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OBJETIVO GERAL DO TEMA
Introduzir o conceito de imunização. Apresentar

as principais normas e preceitos preconizados pelo

PNI, como vacinas oferecidas, calendários básicos de

vacinação e aspectos gerais que envolvem as vacinas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 defi nir o termo imunização;

2 identifi car algumas das principais

características das vacinas oferecidas nas

UBS:

• BCG-ID;

• contra hepatite B;

• Sabin;

• VORH;

• DPT + Hib;

• Tríplice viral;

• Antiamarílica;

• dT;

• Anti-infl uenza;

Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/SENADO/
PortaldoServidor/jornal/jornal77/saude_vacina.aspx



• Antipneumocócica;

• Anti-rábica.

3 informar a respeito das doses das vacinas

que constam nos calendários básicos de

vacinação;

4 identifi car características gerais das

vacinas, como:

• contra-indicações;

• motivos para adiamento;

• associações de vacinas;

• reações adversas.

5 realizar procedimentos básicos de

conservação de vacinas.

COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de participar da equipe de saúde na

atenção primária, considerando sua inserção

na mobilização social e na atenção integral a

famílias e comunidades.
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UM EXÉRCITO PRA CHAMAR DE SEU 

�
� ema é bem grande, como você vai perceber ao longo dos seus estudos. Este te

se motivo, você deverá separar um tempo maior para se dedicar a ele. Por ess
, antes de começar, programe-se para separar esse tempo da forma Então,

adequada para você. Se precisar dividir esse estudo em dois dias, nossa mais a
ão é que você estude até a seção com o título Vacina anti-rábica humana sugestã

de cultivo celular. No segundo dia, então, você irá estudar a partir da seção de cult
Calendário de Vacinação do PNI até o fi nal.

Com certeza, você já ouviu falar muitas vezes do sistema imunológico. Mas 

você sabe exatamente o que esse termo representa?

Segundo CHARLES JANEWAY, “sistema imunológico é a denominação usada para

descrever os tecidos, as células e as moléculas envolvidas na IMUNIDADE ADAPTATIVA,

ou, algumas vezes, a totalidade dos mecanismos de defesa do hospedeiro.”

Em outras palavras, o que Janeway quis dizer é que o sistema imunológico é 

todo o conjunto de células e moléculas de que nosso organismo dispõe para

se defender de microorganismos invasores ou qualquer outra coisa que agrida

nosso corpo.

CH A R L E S A. 
JA N E W A