficar os 20 dias, eu não vou ficar os 20 dias com a 

vacina. E quem leva de volta..tem o piloto que fica com a equipe e se tiver indígena 

vindo de rabeta, não sei, próximo barco, a gente manda por quem 

tiver.....(Participante 1) 

  

            Além disso, quando questionado sobre a sobra de vacinas nas aldeias, verificou-se que 

eu geralmente levava a quantidade certa que eu ia usar né e quando tinha sobra, 

ajeitava tudo e a primeira oportunidade que eu tinha, eu devolvia....as que era pra 

descartar eu descartava, as que tinha validade mandava..quem carregava de volta era 

os pilotos, eles sabem direitinho...eles acostumam né...eles sabem quebrar o gelo 

direitinho e arrumar o isopor de tanto ver a gente fazendo...eles sabem anotar em 

cartão..porque como era só eu e ele, aí ele anotava no cartão e eu administrava 

né...então assim, eles sabem...(Participante 14)  

            E assim as respostas foram frequentes relacionadas ao envio das sobras de vacinas 

pelos pilotos 

tem que enviar de volta né e como faz: geralmente a gente manda ou com o piloto, 

geralmente é o piloto, a gente orienta ele direitinho pra estar encaminhando ou numa 

oportunidade que a gente está descendo com uma emergência ou outra equipe 

descendo e a gente já pede pra parar e ir levar....(Participante 18)  

             As atividades de imunização devem ser desenvolvidas pela equipe de enfermagem 

treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e 

administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação (BRASIL, 

2014a).  

            A equipe de vacinação é formada pelo enfermeiro e pelo auxiliar ou técnico de 

enfermagem (BRASIL, 2014a).  

            A equipe de vacinação participa ainda da compreensão da situação epidemiológica da 

área de abrangência na qual o serviço de vacinação está inserido, para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática, quando necessário. O 

enfermeiro é responsável pela supervisão ou pelo monitoramento do trabalho desenvolvido na 

sala de vacinação e pelo processo de educação permanente da equipe (BRASIL, 2014a).  

            Explicação de um profissional diante da necessidade de incluir o enfermeiro para atuar 

na área indígena, estruturando melhor a equipe multidisciplinar quando não havia esta função 

na saúde indígena.  

a gente trabalhava com quatro técnicos, não tinha enfermeiro na equipe...isso foi no 

início em 2009, 2008....a gente andava numa equipe de 4 técnicos...aí a gente rodava 

todas as aldeias...aí depois no DSEI eles falaram que não podia porque tinha que ter 

um enfermeiro pra ter um respaldo aí tinha que ter um enfermeiro na equipe...mas 
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segundo eles não tinha recurso pra contratar um enfermeiro então eles achavam 

viável capacitar o enfermeiro de cada área, entendeu? E aí ficou cada enfermeiro 

com um técnico fazendo vacina na sua área...(Participante 7)  

            De acordo com o Decreto n. 94.406 / 87, que regulamenta a Lei n. 7.498, de 25 de 

junho de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, é o trabalho do auxiliar de 

enfermagem, no artigo 11, alínea e, para realizar as tarefas referentes à preservação e 

administração de vacinas, mas essas atividades só podem ser executadas sob a supervisão, 

orientação e direção do enfermeiro (BRASIL, 1987).  

        Um estudo realizado em Minas Gerais no ano de 2011, teve o objetivo de investigar a 

percepção do enfermeiro durante as supervisões em sala de vacina. A pesquisa foi realizada 

com 12 enfermeiros de 40 centros de atenção primária. Neste estudo ficou constatado que os 

enfermeiros designam as atividades de vacinação aos técnicos de enfermagem e que não 

vejam necessidade de realizar supervisão pois, acreditam no tempo de experiência que os 

técnicos apresentam em sala de vacina e que são capazes (OLIVEIRA et al., 2013).  

            Explicação do profissional de enfermagem quando questionado sobre a importância 

em estruturar uma sala de vacina na CASAI ou implantação de equipamentos para imunização 

e a dificuldade para trabalhar em uma equipe com uma grande quantidade de pacientes e 

poucos profissionais  

"Não sei, aqui não tem não sala de vacina? Estou tão por fora..."(Participante 10)  

se tivesse mais corpo de pessoa que o volume é muito grande né...mas daria pra ter 

sim..mas a falta de profissional é muito grande, então o enfermeiro fica muito 

sobrecarregado e os técnicos também...hoje estamos com 95 pacientes....com dois 

técnicos de enfermagem e só eu de enfermeira....pra aplicar todos os programas fica 

muito complicado...entendeu? Porque aplicamos todos os programas...do idoso, 

hipertenso..tal....atenção básica...(Participante 9)  

            Outra resposta sobre a viabilidade em estruturar sala de vacina na CASAI, 

demonstrando a falta de interesse dos profissionais em olhar os cartões de vacina e se atentar 

ao esquema.  

com certeza, porque os pacientes que vem da aldeia às vezes é com as crianças 

principalmente como acompanhante, você já teria como pegar essas 

crianças...Muitas vezes eles vem pra CASAI né o próprio enfermeiro do plantão não 

se atenta de buscar, de pegar e olhar o cartão de vacina dessa criança e levar até o 

posto de saúde. Então se tivesse uma pessoa pra isso né na CASAI, eu acho que né, 

não só pra isso, mas que ficasse responsável por essa área, caso acontecesse... 

(Participante 13)  
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            Sobre a ocorrência do atraso no calendário vacinal verificou-se a seguinte afirmação, 

tendo em vista que a rotatividade dos profissionais leva à descontinuidade dos serviços, tendo 

que capacitá-lo e consequentemente atrasando muitas vezes os atendimentos. 

"Acho que aqui ocorre pela entrada e saída de profissional, pela logística ser muito ruim, que 

eles se deslocam muito" (Participante 9)  

            Além de ocasionar o atraso dos serviços por conta da entrada e saída de profissionais, 

há a própria rotatividade dos profissionais dentro dos serviços que atuam na saúde indígena, 

tendo em vista que o profissional acaba sendo remanejado para atuar em outros setores, isso 

foi verificado assim: 

"Entrei em área em 2009 e fiquei até fevereiro de 2010 aí fui pro SIASI e aí ano passado em 

agosto, me devolveram pra área de novo, ano passado não, em 2013. Em agosto de 2013, eu 

voltei pra área e saí em julho" (participante 14)  

            A saúde indígena, por não ter vínculo estatutário, sugere-se que propicia alta 

rotatividade dos profissionais, o que dificulta a vinculação e o engajamento necessários para o 

desenvolvimento das atividades em sala de vacina.  

            A política indígena de saúde preconiza que a capacitação dos recursos humanos para a 

saúde indígena deverá ser priorizada como instrumento fundamental de adequação das ações 

dos profissionais e serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à saúde dos povos 

indígenas e às novas realidades técnicas, legais, políticas e de organização dos serviços. 

Deverão ser promovidos cursos de atualização/aperfeiçoamento/especialização para gestores, 

profissionais de saúde e assessores técnicos (indígenas e não-indígenas) das várias instituições 

que atuam no sistema (BRASIL, 2002).  

            A falta de estrutura e equipamentos adequados foram problemas detectados nos relatos 

dos participantes de forma frequente, seja pela falta de energia ou equipamentos danificados e 

sem manutenção e o uso do gelo e gelox para conservação dos imunobiológicos.  

"...a falta de estrutura é uma dificuldade...que nem eu te falei...você parar no meio da estrada e 

fazer vacina...você esta andando de barco né..nao tem estrutura....não é 

adequada.."(Participante 1)  

            Além do envio das sobras das vacinas pelos motoristas ou pilotos de barcos, verificou-

se a falta equipamento adequado para conservação das vacinas. 
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eu mantenho na temperatura e mando aí eu comunico à casai pra pegar as 

vacinas...só vai o motorista com as vacinas e leva...uma dificuldade também é a 

vacina ta aqui comigo aí o gelo acaba aí eu fico preocupada..de estragar a vacina aí 

eu corro atrás de alguém que vai descer...acontece de acabar o gelo....(Participante 3)  

            Ficou evidenciada a dificuldade do uso do gelo e do gelox para conservação dos 

imunobiológicos nos relatos que se seguem.  

a gente sai com o gelox na época que a gente andava em áreas que não tem gerador, 

não tem energia, a gente saia com gelox e quando terminava né a gente continuava 

com o gelo...e com o gelo é bem mais complicado né...voce tem que estar 

monitorando tem que estar vendo se o gelo não abriu se o papel não rasgou, se a 

vacina não desceu pro gelo....entendeu? (participante 7)  

            Explicação do profissional sobre o uso das geladeiras para armazenamento das vacinas 

e como é realizada a organização das vacinas nos isopores e a dificuldade para carregar tendo 

em vista as queixas do sexo feminino.  

e na aldeia não tem geladeira então a organização é no isopor, colocava bacteriana 

em um e viral no outro..não tinha geladeira....e é um isoporsão só com gelo...e 

geralmente é só mulher às vezes eu nem levava lá pra cima, ficava na beira do 

barranco e aí quando precisava, ia la embaixo e quebrava o gelo e levava lá pra 

cima, pras caixas pequenas....entao o isopor com gelo ficava no barco, porque não 

tem como você ficar subindo e descendo com aquelas caixas, é muito 

pesado..(Participante 14)  

            Continuação sobre o uso das geladeiras para conservação das vacinas nas aldeias, além 

disso foi detectado que os termômetros utilizados eram os de cabo extensor, inadequados para 

uso em geladeira, pois segundo Brasil (2013b), o termômetro de máxima, mínima e momento 

de cabo extensor é utilizado em caixas de uso diário. E o uso em geladeiras e câmaras frias é o 

analógico de máxima, mínima e momento.  

na minha área, o único que tem postinho de saúde é em Ribeirao....lá tem uma 

geladeira, mas geralmente é usada pra outras coisas né...aí só conserva mesmo o 

gelox...e ela é muito antiga..a temperatura é..um dia fui tentar usar ela, mas aquela 

noite eu não dormi porque fica oscilando toda hora a temperatura...mas tem 

termômetro nela..mas agora não esta usando pra vacina...mas o primeiro mês que eu 

entrei com a vacina eu tentei usar né...porque a geladeira que tinha pra vacina eu 

desisti né...porque o termômetro ficava oscilando...trabalho nas aldeias somente via 

terrestre....(Participante 24)  

            Outro ponto de vista sobre o uso incorreto dos termômetros nas geladeiras 

demonstrada na fala a seguir. 

já teve enfermeiros que utilizavam essa geladeira para vacina, mas depois que eu 

entrei na coordenação, eu sempre orientei elas a não fazerem isso porque: Às vezes 

usavam o termômetro da caixa, entendeu? Então já é errado a gente sabe que tem 

que ser aquele outro termômetro que ve até o de máxima de mínima...a 

gente..quando a gente tinha geladeira, de vacina na CASAI, o nosso tava quebrado 

ai que que eu fazia? Eu sempre mantinha pelo menos 2 termometros la dentro e os 

dois tinham que ta batendo, não adiantava muita coisa, porque se desse queda de 
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energia e ai ela voltasse eu não ia saber mais pra ter mais confiança que aquela 

temperatura estava exata dentro daquela geladeira...(Partcipante 43)  

            Um estudo realizado no Municipio de Marilia para avaliar as salas de vacina, mostrou 

que das 41 salas de vacina avaliadas, 34 (82,93%) não eram exclusivas para sala de vacina, 

100% não mantinham temperatura entre 18 e 20 ºC, 29 (70,74%) não dispunham de proteção 

adequada contra luz solar direta; 23 (56,11%) possuíam objetos de decoração, 22 (53,66%) 

não estavam em condições ideais de limpeza e conservação (KOTI, 2010).  

            Ficou evidenciado neste estudo que a saúde indígena executa a imunização diferente 

do que é preconizado pelo PNI, tendo em vista que a vacina é realizada nas aldeias e não há 

como avaliar criteriosamente o local onde é administrada a vacina, pois não dispõem de local 

apropriado para isto.   

            Demonstração da dificuldade dos profissionais em trabalhar com os imunobiológicos 

tendo em vista o uso dos transportes, tendo que utilizar barco como meio para chegar até as 

aldeias e o tempo de demora, correndo riscos devido à demora para chegar nos locais.  

quando eu trabalhava em área, era terrestre e fluvial...mas a dificuldade em trabalhar 

em área, é a logística, porque é longe e quando você trabalha com imunos, você 

precisa de frio e não temos energia elétrica...e demora 6h de viagem 7h de 

viagem....e aí levamos 4 barras de gelo grande que dá uns 5 quilos...(Participante 39)  

            Relatos dos profissionais de enfermagem sobre a viabilidade de implantar uma sala de 

vacina na CASAI ou nos postos em aldeias onde existam pontos fixos ou estruturar 

equipamentos adequados para uso em aldeias ou mesmo na CASAI.  

eu não acho viável termos uma sala de vacina exclusiva aqui porque: a saúde 

indígena preconiza o atendimento em área, manter-se o indígena na aldeia, ter toda a 

infraestrutura pro indígena lá...então se a gente cria uma sala de vacina aqui..é...vai 

estar trazendo essa demanda prá cá...sem necessidade....(Participante 1)  

"viável é né.... mas o pessoal da área eles são bem rigorosos...a vacina que parece se eu não 

me engano...tem uma cobertura de 98% né dos indígenas..seria viável porque é mais fácil pra 

gente..."(Participante 5)  

sim, porque os indígenas quando nascem ao invés de nós levar pro posto aí a gente 

podia realizar aqui mesmo na CASAI, sem locomover os pacientes né...porque 

agorinha nós levamos e nem tem nos postos a vacina...elas estavam em reunião...e aí 

só amanha de novo teremos que levar pra vacinar...então é muito importante ter 

vacina aqui no nosso setor...(Participante 22)  

assim , porque nossa população é muito pequena e nós só trabalhamos com nossa 

população, mas seria mais prático pra equipe né, por exemplo, quando chega final de 

semana ou alguma coisa assim, seria bem mais prático...mas como temos acesso lá à 

semusa, nós temos um local apropriado pra guardar a nossa vacina e a semusa deu 

esse espaço pra gente né e final de semana eles deixam a chave com a técnica, então 
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nós temos acesso no final de semana...tem uma geladeira que fica disponível pra 

gente....então a gente não tem muito essa dificuldade....(Participante 37)  

"Seria bom pra armazenar os imunobiologicos, porque lá em Humaitá, de onde eu vim 

também não tinha..e a gente trabalhava com a geladeira dentro da rede de frio só que era bem 

do lado do polo né aqui já é mais longe, do outro lado da cidade né.."(Participante 42)  

"São duas situações....primeiro que pra se ter uma sala de vacina teria que ter uma vacinadora 

por tempo integral" (Participante 43) 

um lugar pra estar armazenando essas vacinas que voltam que sobram, às vezes não 

encontra o indígena lá....e sobra no esquema e eles trazem de volta, quando o 

indígena que não está por tempo integral na aldeia por exemplo que fica aqui na 

cidade por alguma situação, ele está passando na CASAI pra ta olhando o esquema 

dele, se tem necessidade de fazer, então teria vacina ali porque você viu como que 

eu faço quando tem uma criança lá que eu sei que ele precisa de imunização e eu não 

quero deixar ele ir pra aldeia sem essa vacina "(Participante 43)  

deveria ter primeiro porque eu acho que é uma forma de monitorar essas 

imunizações, os imunobiologicos de perto, porque? Fica la na secretaria de 

imunização e a gente não sabe exatamente como está sendo manipulado se está 

sendo utilizada as nossas vacinas, os nossos imunológicos em outras campanhas, às 

vezes a gente chega lá e não tem a vacina que era pra ter lá aí tem esses problemas, 

problemas também com a conservação do gelox, que a gente não tem o freezer aqui, 

não tem a sala de imunização aqui, então a gente tem que pegar gelox emprestado 

lá...(Participante 45)  

"Eu acho inviável pelo seguinte: pela questão de eles não ficarem muito, eles não virem muito 

pra CASAI, então assim, as vezes eles vem na cidade, mas não se direciona a CASAI e pelo 

seguinte fato de que a equipe entra em área com a vacina, então se já tem esse recurso" 

(Participante 47)  

"Depende né....depende da estrutura, que não adianta a gente ter uma sala de vacina se a gente 

não tem estrutura se a gente não tem freezer adequado, se não tem uma pessoa que fique 

monitorando...se estivessem as condições, seria o ideal, mas não é a realidade da saúde 

indígena ter uma sala de vacina no polo, na CASAI" (Participante 51)  

            Depois de analisar os relatos, fica constatada a inviabilidade em implantar uma sala de 

vacina em aldeia indígena, CASAI e Pólos, por fatores como: falta de profissional permanente 

capacitado para monitorar as vacinas, falta constante de energia elétrica e até mesmo ausência 

de energia elétrica em muitas aldeias, tamanho da população de cada aldeia, o custo alto em 

manter uma sala de vacina em cada localidade citada.  
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10.3  ASSOCIAÇÕES ENTRE A VACINAÇÃO E A QUESTÃO CULTURAL 

           Os relatos que se seguem demonstram as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

sobre como acontece o processo de execução da imunização nas aldeias e a questão cultural, 

tendo em vista os medos, aceitação, migração verificado sob vários pontos de vista.  

com relação aos usuários eles tem medo, existe uma certa resistência...lá em jaru 

quando eu vacinava...tinha criança que sumia no mato dois dias...e voltava 

depois..tinha que ficar lá...em época de campanha era pior porque tinha que vacinar 

toda a comunidade e tinha que amarrar três pra segurar um..é mais medo mesmo, 

mas as mães apoiam né...nossa e tinha mãe que chorava...(Participante 1)  

            Por mais que seja desafiador a execução dos programas de saúde nas áreas indígenas, 

é importante respeitar o indígena em relação aos seus hábitos, costumes e crenças e 

entendendo que provêm de uma cultura diferente, com valores e conhecimentos diferentes 

(GARNELO, 2011).  

ocorre atraso do calendário vacinal do usuário....porque assim...se tu entra só 

mensalmente com a vacina ali, aquela primeira semana e chega na aldeia e o 

indígena não esta lá..saiu...foi o que aconteceu agora em dezembro...eles saíram pra 

catar castanha...está na época da castanha...entao não fica ninguém na aldeia..eles 

vao pro meio do mato...entao assim..esse dezembro o calendário vacinal dá uma 

defasada...(Participante 1)  

           Um estudo realizado na comunidade indígena Baniwa, Alto Rio Negro de São Gabriel 

da Cachoeira, apontou que a aplicação de vacinas era realizada em regime de campanha e a 

equipe permanecia em área por pouquíssimo tempo. Ali chegando, imunizavam os presentes 

naquele momento, desde que tinham indicação para receber a vacina. Os ausentes só 

poderiam ser vacinados em viagem subsequente, as quais, não raro, eram realizadas após 

vários meses de intervalo (GARNELO, 2011).  

"Os indígenas até que aceitam bem a vacina, são muito poucos os que não aceitam aí você vai 

la fazer aquela orientaçãozinha básica porque enquanto o branco corre atrás, eles tem que vá 

fazer a vacina pra eles, eles tem vacinação na porta"(Participante 2)  

"Não, os indígenas hoje, depois que eles ficaram assim civilizados que eles entenderam a 

importância da vacina a questão da promoção e prevenção...eles aceitam..."(Participante 9)  

"Aceita bem, mas eles sabem que tem que tomar, eles já trazem aqui na CASAI, eles 

procuram né... não existe esse negocio de: vou ficar doente se eu tomar a vacina....Já 

aconteceu de não ter algumas doses..."(Participante 15)  

eles estão sempre trocando de aldeia, vão e ficam 2, 3 meses em outra aldeia..e as 

vezes acaba atrasando...como aqui na minha área, quando eu entrei já fiquei sabendo 
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que ja tinha um tempo que não tinha enfermeiro por aqui, então estava atrasado há 

muito tempo (Participante 24)  

"eles aceitam tomar...tem um período que é quando nasce o bebe, geralmente é 2 meses não 

pode tomar porque eles tem uma vacina da cultura...não que eles se recusam, a gente respeita 

a vacina deles né a vacina cultural..."(Participante 29)  

principalmente com os pirarahan né que que eles são nômades e eles e a gente tinha 

que correr atrás deles dentro do mato pra poder vacinar, muitos não 

queriam...porque eles não entendiam a língua, a gente também não entendia eles 

né..e aí tinha que correr atrás mesmo né..e aí oferecia açúcar, café, farinha pra poder 

trazer eles pra poder vacinar...e isso há mais de 10 anos atrás... (Participante 36)  

            Ainda segundo o estudo de Garnelo (2011), entre os Baniwa, a vacinação é bem-

vinda, mas seu alcance é visto como algo que não ultrapassa o nível sistemático da doença, 

como ocorre de um modo geral com as chamadas doenças dos brancos (GALLOIS, 1991).  

            Para os membros do grupo, a última causa dos problemas de saúde é muito complexo 

e não poderia ser alcançado apenas por meio da inoculação de substâncias químicas no corpo 

e por isso, a importância que os Baniwa atribuem à vacina é menor que o valor de uma 

viagem xamânica ao mundos dos deuses em busca de resolução de problemas coletivos que 

desencadearam a eclosão da doença (GARNELO, 2011).  

              Para que os princípios dos SUS sejam atendidos, como universalidade, equidade, 

participação comunitária e controle social é necessário que a atenção à saúde se dê de forma 

diferenciada, levando-se em consideração as especificidades culturais, epidemiológicas e 

operacionais desses povos (BRASIL, 2002).  

            Explicação do profissional de enfermagem sobre a vacinação tradicional ou cultural, 

um ritual que ocorre dentro da aldeia o que acaba por atrasar o calendário vacinal.  

em Porto Velho a população de Porto Velho a gente só tem uma dificuldade: quando 

é época da vacina tradicional, geralmente ela acontece 30 dias após o nascimento e 

ela dura 1 mês e nesse período às vezes tem um atraso na cultura deles né porque 

tem todo um ritual e nesse período a gente não consegue vacinar e a gente não 

consegue vacinar a criança e acaba atrasando...porque até o sexto mês né a gente tem 

que fechar né, penta, VIP, e as vezes a gente acaba atrasando e a gente nunca 

consegue fechar com três meses sempre tem um atraso por conta dessa vacina 

tradicional, não porque eles não aceitam, eles não colocam dificuldade não....a 

vacina tradicional é a vacina deles...a gente sempre tem um atraso com a MeningoC 

com 3 meses e sempre com a penta, com 2 meses..aí a gente não consegue fechar 

com 6 meses, acaba fechando com 7 com 8..nao que eles não aceitem mas é porque 

nesse período a vacina tradicional deles e a gente não pode administrar a nossa 

vacina...passou esse período não tem problema....(Participante 37) 
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            Uma pesquisa realizada por Valden (2007) na comunidade Karitiana mostrou que 

quando uma criança nasce, uma série de pequenos ritos devem ser observados pelos pais, para 

fazer das crianças indivíduos fortes, firmes, corajosos, para que comecem logo a andar e para 

que tenham boa saúde: três dias após o parto, as cinzas de palha nova de babaçu são 

esfregadas em pontos específicos do corpo do bebê e de seus familiares mais próximos: ponta 

da língua, garganta, juntas dos braços e das pernas, meio do peito e das costas; aparentemente, 

segundo a comunidade, trata-se de pontos em que o acesso ao interior do corpo é mais fácil. 

Dizem os índios que esta “tinha” de cinzas é chamada de geeto (sangue) e que é como uma 

vacina.  

            Há profissionais que contradizem afirmações sobre a aceitação dos usuários, mas isso 

foi contabilizado como a minoria que não aceita.  

com certeza é uma grande dificuldade, vários se negavam porque eles não acreditam 

na imunização...que não é aquela coisa eficaz como uma pessoa que conhece....e o 

que eles utilizam lá pra eles é o que eles acreditam....e uma criança de 2 a 3 meses 

ela chora durante a noite... e que eles tem aquele conceito de que é um motivo pra 

eles se negarem "ela chora muito a noite" então por conta dessa 

situação..(Participante 39)  

            Demonstração da dificuldade do profissional em explicar sobre as mudanças do 

calendário de vacinação e a consequente aceitação pelo indígena.  

e a gente ta tentando assim, explicar assim, mas alguns são analfabetos né...e pra 

você explicar que às vezes a criança tomava um esquema com duas vacinas e no 

caso a paralisia infantil era em gota e a outra a penta era na perna agora você toma e 

às vezes tem que tomar 3, 4  assim essa a dificuldade (Participante 42)  

            Relatos dos profissionais quando questionados sobre como ocorre as orientações aos 

usuários sobre a imunização.  

tem que ter uma adequação, principalmente com as mães de primeira viagem... que 

não quer ver o bebezinho sofrer...e tipo..com 2 meses que toma várias 

vacinas..antigamente que não tinha pentavalente né..então se fazia mais vacinas 

né..com 2, 4 e 5 meses que você fazia 2 ou 3 vacinas...e ae fazia uma duas..e a mãe 

não aceitava..e aí a mae dizia: não, não enfermeiro, não vai fazer, já esta bom..ta 

bom...aí você tinha que conversar...em particular e explicar o porque que esta 

fazendo, dos benefícios pra ela poder liberar...tinha mãe que era um pouco 

resistente...mas a maioria aceitava...(Participante 1) 

"Eu falava tudo...falava assim do custo que é pra ter vacinação, a importância da vacinação 

pra tentar convencer...mas isso é uma pequena minoria...bem pequena mesmo..."(Participante 

2)  

"eles aceitam bem a vacina porque a gente orienta que a vacinação é importante para as 

crianças né.."(Participante 3)  
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            O despreparo e a falta de conhecimento de alguns profissionais contribuem com outras 

causas que impedem a vacinação, entre elas pode-se citar o fato de acreditarem que a 

administração simultânea de diferentes vacinas com a justificativa de diminuição da resposta 

imune ou mesmo o aumento dos eventos adversos sem embasamento cientifico para tal 

atitude (TREGNAGHI, 2005). 

            Percebeu-se nos relatos que a concepção de saúde e doença existente entre os povos 

indígenas interfere no modelo de assistência já preconizado e que os profissionais de saúde, 

pela falta de conhecimento mais aprofundado, encontram dificuldades em adaptar tais 

modelos, provocando assim, dificuldades na organização dos serviços de saúde.  

            Tais dificuldades se tornam ainda maior, pois neste estudo, ficou evidenciado que dos 

67 profissionais entrevistados, 45 possuem tempo de formação há mais de 5 anos, o que ficou 

constatado que muitos desses profissionais não tiveram a disciplina de antropologia durante a 

formação acadêmica nos currículos, o que torna-os muitas vezes, "inflexíveis em aceitar 

outros modelos, que fogem aqueles já preconizados de assistência à saúde" (ATHIAS; 

MACHADO, 2001, p. 429).  

10.4  O SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA E O PLANEJAMENTO 

            Relatos dos profissionais sobre a importância da implantação do Sistema de Atenção à 

Saúde Indígena, organização e planejamento na tentativa de seguir adequadamente o esquema 

de vacinação e não acarretar atrasos.  

já tem equipe em área....e assim..por mais que a gente tenha criança aqui a gente 

sempre está perguntando: e aí mãe, trouxe o cartão de vacina? Vamos lá atrás...olhar 

no SIASI, então lá a gente puxa a vacina da criança e vê se ela ta...é difícil de mexer, 

mas é muito bom....tem todas as informações...o SIASI puxa teu histórico todinho..a 

papelada é ruim é....mas ela justifica isso..porque se eu te atendi 10 vezes no ano..e 

se eu fiz o mapinha lá bonitinho consta lá quando eu puxar teu histórico de vacina 

que tu fez...teve 10 atendimentos com a enfermeira tal...calendário de vacina 

dele..então a gente manda as crianças que estão aqui que a mae trouxe o 

cartão..porque se a mae não trouxe o cartão tb...aí pelo nome as vezes a gente 

consegue ver..vai la atrás..ve se está bacana o histórico..(Participante 1)  

            Sabe-se que a informação é um elemento fundamental nas análises de situações de 

saúde, seja em nível local, nacional ou internacional. Não somente oferece subsídios para o 

planejamento e a organização dos serviços de saúde, como é de importância nas etapas de 

acompanhamento e avaliação (BRANCO, 2001; MORAES, 2002; DUARTE et al., 2002).  

            Em 2000, como parte da PNASPI (FUNASA, 2002), foi criado o Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Esse sistema visa à coleta, ao 
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processamento e à análise de informações para o acompanhamento da saúde das comunidades 

indígenas, abrangendo óbitos, nascimentos, morbidade, imunização, produção de serviços, 

recursos humanos e infraestrutura. Anteriormente ao SIASI, até 1999, as informações de 

saúde dos povos indígenas eram gerenciadas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

(SOUSA; SCATENA; SANTOS, 2007).  

            Ainda o SIASI é um sistema desenvolvido no intuito de captar várias informações 

referentes à saúde da população indígena, as quais servem para auxiliar os gestores da 

Secretaria de Saúde Indígena e servidores da área, a tomarem decisões e providências que 

viabilizem o atendimento aos povos indígenas (SESAI, 2014).   

          Os sistemas de informação foram criados para conhecer, monitorar e avaliar a situação 

em todas as instâncias gestoras (BRASIL, 2014a).  

            Pelos relatos, verificou-se que existe uma diferença entre cartão de vacina, 

planejamento e cartão espelho. O primeiro fica sob o domínio do usuário indígena, o 

planejamento fica sob a responsabilidade do pólo que fornece suporte e o espelho fica sob a 

responsabilidade da equipe que está entrando em área para vacinar.  

a equipe entra em área todo dia 05 mais ou menos...então no dia que vai entrar...vai 

no município né...e solicita..quando eu trabalhava em Jaru, lá a demanda é menor 

então eu tinha toda uma planilha com todas as minhas crianças que eu tinha....e 

quando eu saía de área, já saía com o meu a vacinar..tipo assim quais as vacinas que 

vão precisar pro mês que vem..aí entregava pra minha responsável técnica e quando 

eu entrava em área, ela já tinha aquelas vacinas separadas pra mim 

entrar...(Participante 1)  

            Foi questionado aos profissionais sobre quem tem a responsabilidade de organizar as 

caixas com as vacinas para as aldeias, que variou entre os municípios e entre os profissionais.  

a coordenadora de área ou responsável técnica de área, onde ela fazia o 

levantamento de quem eu tinha que vacinar, mandava a planilha de quem eu tinha 

que vacinar e qual aldeia, mas eu tinha os espelhos e o cartão original na aldeia. Eu 

tinha que olhar o espelho, o cartão original e a informação que ela me mandava né 

conforme o sistema e aí eu olhava o cartão de vacina pra ver se realmente aquela 

criança estava na faixa etária pra vacinar. Então eu tinha toda uma conferencia, mas 

como eu tinha uma área pequena tinha tempo pra isso né...(Participante 13)  

Além da existência do planejamento mediante o esquema do calendário vacinal, não se 

pode esquecer de enfatizar a importância de pensar como planejamento a quantidade de 

vacinas para levar para as reservas indígenas conforme a população e a faixa etária, isso foi 

visto quando o profissional foi questionado se há perda de vacina.  
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"Não porque quando a gente ia vacinar, a gente já procurava ver as pessoas que tinha na 

aldeia, pra levar a quantidade certa...pras pessoas que estavam em área...a gente detalhava a 

quantidade certa..se perdia uma dose ou duas doses no frasco...."(Participante 28)  

           Resposta do profissional sobre os índios aldeados e os não aldeados.  

eu trabalhava na parte do SIASI e passava pela minha mão também e a gente 

sempre..no SIASI a gente tem uma planilha que a gente colocava todas as 

informações de vacina e a gente trabalhava nessa parte.. Mas aqui a nossa 

responsabilidade pela vacinação indígena é pelos aldeados, os desaldeados fica por 

conta do município porque eles moram na cidade né...(Participante 31)  

            Explicação do profissional sobre como ocorre a organização do planejamento. Isto foi 

verificado apenas no Município de Ji-Paraná. 

aquele planejamento é dividido por área: Por área e por aldeia, ou seja, por etnia e 

por aldeia..., então naquele planejamento tem 48 aldeias se acontece de ter que fazer 

uma ação de imunização na etnia dos zoró, eu já sei qual planejamento pegar, que 

aquele planejamento tem todas as crianças de todas as aldeias separadas por aldeia e 

a gente tem lá o cartão de vacina deles...então se eu chego lá na aldeia central eu sei 

quais crianças eu tenho que procurar eu já vou direto na aldeia (Participante 43)  

             Resposta do profissional quando questionado sobre o funcionamento do Sistema de 

Atenção à Saúde Indígena e dificuldade enfrentada mediante a falha do Sistema.  

o SIASI a gente recebeu uma determinação pra parar a atualização dele no ano de 

2013 em maio, só que foi solicitado que continuasse lançando no sistema os 

nascimentos, os óbitos e as vacinas...aí nós continuamos fazendo esse lançamento, 

só que o SIASI é um programa antigo, eu não sei te dizer precisamente quando ele 

iniciou, acho que foi em 2000 por aí...então ele não comtempla algumas 

vacinas...por exemplo, a tetraviral a vacina nova não tem onde você fazer o 

lançamento, agora, algumas vacinas novas ele já tinha onde você fazer o 

lançamento, mas ele não gera as taxas então por exemplo, eu tenho onde lançar a 

pentavalente, eu tenho onde lançar a hepatite A, só que a Pneumo10V a MeningoC 

tem o local de fazer o lançamento, mas ele não gera o reforço, automaticamente ele 

não gera a segunda dose e antigamente fazia isso, por exemplo, quando você lançava 

a tetra, da primeira dose com os dois meses, automaticamente ele agendava a 

segunda dose com quatro meses e ai com a penta ele não faz isso, e só tem um local 

pra gente lançar mas ele não gera o planejamento de vacinas e também não gera as 

taxas...então se eu puxar a minha população de 6 a 11 meses, qual a porcentagem de 

vacinados com a penta, ele não gera essa taxa, ele não faz esse calculo aí eu sempre 

tenho que trabalhar com a população e olhar cartão por cartão...pra ver quem esta 

com esse esquema fechado...(Participante 44)  

            Verificou-se que o Sistema deixa de contemplar aspectos importantes para o 

conhecimento e a avaliação da situação de saúde dos povos indígenas como relatado acima, 

além disso, apenas os gestores da saúde indígena e os profissionais que atuam no órgão têm 

acesso permitido, por meio de uma senha disponibilizada. Isso contraria um dos propósitos de 

sua criação, que é o de facilitar a participação comunitária no acompanhamento das ações de 

saúde (SOUSA; SCATENA; SANTOS, 2007). 
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             É importante lembrar que a qualidade de um sistema de informação depende muito da 

qualidade dos dados coletados, incluindo a regularidade e o correto preenchimento dos 

instrumentos. O fato de os instrumentos utilizados pelo SIASI serem preenchidos por uma 

diversidade de profissionais, desde o agente indígena de saúde até o médico da equipe, 

aumenta as possibilidades de inconsistências e também de incorreções que prejudica sua 

fidedignidade (SOUSA; SCATENA; SANTOS, 2007). 

             Apesar disso, o módulo de imunização do SIASI permite acompanhar a situação 

vacinal de cada indivíduo, além de fornecer subsídios para o planejamento da administração 

das vacinas no DSEI. Está constituído pela inclusão dos seguintes dados: tipo de vacina 

aplicada, data, dose e lote. Permite ainda elaborar automaticamente todo o esquema vacinal 

obrigatório que cada indivíduo deve receber. Este módulo é, portanto, um bom instrumento 

para o planejamento das ações, desde que alimentado rotineiramente, bem como para a 

vigilância, pois permite identificar a população vacinada e a vacinar (SOUSA; SCATENA; 

SANTOS, 2007). 

10.5  ASSOCIAÇÕES DAS QUESTÕES MORFOCLIMÁTICAS COM O ATRASO DO 

CALENDÁRIO VACINAL  

            A vacinação na saúde indígena, além de estar voltada para as questões demográficas, 

étnicas e culturais, é moldada pelas características geográficas da região onde estão 

localizadas as aldeias que abrangem o DSEI Porto Velho. A grande distância a ser percorrida, 

muitas vezes, entre a sede municipal, onde localizam-se os principais recursos sanitários, a 

falta de energia elétrica e de insumos que garantam a conservação adequada dos 

imunobiológicos fazem com que as atividades de vacinação sejam desenvolvidas durante os 

três primeiros dias aproximadamente dentro do período de 20 dias que as equipes 

permanecem em área. A equipe realiza viagem a cada mês de forma rápida para garantir a 

conservação dos imunobiológicos nas caixas em são armazenados com gelo e gelox.  

             Em algumas aldeias, como a Ribeirão, localizada em Guajará-Mirim, dispõe de 

geladeira que fica no ponto de apoio ou ponto fixo, mas a maioria não dispõe deste recurso. 

As equipes deslocam-se subindo e descendo os rios e parando em cada aldeia localizada no 

trajeto programado, com a finalidade de aplicar as vacinas. Em virtude do longo percurso que 

é realizado muitas vezes de barco chega a percorrer entre 6 e 12h de viagem, do elevado 

número de locais a serem visitados e do tempo de duração do gelo que conserva os 

imunobiológicos, as equipes permanecem com a vacina por muito pouco tempo.  



65 
 

 
 

Ao chegar nas aldeias, imunizam os que estão presentes que tem indicação para 

tomar a vacina conforme calendário vacinal. Os ausentes só serão vacinados na próxima 

viagem, que ocorre a cada mês. Seguem os relatos dos profissionais sobre as dificuldades 

enfrentadas em relação aos aspectos morfoclimáticas da região, o que acarreta atraso do 

calendário vacinal.  

"aí na época da cheia...que fecharam as estradas..eles ficam um tempo sem receber a 

vacina..aí, nessa situação veio..via aérea..mas"(Participante 1)  

a dificuldade de entrar na aldeia por ser um caminho muito difícil né por exemplo 

tem uma aldeia que eu só entro nela na cheia....não tem como estar entrando todos 

os meses lá né pra estar conversando, pra estar realizando vacinação pra estar dando 

assistência....devido o difícil acesso né...é a aldeia Jorge Melo...mas também nem 

sempre toda cheia eu consigo entrar lá...já vai fazer 4 anos que eu trabalho aqui e 

ano passado foi a primeira vez que eu consegui entrar lá (Participante 18)  

            Os profissionais preocupam-se em vacinar os ausentes e comunicam através de celular 

ou radiofonia às aldeias a próxima entrada em área.  

usa gelox e o gelo pra conservar entendeu? Coloca dentro da caixa devido o calor e 

coloca tudo dentro....a gente coloca o gelox, o gelo geralmente tem uma caixa 

grande aí pega a caixinha de isopor, coloca ela dentro da caixa com gelo pra manter 

a temperatura, dentro da caixa com a vacinas o gelox...a gente fica em área e o calor 

é muito grande....(Participante 29)  

             O clima quente e úmido acaba por dificultar ainda mais a conservação dos 

imunobiológicos e acaba sendo um risco para a perda dos mesmos.  

bastante gelox....e também a gente colocava o gelo dentro daquele saquinho plástico 

pra conservar, no caso nos pirahan era assim né porque a quentura da voadeira era 

muito grande....então você tinha que lacrar ela na temperatura até você chegar la 

porque não podia abrir o sol era muito quente...bem complicado na 

época...(Participante 36)  

             Segundo o Ministério da Saúde (2013b) quando o transporte for realizado por via 

aquática e dependendo do percurso, recomenda-se que o barco esteja equipado com energia 

(gerador) para manter o equipamento de refrigeração com bobinas reutilizáveis congeladas, 

favorecendo a substituição destas, quando necessário, e assegurando a manutenção da 

temperatura de conservação recomendada. O monitoramento deverá acontecer durante todo o 

trajeto.  

             Durante a pesquisa, foi percebido que os barcos não dispõem de equipamento 

necessário, como gerador para dar suporte em caso de acidente envolvendo os 

imunobiológicos.  
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e na época de chuva tem 4 aldeias que não entra....que é a aldeia central, aldeia do 

tibi, algumas vezes e serrinha e a seringal..tem mais tem a zé carlos tem o 

betão...não consegue essa época...Tem aldeia do Paulo sergio que até ano passado, 

teve uma gestante que a gente não conseguiu buscar porque o carro não 

chegava...ela entrou em trabalho de parto, ela teve a criança, o esquema vacinal dela 

de BCG e HepB iniciou com 2 meses...porque não conseguia e nem eles conseguiam 

chegar até a gente e nem a gente até eles...(Participante 43)  

       

   Resposta sobre os acessos às aldeias e a ausência do indígena nas aldeias.  

às vezes ocorre, principalmente na área dos Zoró que são aldeias que na época das 

aguas você não entra..., não tem acesso as estradas... aí atrasa o esquema, mas a 

gente faz o possível por não atrasar... e as vezes eles são muito prá lá e prá cá..aí vai 

catar castanha ou vai pro mato aí você chega na aldeia e eles não tão...então a gente 

faz uma corrida contra o   tempo (Participante 48)  

             Muitas vezes a presença das equipes nas aldeias compete com as atividades diárias de 

subsistência, as quais, conforme a época do ano e o tipo de trabalho a ser feito, não podem ser 

postergadas, sob o risco de prejudicar o plantio e colheita de produtos agrícolas que 

alimentarão as famílias.  

          O sucesso da vacinação depende muito de fazer coincidir a presença das equipes e da 

população alvo a ser vacinada em dia, local e horário precisos.  

10.6 NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO NA ÁREA 

INDÍGENA  

             O impacto do uso de vacinas em uma sociedade tem várias facetas. Por um lado, pode 

aumentar a expectativa de vida, erradicar certas doenças, trazer benefícios sociais e 

econômicos (estudos apontam que há mais de dois séculos a expectativa de vida do ser 

humano quase dobrou, o limite de vida passou de 33 anos no século XVIII para acima de 70 

anos neste início de século XXI), por outro lado podem aumentar os custos da atenção à saúde 

quando utilizados inadequadamente e/ou levar à ocorrência de eventos adversos indesejáveis 

no decorrer do tratamento (PFAFFENBACH; CARVALHO; BERGSTEN-MENDES, 2002). 

           Evento adverso pós-vacinação (EAPV) é qualquer ocorrência médica indesejada após a 

vacinação e que, não necessariamente, possui uma relação causal com o uso de uma vacina ou 

outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode ser qualquer 

evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou um achado laboratorial 

anormal (CIOMS; WHO, 2012). 
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            Seguem relatos dos profissionais sobre quando questionados em relação aos eventos 

adversos pós vacinação, se os indígenas apresentam e a frequência em que surgem os eventos.  

"Geralmente crianças de 1 ano apresentam eventos adversos, mas eu vi só uma vez...uma 

criança... "(Participante 5) 

olha, eu até quando eu entrei com HPV eu tava meio receosa né...porque a gente viu 

na televisão, o que estava acontecendo né...só que eu não tive nenhuma...não tive 

nenhuma intercorrência durante a administração, nenhum evento adverso. Em 

criança eu acho até..às vezes eu fico até acho interessante seria caso de estudo 

porque geralmente quando é branco que se administra uma penta, uma pneum10 e 

uma VIP o menino queima na febre né e nos índios não...é raro...O que eu observo é 

assim as vezes os adultos que tomara FA, cefaleia..(Participante 14) 

"Febre é comum acontecer...mas não notifico...raramente tem...da penta...sempre chega um 

com febre.....não sabia que tinha ficha de notificação....mais comum é febre.."(Participante 

24)  

"entao...só uma febrinha aqui e acolá..mas grave a gente nunca presenciou não...a gente teve 

só uma criança que ela tomou a BCG e não pegou e teve que revacinar..."(Participante 31) 

            Conforme o Ministério da Saúde (2014a), a “pega” significa que crianças que foram 

vacinadas com BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacina-se apenas 

uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente.  

            Um estudo realizado em São Paulo teve o objetivo de avaliar os eventos adversos pós-

vacina contra a difteria, coqueluche e tétano (EAPV-DPT) e os fatores associados à sua 

gravidade e mostrou que de 10.051 eventos notificados entre o ano de 1984 a 2001, os 

eventos mais frequentes foram febre <39,5º (2.400 notificações), episódio hipotônico 

hiporresponsivo (1.845), reação local (1.383) e convulsão (1112) a maioria dos eventos se 

manifestaram entre 1 e 6h após a aplicação da vacina (FREITAS et al., 2007).  

eu acho que os efeitos são poucos assim, em 5 anos que estou de saúde indígena, eu 

nunca vi nenhuma criança apresentar assim alguma coisa forte, mas é assim,o 

máximo uma febrezinha, mas assim é poucas crianças..às vezes é uma criança mais 

prematura..mas a gente faz uma adaptação também....tem uma criança de 7 meses 

que ela pesa 5 quilos que ela é prematura,, nasceu de 6 meses aí a gente faz uma 

readaptação dessa criança e a gente tem que acompanhar, mas são reações 

pequenas....(Participante 42)  

já, comigo mesmo eu já passei noite em aldeia porque eu vacinei a criança e eu vi 

que não foi uma vacina tranquila porque a gente ve quando uma vacina é tranquila e 

quando uma vacina não é...e eu já cheguei a falar pra equipe: eu quero dormir nessa 

aldeia hoje mesmo não tendo apoio naquela aldeia....eu falei: ah eu preciso dormir 

aqui hoje porque eu quero observar essa criança até amanhã...já teve vezes de eu 

fazer a vacina e continuar meu trabalho e ir pra outras aldeias e eu receber recado 

pelo radio que aquela criança que eu vacinei estava com dor, com febre e eu 
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retornar, avaliar, teve criança que eu tive que encaminhar porque eu não podia ficar 

ali naquela aldeia que eu tinha que seguir o trabalho eu já tive que encaminhar pra 

CASAI pra ficar em observação que eu sentia o braço endurecido, quente já teve 

vezes de eu só ficar sabendo pelo radio que tava tendo febre e eu passei todas as 

orientações depois houve melhora....esses dias a gente teve um relato de um 

indígena agente indígena de saúde que a enfermeira fez a pólio, penta, pneumo, 

segunda dose e que ele falou que depois que a equipe saiu da aldeia depois de mais 

ou menos 2h segundo como ele fala como a criança ficou, como se fosse uma crise 

de epilepsia, mas a gente ficou meio assim porque ela já tomou o primeiro e não 

teve e segundo o pai falou dai dessa terceira dose que a criança tem que tomar, ela 

ainda não tomou é uma das crianças que está atrasada...mas já ta la um aviso bem 

grande: ao realizar a vacina observar, ficar perto da criança ou mesmo estar 

encaminhando ela pra cá....(Participante 43)  

diz o pai que a criança ficou mais de 10 minutos desacordada....mas mesmo que o 

profissional não acompanhou a crise, só pelo relato do pai? por causa da crise, essa 

criança teve a imunização?...eu não sabia que existia a vacina DTPacelular, porque a 

penta ela tem muita reação...e é engraçado que a criança que recebe a penta é 

instantâneo assim em poucas horas dá febre né e isso pra gente é bom, eu sei que é 

um sinal bom que a criança tá ali né ela recebeu realmente aquela carga viral ali, 

mas assim, é preocupante a gente não sabe até onde e já teve criança já teve meses 

de eu fazer em aldeia de todas as crianças terem a mesma reação, na perninha 

endurecida e quente...(Participante 43)  

            A vacina combinada contra a difteria, coqueluche e tétano (DPT) é a mais 

frequentemente associada a eventos adversos dentre as de uso rotineiro (LAWRENCE, 2003).  

            Ainda no mesmo estudo, 29,5% (1.661/5.632) foram internados; entre eles, 42,2% 

permaneceram hospitalizados por mais de 12 horas, em 68,2% houve contraindicação da 

doses subsequentes de vacina DPT, possivelmente substituídas pela DTPa (DTP com o 

componente pertussis acelular) e em 97,4% a evolução foi para a cura sem sequelas e não 

houve óbitos (FREITAS et al., 2007).  

            Quando comparados à convulsão, os EHH incidem em crianças mais novas, são 

reações mais precoces e ocorrem em maior proporção (FREITAS et al., 2007).  

        O EHH é considerado um EAPV tipicamente associado à vacina DPT, ainda que tenha 

sido associada a outras vacinas (BONHOEFFER et al.,(2002); GOODWIN et al.,(1999). No 

Brasil, sua ocorrência contraindica as doses subsequentes da vacina DPT de célula inteira e 

sua substituição pela acelular. Ainda que sejam relatados casos de EHH após a aplicação de 

vacina DPT acelular (DPTa) e dupla infantil (DT), a frequência desse evento nessas 

circunstâncias tem sido menor (CODY et al., 1981; ROSENTHAL; CHEN; HADLER, 1996).  

         Um estudo realizado em Rondônia, no ano de 2009, teve o objetivo de descrever os 

eventos adversos pós-vacinação ocorridos em crianças de zero a seis anos e onze meses no 

período de 1999 a 2008 notificados em Rondônia. O estudo mostrou que das 3.580.499 doses 

aplicadas neste período, foram notificados 530 eventos, ou seja, 57,3 eventos por ano. Os 
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eventos sistêmicos foram responsáveis por 86,8% dos casos e que a vacina tetravalente (DTP, 

Hib) apresentou o maior número de eventos sistêmicos (61,4%) e também eventos locais 

(33,8%) (CUNHA, 2010). Além disso, a vacina tetravalente contribuiu com 77% dos EHH, 

75% convulsão afebril, 69,5% febre < que 39 º (CUNHA, 2010).  

         Mesmo diante dos eventos apontados no estudo, 77,5% evoluíram com cura sem 

sequelas. A conduta mais adotada para os casos de EAPV em Rondônia foi a contra indicação 

com mudança do esquema de vacinação (45,5%), recomendado em substituição à vacina 

tetravalente pela vacina DTPacelular e administrada sob supervisão em ambiente hospitalar 

(CUNHA, 2010).  

       Não foram encontrados estudos na literatura sobre notificação de eventos adversos em 

área indígena e pelos relatos encontrados, há necessidade de haver um controle rigoroso sobre 

os eventos que possivelmente podem acometer esta população e um preparo da equipe para 

lidar com os mesmos.  

10.7 DESCRIÇÃO QUANTITATIVA DE INFORMAÇÕES GERAIS  

            Além da análise das categorias, foi realizada uma análise quantitativa de informações 

gerais obtidos pelas entrevistas: aspectos sociodemográficos dos profissionais que foram 

entrevistados, tempo de formação, tempo em que atuam na saúde indígena bem como se 

receberam treinamento em sala de vacina. E ainda, informações que foram obtidas junto a 

Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI) no DSEI.  

Tabela 2- Total de profissionais de enfermagem existentes no DSEI de Porto Velho e 

quantitativo dos que foram entrevistados, 2016 

Pólos Total  

Enfermeiros 

Total  

Técnicos  

enfermagem 

Enfermeiros 

entrevistados 

Técnicos  

enfermagem 

entrevistados 

Porto Velho 08 21 05 11 

Guajará-Mirim 15 29 09 15 

Ji-Paraná 10 25 07 08 

Alta Floresta 07 15 04 08 

Total 40 90 25 42 

Fonte: DSEI, 2015 
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Tabela 3- Distribuição dos profissionais de enfermagem entrevistados quanto ao sexo do 

DSEI de Porto Velho, 2016  

Pólos Feminino Masculino 

Porto Velho 14 2 

Guajará-Mirim 21 3 

Ji-Paraná 13 2 

Alta Floresta 12 0 

Total 60 7 

Fonte: DSEI, 2015 

Tabela 4- Distribuição dos profissionais de enfermagem do DSEI de Porto Velho 

entrevistados quanto à idade 

20 a 30 anos 23 

31 a 40 anos 23 

41 a 50 anos 16 

51 a 60 anos 4 

61 a 70 anos 1 

Fonte: DSEI, 2015 

Tabela 5- Distribuição dos profissionais de enfermagem do DSEI de Porto Velho 

entrevistados quanto ao tempo de formação, de atuação na saúde indígena e que receberam 

treinamento em sala de vacina  

Tempo Formação Atuação Treinamento em 

sala de vacina 

< de 1 ano 0 8 22 

De 1 a 3 anos 11 17 03 

De 4 a 5 anos 11 09 06 

> 5 anos 45 33 36 

Fonte: DSEI, 2015 

         Das tabelas apresentadas, destaca-se que dos 130 profissionais de enfermagem atuantes 

nos locais da pesquisa, 51% foram entrevistados. Em relação aos profissionais entrevistados 

destaca-se que 90% são do sexo feminino, repetindo o padrão encontrado na sociedade 

brasileira, na qual os cuidados de enfermagem são considerados atividade feminina. A quase 

totalidade tem até cinquenta anos de idade, significando uma força de trabalho jovem, no auge 

da sua capacidade produtiva. Quanto à formação profissional, 67% estão formados há mais de 

cinco anos, enquanto metade dos profissionais atua na saúde indígena até cinco anos. 

      A dificuldade para se contratar profissionais com maior experiência e mantê-los em 

serviço por longos períodos de tempo é reconhecida no sistema de atenção à saúde indígena. 

Seja pelas condições de trabalho, seja pela baixa remuneração, seja pelo temor de enfrentar 
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uma realidade desconhecida, aliado a contratos temporários que não oferecem estabilidade, a 

rotatividade de pessoal técnico certamente não contribui para uma competente assistência. 

    Na prática, isto significa que somente 1/3 dos profissionais recebeu treinamento em sala de 

vacina nos últimos três anos, enquanto mais da metade nunca recebeu treinamento. Ou seja, 

não é possível exigir que os profissionais atuem corretamente, sem que sejam formados sobre 

os procedimentos corretos.      

10.8- DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE UM CHECK LIST 

UTILIZADO NO PROCESSO DE VACINAÇÃO INDÍGENA E FOTOS.  

            Durante a pesquisa de campo, além da realização das entrevistas com os profissionais 

de enfermagem realizada por um roteiro, foi realizado um check list dos equipamentos 

utilizados no processo de vacinação da área indígena e fotografado quando houve 

oportunidade. Seguem as descrições dos Pólos e Casais que foram visitados no momento da 

pesquisa.  

            O Pólo e CASAI do Município de Porto Velho compartilham o mesmo terreno, não há 

sala de vacina, mas há equipamentos para a execução da vacinação como geladeira, freezer e 

isopor. Por estarem situadas na capital, uma semana antes da equipe entrar em área, a mesma 

busca às vacinas para serem aplicadas, na Rede de Frio do Município. Não estava ocorrendo 

vacinação no momento da coleta de dados, mas há relatos que é realizada a Campanha de 

Vacina contra Influenza nos indígenas que se encontram internados na CASAI ou mesmo 

realizado atualização do cartão, encaminhando-os ao posto de saúde.  

             A CASAI e o Pólo no Município de Guajará também compartilham o mesmo terreno. 

Não possuem sala de vacina, mas possuem geladeira, freezer e isopor para usar em 

determinado tempo, não estava havendo administração de vacina no momento da coleta de 

dados. Segundo informações, as vacinas não ficam mais que 1 (um) dia na geladeira, o 

Município faz a retirada da sobra para armazenar na Rede de Frio Municipal, pois lá existe 

uma geladeira exclusiva para armazenamento dos imunobiológicos da população indígena.   

           A figura 3 mostra os equipamentos utilizados, no Pólo de Guajará-Mirim, onde se 

encontra o freezer com gelox e a geladeira onde armazenam as vacinas que chegam das 

aldeias caso haja sobra. Na figura 3.1 há o congelamento dos gelox o que pode dificultar a 

circulação do ar e a retirada dos mesmos para uso caso haja necessidade. A figura 3.2 mostra 

a existência da gaveta debaixo, onde deveriam ser colocadas garrafas contendo água com 
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corante, as vacinas contra HPV armazenadas em um saco transparente e a posição do 

termômetro analógico tipo capela, onde marcava temperatura entre 2 e 8 graus. A figura 3.3 

mostra novamente o congelamento e uma placa grossa de gelo, o que também dificulta a 

circulação do ar. Realizei a limpeza e o descongelamento da geladeira. Não há mapa de 

controle da temperatura. A geladeira e freezer dispunham de tomada exclusiva para 

funcionamento conforme recomendação do Ministério da Saúde. A figura 3.5 a 3.9 mostram 

as geladeiras comerciais disponíveis na Rede de Frio Municipal para armazenamento das 

vacinas da população indígena, em bom estado de conservação, tomada exclusiva, há mapa de 

controle da temperatura, vacinas organizadas com espaço para circulação do ar. 

Figura 3- Checagem de equipamentos no Pólo, CASAI e Rede de Frio Municipal em Guajará-

Mirim 

 

Fig. 3.1 Geladeira CASAI 
Guajará 

Fig. 3.2 Geladeira CASAI 
Guajará 

IFig 3.3Geladeira CASAI 
Guajará 

Fig. 3.4  Sala RT Guajará 
Fig. 3.5 Rede de Frio 
Guajará-Mirim 

Fig. 3.6 Rede de Frio 
Guajará-Mirim 

Fig. 3.7 Geladeira 
Comercial Guajará 

Fig. 3.8 Vacinas na 
geladeira Comercial 

Fig. 3.9 Disposição do 
Termômetro 
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           O Pólo e CASAI do Município de Ji-Paraná também compartilham o mesmo terreno. 

Não possuem sala de vacina, possui freezer, isopor. No momento da coleta de dados, foi 

encontrado um freezer desligado, por estar queimado, contendo gelox como mostram as 

figuras 4.1 e 4.2, na semana da coleta, houve atualização do cartão de vacina de duas crianças 

que se encontravam no momento, sendo uma intramuscular e uma via oral. Também houve 

oportunidade de visitar a Rede de Frio Municipal onde se encontrava a geladeira que 

armazena as vacinas da população indígena. Percebeu-se que a geladeira é pequena, as 

vacinas estavam desorganizadas, não havia garrafas com corante na parte inferior da 

geladeira, sala sem lâmpada, não havia mapa para o controle da temperatura. Havia um 

termômetro analógico tipo capela de dentro da geladeira e fora um de cabo extensor.  

Figura 4- Checagem de equipamentos no Pólo, CASAI e Rede de Frio Municipal de Ji-Paraná

 

Fig 4.1 Freezer com 
gelox 

Fig 4.2 Freezer com 
gelox 

Fig 4.3 Aplicação de 
vacina IM 

Fig 4.4 Aplicação de vacina 
VO  

Fig 4.5Geladeira Rede 
de Frio  

Fig 4.6 Geladeira Rede 
de Frio 

Fig 4.7 Geladeira Rede 
de Frio 

Fig 4.8 Rede de Frio M. 
Ji-Paraná 

Fig 4.9 Geladeira Rede 
de Frio 
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          O Pólo e CASAI no Município de Alta Floresta localizam-se em endereços diferentes. 

Não possuem sala de vacina, apresentam freezer e isopor, não estava havendo aplicação de 

vacinas no momento da coleta de dados. Durante a visita a CASAI, foram observados alguns 

equipamentos utilizados para vacinação, como o uso das barras de gelo armazenadas no 

freezer e gelox como mostra a figura 5.1, uso de caixa de poliestireno e poliuretano, mas uso 

de materiais armazenados de forma inadequada como iogurte e polpa de fruta, como mostra a 

figura 5.3. 

Figura 5- Checagem de equipamentos na CASAI no Município de Alta Floresta  

 

             Além dessas informações gerais, os serviços disponibilizados pelas CASAIs e Pólos 

são: agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento, auxiliar de enfermagem, 

técnico de enfermagem, enfermeiro, odontólogo, motorista, técnico de laboratório, piloto de 

lancha e de embarcação, médico, farmacêutico, nutricionista, assistente social, agente 

administrativo, auxiliar de ensino, segurança, auxiliar de operação de serviços diversos, 

cozinheira, auxiliar de cozinha, serviços de limpeza, agente de endemias, agente de saúde 

pública.  

Fig 5.1 Barras de gelo 
Fig 5.2Caixas de poliestireno 
e poliuretano 

Fig 5.3 Materiais 
inadequados Fig 5.4 Freezer 
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10.9  DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE RONDÔNIA  

           O principal objetivo da vacinação é chegar a uma idade avançada sem ter tido nenhuma 

doença prevenível pela vacinação. Para atingir esse objetivo, são necessárias vacinas seguras, 

efetivas e de boa qualidade. Para garantir que a vacina seja eficaz e segura é essencial manter 

uma temperatura adequada durante o armazenamento e durante o transporte no 

imunobiológico, garantindo desta forma a estabilidade. Neste contexto, a Rede de Frio é a 

estrutura mais importante para manter a cadeia de frio, pois não se trata de um sistema linear, 

mas de uma verdadeira malha, ou rede, em que diferentes fornecedores se interligam para 

garantir um produto de extrema qualidade e eficácia.  

           A Rede de Frio do Estado de Rondônia é uma estrutura que compõe o Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica (GTVAE) da Agência de Vigilância em Saúde (AGEVISA). 

Localiza-se na Avenida Jatuarana, 6376, Bairro: Jardim Eldorado. Foi construída, na década 

de 80, segundo informações colhidas em arquivos localizados em sua própria extensão. 

Antigamente, a Rede de Frio situava-se na Rua Antônio Lacerda, 4197, setor Industrial, no 

ano de 2011 a mesma mudou-se para o endereço atual.  

           Os relatos que se seguem foram obtidos em documentos, ofícios expedidos e 

arquivados no prédio da Rede de Frio e assinados por diversos gerentes que trabalhavam ano 

a ano no prédio e ainda, por perguntas informais realizadas com a enfermeira da área técnica 

da Rede de Frio e o Coordenador Estadual de Imunizações.   

           Eram grandes as dificuldades enfrentadas pelo Estado para garantir que a Rede de Frio 

funcionasse adequadamente. As dificuldades eram decorrentes da falta de manutenção 

preventiva e corretiva, além da carência de equipamentos modernos e de uma instalação 

elétrica suficiente para garantir o funcionamento pleno da Rede de Frio. Somava--se a isso, o 

crescente aumento da população do Estado, o que acarretava em sobrecarga da Câmara fria 

pelo aumento do quantitativo de vacinas requeridas para atender a demanda populacional. A 

Câmara fria era um contêiner que operou por mais de 30 anos, com capacidade de 

armazenamento ultrapassada. No ano de 2009, foram registrados 33 problemas associados aos 

equipamentos da Rede de Frio envolvendo motor grande e pequeno, geladeiras comerciais, 

aparelhos de ar condicionado e freezers; além da rede elétrica e painel elétrico.  

           Quanto à estrutura física, observavam-se várias goteiras no telhado que ocasionavam 

acúmulo de água no interior do prédio resultando em umedecimento dos materiais que 
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estavam acondicionados na Rede de Frio. A iluminação do pátio e do ambiente era deficiente 

e os problemas na rede elétrica eram constantes. Os aparelhos de ar condicionado eram em 

número insuficiente (dois) para manter adequada a temperatura durante a manipulação das 

vacinas. O caminhão com baú frigorifico não tinha dispositivo (extensão) que permitia ligá-lo 

a uma fonte de energia para que pudesse refrigerar quando estacionado. O gerador de energia 

operava de forma manual e quando ocorria falta de energia não entrava em modo automático. 

O equipamento estava sem manutenção preventiva há mais de anos. O painel elétrico que 

fazia o acionamento da chave do motor para ligar e desligar conforme a temperatura, também 

estava com defeito, o que acarretava em problemas para acionar os motores de refrigeração e, 

consequentemente, esse defeito resultava em variações da temperatura no interior da Câmara 

fria onde eram acondicionadas as vacinas. Observava-se que a bancada para manipulação das 

vacinas era inadequada, pois era alta e faltava espaço para armazenar as seringas e outros 

insumos.  

Todos os problemas citados culminaram com visitas constantes e extraordinárias à 

Rede de Frio no período noturno, em que a segurança de plantão informava que o painel de 

controle havia apresentado problema fazendo com que a temperatura da Câmara Fria não 

baixasse. A firma responsável pela manutenção era acionada para verificar o problema, que 

demorava cerca de 10h para solucionar. Muitas vezes, nas visitas noturnas ou na madrugada, a 

providência era retirar parte das vacinas que estavam na câmara fria e acondicioná-las nas 

geladeiras comerciais e outra parte em caixas térmicas com gelox, para garantir que ficassem 

em temperatura adequada, tentando evitar a perda. O problema era sempre na rede elétrica, no 

quadro de distribuição. Após passar por várias alterações de temperatura em curto período de 

tempo, as vacinas eram acondicionadas na câmara fria e geladeira, onde eram mantidas sob 

suspeita para verificar se mantinham a potência para serem utilizadas novamente na rotina.  

 Apesar dos esforços da equipe que operava na Rede de Frio solicitando solução, a 

substituição imediata da rede elétrica que abastecesse a Rede de Frio e a locação ou compra 

de uma câmara fria com maior capacidade de armazenamento, a manutenção preventiva dos 

equipamentos era uma medida que deveria ser empregada com regularidade para evitar que os 

problemas evoluíssem a um ponto critico, como acontecia regularmente. Além disso, 

solicitava com urgência a execução do projeto de construção do prédio da Rede de Frio.  

No ano de 2011, os mesmos problemas descritos permaneciam e nesse ano foi 

elaborado o projeto arquitetônico para a construção da Rede de Frio com contrapartida com as 
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Usinas, melhora no quadro de recursos humanos, realizado curso de capacitação para 14 

participantes, elaborado material gráfico bem como material para divulgação da Campanha de 

Influenza de 2011, elaborado projeto básico para contratação de empresa para prestar serviço 

de manutenção preventiva e corretiva, realizada viagens para diagnostico situacional da Rede 

de Frio das Regionais de Cacoal e Ji-Paraná. Em abril ainda do ano de 2011, foi solicitado que 

para a realização da reforma e ampliação do prédio atual era necessária a mudança da Rede de 

Frio para um local temporário. No mês de abril de 2011 foi informado que o grupo gerador 

permanecia com defeito e estavam sujeitos a perda total dos imunobiologicos se ocorresse 

falta de energia. O quantitativo de vacina acondicionado na época era um total de 300.000 

doses, que representava um valor de R$1.949.895,90. Em maio do mesmo ano, mais um 

incidente ocorreu durante o período noturno com alteração da temperatura da Câmara fria, 

após acionado dois motores, foram preparadas caixas térmicas com termômetro para retirar as 

vacinas e soros. Após vários relatórios enviados informando sobre as péssimas condições que 

se encontrava a Rede de Frio, os 100% dos imunobiologicos acondicionados na câmara fria, 

ficaram sob suspeita, devido à alteração da temperatura. No mês de julho de 2011, após envio 

do relatório sob suspeita ao Ministério da Saúde e deste para o Instituto de Controle de 

Qualidade em Saúde (INCQS), este respondeu positivamente um parecer após análise dos 

imunobiologicos sob suspeita que os mesmos poderiam ser normalmente utilizados.  

           No final do ano de 2011, a Rede de Frio mudou-se para o endereço atual, localizado na 

avenida Jatuarana, onde funcionava um frigorifico para comércio de peixe. As exigências para 

funcionamento eram: Prédio, com no mínimo três ambientes separados, sendo um destes com 

capacidade de instalação de uma câmara fria, 6 freezers de duas portas, 5 geladeiras de quatro 

portas, 2 motores refrigeradores grandes, 1 motor gerador. Ambiente para 10 servidores que 

atuam no Nucleo de Imunização, e instalação de ambiente administrativo.  

Ainda no ano de 2011, a Rede de Frio encontrava-se na seguinte situação: 03 câmaras 

fria sem manutenção preventiva e corretiva, falta de alarmes nas câmaras frias, uma câmara 

fria desativada, ausência de prateleiras para a organização dos imunobiologicos, problema na 

rede elétrica e falta de tomadas para todas as geladeiras comerciais, ausência de telefone fixo 

e fax, ausência de internet, sobrecarga na rede elétrica queimando lâmpadas e 

microcomputadores, 05 geladeiras comerciais, sendo duas em funcionamento com as vacinas 

especiais, duas geladeiras desligadas, porém testadas, aguardando a instalação de tomadas e 

uma com defeito no controlador, cinco frezzers funcionando, sendo 3 com gelox, dois que 

armazenam vacinas negativas, caixas de poliestireno expandido de 120 e 75 litros para o 
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transporte para as regionais de saúde, caminhão baú funcionando e estoque de 

imunobiologicos sob boas condições de armazenamento. 

 

 

Atual situação da Rede de Frio- Ano de 2015. 

Atualmente, a Rede de Frio ao longo deste período, tem buscado melhoria nas 

condições de trabalho e na armazenagem dos imunobiologicos. A estrutura física conta com 

uma sala onde funciona a coordenação estadual, uma sala de reuniões, uma sala para a equipe 

técnica e estagiários, 03 banheiros e 1 cozinha. A equipe é constituída por 04 enfermeiras, 

uma responsável pelas capacitações e treinamentos, uma responsável pelos eventos adversos 

pós vacinação, uma para a rede de frio e distribuição dos imunos e uma responsável pelo SI-

PNI na parte de cobertura vacinal, doses aplicadas, 2 estagiárias, uma técnica de enfermagem 

e uma auxiliar de enfermagem, uma atendente, 2 auxiliares de serviços gerais, 2 apoios e 4 

vigilantes. O regime de trabalho é 40 horas e estatutário.  

Quanto ao pátio onde se encontram as Câmaras Fria: 03 câmaras fria funcionando, 

sendo, uma câmara fria que armazena as vacinas contra raiva, meningiteC, Pentavalente, 

Pneumo10V, Tetraviral, Triplice Viral, HPV, rotavirus e DTPadulto, uma câmara com as 

vacinas do CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais), BCG Hepatite A 

pediátrica e hepatite B, soros e a câmara que contem as demais vacinas como a raiva canina, 

dT adulto e rotavirus; 4 freezers para armazenamento de gelox, 1 freezer para armazenamento 

da vacina poliomielite, 2 freezers para armazenamento de febre amarela, 17 termômetros 

digitais, 09 termômetros de mercúrio, 4 depósitos, para armazenar isopor e seringas.  

           No ano de 2015 dois incidentes com falta de energia ocorreram na Rede de Frio, o 

primeiro ocorreu no mês de abril em que duas câmaras fria sendo a 1 e a 2 deixaram de 

funcionar, por ter queimado o motor, tendo que remanejar todos os imunobiológicos para a 

câmara fria 3. O outro ocorreu no mês de outubro onde a câmara fria 2 deixou de funcionar e 

os imunos foram remanejados para as câmaras fria 1 e 3.  

No mês de 2015, foi instalado um gerador automático, frequência 60Hz, tensão 220v, 

peso 1030kg, fabricação 11/1999, abastecido à diesel. Quando há falta de energia, o motor 

funciona automaticamente. No ano de 2015 foram realizadas duas capacitações em sala de 
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vacina, com duração de 80 horas, uma foi realizada no mês de outubro e a segunda no mês de 

dezembro, com 60 participantes, onde 3 vagas foram cedidas para a saúde indígena. O 

transporte dos Imunobiologicos é realizado através de um Caminhão Baú frigorifico em que o 

mesmo realiza a entrega nas Regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e 

Vilhena uma vez por mês e a vacina da população indígena segue juntamente com todas 

entregas. O Municipio de Guajara-Mirim desloca-se até Porto Velho para a busca das vacinas, 

levando a vacina dos indígenas.  

11- A UTILIDADE DO MONITOR DE FRASCO DE VACINA (Vaccine 

Vial Monitor)- UM BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ÁFRICA  

      Diante de toda a logística e dificuldades enfrentadas para a execução da imunização 

nas aldeias indígenas, relato minha experiência em Angola e apresento a forma como os 

imunobiológicos são armazenados e conservados nesta região e em várias outras regiões do 

continente Africano e Asiático.  

      Durante os meses de junho a outubro de 2015, fui trabalhar voluntariamente em 

Angola, na Africa para o Programa STOP POLIO.  

      Desde o início do programa STOP, em meados 1998, os participantes STOP têm 

trabalhado em 60 países. Nos primeiros anos do programa, os participantes STOP trabalharam 

principalmente para reforçar a vigilância da paralisia flácida aguda (PFA), apoiar dias 

nacionais de vacinação, e realizar investigação e acompanhamento dos casos. Embora o foco 

permaneça sobre as atividades da poliomielite, o papel de alguns participantes se expandiu 

para incluir apoio à redução da mortalidade por sarampo, o reforço das atividades de 

vacinação de rotina, e apoiar o programa de vigilância integrada das doenças. Além disso, 

apoiamos esses programas através de gestão de comunicação e gerenciamento de dados. Ao 

longo do tempo tem havido uma crescente participação dos cidadãos da comunidade 

internacional (CDC, 2012).  

     O programa STOP é agora um esforço verdadeiramente global no qual os participantes 

refletem o compromisso internacional para a erradicação da poliomielite. Pontes 

internacionais estão sendo construídas e conexões globais feitas entre os profissionais de 

saúde pública através do programa STOP. Estas ligações vão continuar por muito tempo 

depois que o vírus da poliomielite for erradicado. O programa STOP é um esforço global que 
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capacita profissionais de saúde pública de todo o mundo com a finalidade de enviá-los para os 

locais com maior necessidade (CDC, 2012).  

     Portanto a partir de junho de 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro 

de Controle de Doenças (CDC) em Atlanta enviaram consultores internacionais do Brasil, 

para Angola no intuito de prestar apoio técnico e fortalecer as atividades de vigilância 

epidemiológica, melhorar os indicadores das campanhas de Vacinação e a vacinação de 

rotina. Contudo, fui designada no final do mês julho a até outubro de 2015 à Província de 

Namibe, Município de Namibe, com a finalidade de prestar apoio técnico a nível provincial e 

municipal nas áreas de vigilâncias integradas e atividades de imunização. 

    As vacinas utilizadas em Angola e demais países da Africa e Ásia, dispõem de um 

rótulo chamado VVM (Monitor de Frasco de Vacina), o uso de VVMs é esperado para 

melhorar a qualidade da vacina, armazenamento e distribuição, fornecendo informações sobre 

o calor-exposição, do estado de frascos individuais de vacina. A utilização dos VVM também 

pode minimizar o desperdício desnecessário da vacina, especialmente quando combinada com 

políticas para manter os frascos abertos multi-dose de vacina para mais do que um dia, além 

disso, indica aos trabalhadores de saúde se a vacina ainda pode ser utilizada (PATH, 1999).  

     O estudo sobre o VVM iniciou em 1979 em Geneva com a finalidade de propor o seu 

uso em vacinas para suportar elevadas temperaturas por um longo tempo (WHO, 2002). O 

VVM é um círculo com um pequeno quadrado no seu interior. Ele pode ser impresso em uma 

etiqueta do produto, anexado à tampa de um frasco de vacina ou do tubo, ou anexada ao 

gargalo de uma ampola, como mostra a figura abaixo. 

Figura 6- Uso do VVM 

  

Fonte: OMS, 2012 
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            Os monitores de frascos de vacina (VVM) foram utilizados pela primeira vez em 

frascos de vacinas contra a poliomielite (VOP) no ano de 1996, e se mostraram muito úteis e 

eficazes tanto na rotina como em atividades de suplementação de vacinação e em Jornada 

Nacional de Vacinação (JNV) (WHO, 2002).  

            A colocação dos VVMs requer uma integração com os rótulos das vacinas ou uma 

etiqueta separada. A OMS tem trabalhado juntamente com o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) para apoiar os fabricantes de vacinas e VVMs para o uso cada vez mais 

intenso deste recurso. O objetivo da ideia surgida em 1999, requeria a implantação do uso dos 

VVMs em todas as vacinas até o ano de 2000 até o inicio de 2001. O uso dos VVMs se deu 

inicialmente na vacina contra poliomielite e mais tarde nas vacinas BCG, sarampo, febre 

amarela e hepatite B (WHO, 2002).  

Figura 7. A tendência crescente em VVM uso global, LifeLines, 1996-2002 

 

 

            O uso dos VVMs tem muitas vantagens como: identifica se as vacinas podem ou não 

ser utilizadas quando expostas a alteração extrema de temperatura, o que não se pode realizar 

em vacinas sem uso de VVM quando submetidas a 10ºC, podem auxiliar o seu uso quando em 

áreas de difícil acesso, onde não há suporte adequado para a conservação dos 

imunobiologicos, custo baixo, boa aceitação pelos trabalhadores de saúde, reduz o desperdício 

de vacinas (WHO, 2002).  

Fonte: WHO, 2002.  
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                Em seis anos de experiência com a realização de mais de 10 bilhões de doses 

correspondentes e mais de 500 milhões de VVMs utilizado, nunca foi documentado o uso de 

VVMs defeituosos ao uso de vacinas com potência inaceitáveis (WHO, 2002).  

    Em relação à produção dos VVMs, são produzidos pela LifeLines que tem capacidade de  

produzir e já produziu em um único turno por dia desde 1998 (150 milhões de VVMs por 

ano) a 2003 (1 bilhão VVMs por ano).  E ainda  o número atual de VVMs necessário para a 

indústria hoje é estimado em 167 milhões por ano. No entanto, a atual capacidade de 

LifeLines é mais do que 600 milhões por ano, utilizando apenas um turno de 8 horas. A 

capacidade em 2003 será de 1 bilhão em um único turno de 8 horas (WHO, 2002).  

           O uso dos VVMs também tem desvantagens, mesmo sendo mínimas: não registra o 

congelamento da vacina, a relação entre o uso do VVM e a data de validade da vacina, por 

exemplo, o VVM pode estar ótimo para uso e a data de validade da vacina expirou. Quando o 

VVM estiver ruim para uso e a data de validade da vacina estiver dentro do prazo, descartar a 

vacina, deve-se levar em consideração a identificação do VVM. E outra questão é, mesmo o 

VVM estando em boas condições para uso da vacina, há dúvidas sobre sua potência mesmo 

submetida a alteração extrema de temperatura, por fim, as vacinas que tem validade pós 

frasco aberto como a BCG e febre amarela, que após reconstituição, tem 6h para serem 

utilizadas independente do VVM (WHO, 2002).  

           Vale ressaltar que os trabalhadores de saúde não deixaram de fazer uso dos recursos 

disponíveis para a cadeia de frio, como o uso de gelox. E ainda, O VVM não é um indicador 

de potência, é um indicador de monitoramento de temperatura. Além disso, do ponto de vista 

jurídico, a temperatura é recomendada (2- 8 oC), com um determinado prazo de validade e 

que é a responsabilidade legal do fabricante (WHO, 2002). 

          Os ganhos na erradicação da pólio nos últimos 10 anos dificilmente teriam sido 

possíveis sem o uso dos VVMs, especialmente em áreas como o Sudão e a Somália. É uma 

ferramenta que tem relevância em todos os níveis. Mesmo em países grandes onde a cadeia de 

frio funcionava adequadamente, ele nos permitiu detectar problemas na mesma (WHO, 2002).  

          Um estudo realizado em 11 distritos no Butão que ocorreu de julho de 1997 a 

novembro de 1998 com o objetivo de avaliar o impacto do uso do VVM e o consequente 

desperdício das doses de todas as vacinas do PAV (Programa Alargado de Vacinação) durante 

o período de estudo mostrou a redução drástica do desperdício: de 48,8% para VOP, 27,1% 
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para DTP, 55,7% para a TT, e de 23,8% para vacina contra hepatite B. Adoção dessas 

políticas a nível nacional poderia resultar em uma economia anual de US $ 17.760 no custo da 

vacina por si só (PATH, 1999).  

       No Brasil, o uso do VVM foi realizado mediante estudos feitos em 1980, mas a OPAS 

alegou que como o VVM foi usado inicialmente na vacina contra a poliomielite em 1996, nas 

Américas, a Poliomielite já estava erradicada (WHO, 2002).  

           Um estudo realizado na Turquia teve o objetivo de testar a utilização do uso do  VVM 

pelo pessoal da saúde e para monitorar as taxas de desperdício na política de frasco aberto, 

conforme recomendado pela OMS, ou seja, os frascos não foram descartados no final do dia 

da jornada. O estudo foi realizado em centros de saúde de 12 provincias durante a segunda 

rodada dos dias da JNV. As rodadas ocorreram durante 5 dias das duas ultimas semanas de 

abril a maio de 1997. Os frascos abertos foram monitorados por 1 mês para realizar o 

monitoramento do VVM até o estágio 4, ou seja, o estágio que deve ser descartado. Um total 

de 34 centros de saúde das 12 províncias participaram do estudo. 181 equipes móveis e 57 

equipes fixas trabalharam nas áreas abrangidas por aqueles saúde centros. A taxa de 

desperdício foi de 15% na primeira rodada para 8,3% na segunda rodada e nenhum frasco 

atingiu o estágio 4 antes de terminar a vacina (ASFAR;  ALTAY, 1998). 

           Um outro estudo realizado em Nepal durante os primeiros dias nacionais de vacinação 

para erradicação da poliomielite em que se vacinou todas as crianças com menos de 5 anos 

(total de 3,3 milhões de crianças) deveriam receber 2 doses suplementares de VOP, com 1 

mês de intervalo, independentemente de seu prévio estado de imunização . As JNV foram 

implementadas em 19.760 postos de vacinação, realizada por 85.000 voluntários e 10.000 

trabalhadores de saúde no dia 6 Dezembro de 1996 e 17 de Janeiro de 1997. Um total de 

18.930 frascos VOP foram devolvidos de 446 postos após a primeira e segunda rodada da 

DNV. Vinte e um dos frascos retornados (0,1%) foram referidos como tendo tido uma leitura 

de VVM "3" ou "4", o que indica que a potência da vacina foi provavelmente comprometida 

devido a uma exposição excessiva ao calor. Destes 18.930 frascos 6.267 foram submetidos a 

um risco substancial de exposição ao calor. Um total de 8.132 frascos fechados se 

encontravam danificados por estar com o VVM em estágio 3 e 4, sugerindo que a potencia da 

vacina havia sido comprometida (AYLWARD et al., 1998).  
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               A figura 8 mostra como realizar a leitura do VVM, quanto menor a temperatura, 

mais lenta será a mudança de cor do quadrado e quanto mais quente, mais rápida a mudança 

de cor do quadrado.  

 Figura 8- A leitura do VVM 

 

 

            O VVM parece ser uma ferramenta valiosa na gestão de logística, proporcionando 

uma economia considerável no orçamento nacional, preservando a segurança e a eficácia das 

vacinas. Mais estudos são necessários para avaliar a atitude e prática do pessoal. O 

treinamento adequado deve ser feito antes da introdução de VVM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WHO, 2002 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          O presente estudo realizado com 67 profissionais de enfermagem que atuam em quatro 

Pólos e Casai que integram ao DSEI de Porto Velho mostrou a falta de conhecimento, 

compromisso desses profissionais em várias situações que envolvem a operacionalização da 

vacinação na área indígena. O estudo mostrou que 36 (57%) desses profissionais nunca 

receberam capacitação em sala de vacina e mesmo os que receberam, não demonstram tanto 

interesse ou preocupação sobre o assunto. Em muitos relatos ficou evidente o despreparo 

desses profissionais.       

            Apesar disso, há que se levar em consideração que tais profissionais atuam em todos 

os programas que integram a saúde indígena, o que acaba por sobrecarregá-los. Apesar dos 

seus esforços, somam-se a isso os equipamentos e instalações precárias, grandes distâncias 

percorridas para se chegar ao destino final (aldeia), sejam por via terrestre ou fluvial, aspectos 

climáticos, falta de energia, o que torna a situação problemática.  

            Os achados nos levam a refletir sobre a necessidade de rever as bases da prestação de 

cuidados, não apenas no DSEI de Porto Velho, mas no subsistema de atenção à saúde 

indígena como um todo, uma vez que o cenário descrito não parece ser exceção em relação 

aos aspectos relacionados à administração e conservação de vacinas em área indígena.  

          O estudou apontou “infantilismo” durante vários relatos, com uso intenso de palavras 

no diminutivo, o que pode sugerir que o assunto vacina é algo pequeno, simples, que 

convencem mais facilmente e dessa forma estarão reduzindo sofrimentos, escondendo 

verdades doloridas e talvez consigam tornar as coisas pequenas e fáceis de serem aceitas ou 

até mesmo sem importância.  

          O estudo evidenciou que ter conhecimento em vacinação demanda desde a aquisição 

dos imunobiológicos, acondicionamento, conservação, manuseio, administração e orientações 

abrangentes, e que o gerenciamento desse assunto exige um profissional apto a acompanhar a 

evolução científica e tecnológica dos imunobiológicos.      

            Estudiosos do tema sinalizam que é importante refletir sobre a sucessão de falhas que 

podem comprometer a credibilidade que os imunobiológicos vêm conquistando nas últimas 

décadas, tornando-se imperativo para se manter essa confiança a orientação dos profissionais 

e o monitoramento dos processos que envolvem a manipulação dessas substâncias, por parte 

dos supervisores.      
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            Finalmente, é indiscutível a importância da manutenção da rede de frio para assegurar 

que as vacinas mantenham suas características imunogênicas desde a produção até a 

administração da vacina à comunidade. Importante mencionar que o estudo aponta para a 

necessidade da educação permanente na formação dos profissionais responsáveis pelas 

imunizações, e nesse sentido a equipe de enfermagem assegura a qualidade da imunização 

ofertada à população. Ainda pode-se recomendar, a partir desta pesquisa, a necessidade de 

ampliar investigações sobre o processo de trabalho em salas de vacina que integram a saúde 

pública e privada do Município de Porto Velho e a execução da vacinação nas aldeias, que 

ofertam esse serviço relevante para a manutenção da saúde entre os povos. 
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RECOMENDAÇÕES FINAIS  

 

            Além das recomendações sobre o treinamento constante dos profissionais de 

enfermagem em vacinação e supervisão regular deste serviço, há que subsidiar pesquisas 

envolvendo o uso do monitor de frasco de vacina, tendo em vista que em Rondônia já existe 

vacina com este recurso, como foi encontrado na vacina pentavalente armazenada nos Centros 

de Referência de Imunobiológicos Especiais no mês de outubro de 2015, com a finalidade de 

avaliar seu impacto e seu uso. Isso pode contribuir para a utilidade futura deste monitor nas 

áreas indígenas, auxiliando os profissionais que, após treiná-los, a realizar a leitura adequada 

e reduzindo as possíveis perdas.  

            É importante que os profissionais forneçam orientações adequadas à população 

indígena sobre os conceitos que envolvem a vacina, como sua importância, bem como os 

possíveis eventos adversos, respeitando e compreendendo as diversas culturas e costumes que 

envolvem esses povos.  

            É necessário que se realize o monitoramento sobre o uso adequado dos termômetros, 

uso dos mapas para o controle da temperatura, uso de gerador nos transportes fluviais que 

carregam imunobiológicos, bem como o manuseio e monitoramento apenas pelos 

profissionais de enfermagem.  

            É essencial o uso dos manuais do Ministério da Saúde sobre os procedimentos e 

normas em sala de vacina, rede de frio e dos centros de referencia para imunobiologicos 

especiais, além de levar às aldeias a ficha de notificação de eventos adversos, desconhecida 

pela maioria.  

            Por fim, é primordial que os pólos sejam equipados com geladeira para uso de vacinas 

e freezer para armazenamento de gelox, além disso, o investimento nos profissionais de 

enfermagem para evitar a rotatividade e ainda, a organização das caixas de vacinas pelos 

profissionais de enfermagem que irão executar a vacinação nas aldeias.  
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ANEXOS 

ANEXO 1- CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 
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ANEXO 2- PARECER DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

    

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E MEIO AMBIENTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: ANÁLISE DOS ASPECTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇAO E 

CONSERVAÇÃO DE VACINAS NO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA 

(DSEI) DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRASIL.  

 

Prezado Sr (a), 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem a finalidade de Identificar o 

conhecimento e o cumprimento das recomendações técnicas do Programa Nacional de 

Imunização sobre a conservação dos imunobiológicos no Distrito Sanitário Especial Indígena 

de Porto Velho. 

 

Você foi selecionado (a) porque é um profissional da enfermagem que trabalha com saúde 

indígena. A sua participação nesse estudo consiste em responder perguntas sobre o seu nível 

de conhecimento a cerca do assunto conservação dos imunobiológicos, se você apresenta 

curso de capacitação em sala de vacina, a dificuldade que você enfrenta na área indígena 

durante a vacinação, seja em aldeias ou pólos, se você explica adequadamente os 

procedimentos para a população e os possíveis eventos adversos. 
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Sua participação é muito importante e voluntária. Você não terá nenhum gasto e também não 

receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. As informações obtidas serão 

confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação, quando da apresentação dos 

resultados em publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre 

apresentados como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a 

participar ou a responder algumas das questões a qualquer momento, não havendo nenhum 

prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. Os resultados dessa pesquisa servirão para instruir 

os profissionais que manuseiam o imunobiológicos para evitar falhas na técnica de aplicação e 

o não cumprimento das normas do Programa Nacional de Imunizações, também é 

imprescindível que os profissionais que estão envolvidos com a imunização tenham 

conhecimento e curiosidade sobre os princípios e normas corretos para a administração, 

conservação e aplicação das vacinas. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

 

Pesquisador responsável:  

Juliana Silva Pinheiro 

Endereço: Rua Governador Ari Marcos Nª 2014, Bairro: Agenor de Carvalho. Porto Velho/ 

RO 

Telefone: (69) 81617774 
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APÊNDICE 2- OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO EM REALIZAR 

A PESQUISA  
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APÊNDICE 3- OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO EM REALIZAR 

A PESQUISA  
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APÊNDICE 4- OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A PESQUISA  
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APÊNDICE 5- OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

VACINAÇÃO E DEMAIS 
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APÊNDICE 6- OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

VACINAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES  
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APÊNDICE 7- OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
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APÊNDICE 8- OFÍCIO DE RESPOSTA DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
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APÊNDICE 9 – ROTEIRO/QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE INDÍGENA- Adaptado do PAISSV (versão 2.0/Dezembro de 2004) 

1-Nome:_______________________________________________________ 

2- Categoria profissional:  

Enfermeiro (    )  

Técnico de enfermagem (    )  

Auxiliar de enfermagem (    ) 

3- Qual o tempo de formação? 

a) Menos de 1 ano (    ) 

b) De 01 a 03 anos (    ) 

c) De 04 a 05 anos (    ) 

d) Mais de 05 anos (    )  

4- Idade: ________ 

5- Sexo: Masculino (    ) Feminino (    ) 

6- Qual seu primeiro contato em conhecimento sobre vacinas? 

a) Graduação 

b) Pós Graduação 

c) Curso técnico 

d) Capacitação em sala de vacina 

e) Outros  

7- Tempo de trabalho com a atenção à saúde indígena: 

a) Menos de 1 ano (    ) 

b) De 01 a 03 anos (    ) 

c) De 04 a 05 anos (    ) 

d) Mais de 05 anos (    )  

08- Há quanto tempo recebeu treinamento em sala de vacina? 

a) De 01 a 03 anos (    )  
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b) de 03 a 05 anos (    ) 

c) Mais de 05 anos (    ) 

d) Não recebi (    ) 

09- De que maneira se mantém atualizado sobre o assunto? 

a) Materiais disponíveis no ambiente de trabalho (    ) 

b) Livros, manuais, consulta à internet (    ) 

c) Não se mantém atualizado (    ) 

d) Outros (    ) 

10- Tipo de material para atualização: 

a) Ministério da Saúde (MS) (    ) 

b) Secretaria Municipal de Saúde (SMS) (    ) 

c) Secretaria Estadual de Saúde (SES) (    ) 

d) Outros (    ) 

11- Você trabalha em qual setor da atenção à saúde indígena? 

a) No polo (    ) 

b) Na CASAI (    ) 

c) Na aldeia (    ) 

d) Outros (    ) 

12- No local que você trabalha, possui sala de vacina? Sim (    ) Não (    )  

13- Como é realizado o transporte dos imunobiológicos administrados na população 

indígena? 

a) Via aérea 

b) Via terrestre 

c) Via aquática  

d) Outros 
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14- Como ocorre o recebimento de vacinas? 

a) Diário 

b) Semanal 

c)  Mensal 

15- No momento que vocês recebem as caixas contendo as vacinas, vocês conferem a 

temperatura? 

a) Sim 

b) Não 

c) Às vezes  

16- Como os imunobiológicos são armazenados? 

a) Caixa térmica 

b) Caixa de Isopor 

c) Outros 

 

17- Qual o material utilizado para a conservação dos imunobiológicos? 

a) Bobina reutilizável (Gelox) 

b) Gelo seco 

c) Gelo em cubos não potável  

 

 

 

18- Quais dificuldades enfrentadas durante o período de vacinação? (Pode responder mais de 

uma pergunta) 

a) Não aceitação pelo usuário 

b) Quantidade de vacinas inadequada  

c) Atraso do calendário vacinal do usuário 

d) Falta de apoio perante os eventos adversos pós-vacinação 

e) Quantidade de material inadequado (seringas, algodão..) 

f) Falta de estrutura adequada  

g) Outros 
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19- Você sabe organizar uma geladeira de sala de vacina? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez  

20- Quantas vezes vocês registram a temperatura no mapa da geladeira? 

a) Uma vez ao dia 

b) Duas vezes ao dia 

c) Três vezes ao dia 

d) Não se verifica  

e) Não sei  

21- Qual a conduta em caso de alteração de temperatura no momento do transporte das 

vacinas?  

a) Não houve alteração 

b) Notificaria esta ocorrência à instância superior  

22- Nos locais que possuem refrigeradores para armazenamento de vacinas, qual a 

quantidade? 

a) Uma 

b) Mais de uma 

c) Outros  

23- Esses refrigeradores são: 

a) Específicos para a conservação de vacinas 

b) Geladeiras comuns ou domésticas  

24- Qual o tempo de uso dos refrigeradores? 

a) Entre 01 e 02 anos 

b) Entre 03 a 10 anos 

c) Mais de 11 anos 

d) Outros  

e) Não sabe  
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25- Os refrigeradores costumam apresentar defeitos? 

a) Sim 

b) Não 

26- Costuma falta energia com frequencia? 

a) Sim 

b) Não 
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APÊDICE 10 - CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E 

PROCEDIMENTOS 

1- Município de localização do Pólo  

 
a) Porto Velho 

b)Guajará-Mirim 

c) Humaitá 

d) Ji-Paraná 

e) Jaru 

f) Alta Floresta 

 
2- Localização da checagem de equipamentos  

 
a) CASAI 

b) DSEI 

c) Polo 

d) Outros 

 
3- O local dispõe de sala de vacina? Sim (    ) Não (   )  

Caso o local disponha de sala de vacina, mas não esteja administrando vacinas no momento 

da coleta de dados, somente será realizada a checagem de equipamentos utilizados.  

Perguntas válidas para respostas caso esteja ocorrendo administração de vacinas no momento 

da coleta de dados, independente de dispor ou não de sala de vacina (4 a 7), através de 

observação direta.  

4- Quantidade de profissionais responsáveis por administrar a vacina no momento?  

 

a) Um 

b) Dois 

c) Três  
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d) Mais de três 

e) Nenhum 

5-Os profissionais higienizam as mãos?  

a) Sim 

b) Não  

6- Os profissionais explicam o procedimento a ser realizado? 

a) Sim 

b) Não  

 

7- As orientações sobre as possíveis reações pós-vacinais são detectadas no momento? 

a) Sim 

b) Não  

Perguntas referentes à checagem de equipamentos, caso o local disponha sala de vacina, 

através da observação direta.  

 

8- Horário de funcionamento da Sala de Vacina: Manhä: _____ äs______ 

 

9- Horário de funcionamento da Sala de Vacina: Tarde: _____ as_______ 

 

10-Estrutura para aplicação dos Imunobiológicos: 

 
a) Pia (    ) 

b) Sabão (    ) 

c) Toalha descartável (    ) 

d) Toalha de tecido (    ) 

e) Álcool (    ) 

d) Luvas (    ) 
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11- Nos locais com sala de vacina, como são as geladeiras? 

 

a) Uso específico para vacinas 

b) Uso doméstico  

 

 12- A sala apresenta equipamentos para conservar as vacinas no caso dos desligamentos 

programados (degelo da geladeira) e/ou panes na rede elétrica? 

a) Sim 

b) Não  

13- Os termômetros digitais, ou cabo extensor, que medem as temperaturas do momento, 

máxima e mínima estavam todos funcionando? 

a) Sim 

b) Não  

14- A temperatura da geladeira atende as normas do PNI? 

a) Sim 

b) Não  

15- Sobre a estrutura física da sala de vacina, a mesma apresenta: 

a) Bancadas (    ) 

b) Armário sobre as bancadas (    ) 

c) Armário sob as bancadas (    ) 

d) Paredes laváveis (    ) 

e) Piso lavável (    ) 

  

16- Quanto às condições climáticas da sala de vacina:  

 

a) Climatizada 

b) Ventilada artificialmente  
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17- Valores do mapa diário: 

 
a) Não tem mapa diário 

b) Valor entre 2 e 8 graus 

c) Valor abaixo de 2 graus 

d) Valor acima de 8 graus 

18- Quantidade de refrigeradores na sala de vacina 

a) Uma 

b) Duas 

c) Três 

d) Mais de três  

 

19- Os refrigeradores são para: 

 

a) Uso diário 

b) Uso para estoque  

c) Uso diário e estoque 

20- Quanto à organização das geladeiras, foram observados corretamente os itens: 

a)  Uso de termômetro Max/Min (    ) 

b) Leitura da temperatura >ou = 2x ao dia (    ) 

c) Impresso para registro (    ) 

d) Temperatura de conservação adequada (    ) 

e) Congelador com gelox (    ) 

f) Parte inferior com garrafas de água (    ) 

g) Porta vazia (    ) 

h) Imunobiologicos na primeira prateleira: ____________________________________ 

i) Imunobiologicos na segunda prateleira ____________________________________ 

j) Imunobiologicos na terceira prateleira_____________________________________  
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Perguntas referentes à checagem de equipamentos, caso o local não disponha de sala de 

vacina, mas está havendo vacinação durante o período da coleta de dados.    

21- Estrutura para a aplicação dos Imunobiológicos 

 
a) Pia (    ) 

b) Sabão (    ) 

c) Toalha descartável (    ) 

d) Toalha de tecido (    ) 

e) Álcool em gel (    ) 

f) Luvas (    ) 

22- O material utilizado para a conservação dos imunobiológicos é: 

a) Isopor 

b) Caixa térmica 

c) Isopor e Caixa térmica  

d) Outros 

 

23- A temperatura registrada no momento atende às normas do PNI? 

a) Sim  

b) Não  

Registrar as temperaturas 

Quantidade de Caixas________ 

Temperatura Máxima de Mínima de cada caixa: 

Caixa 1- ______ 

Caixa 2- ______ 

Caixa 3- ______ 

Caixa 4- ______ 
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24- Dispõe de caixa própria para uso de bobinas de gelo?  

a) Não 

b) Sim  

25- Todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) são administradas 

durante todo o período de funcionamento da Sala de Vacinação?  

 

 a) Sim (    )         

  b) Não (    ) 

 

Se não, identificar as vacinas que se encontram na geladeira ou nas caixas de isopor: 

 

Vacinas Quantidade  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 


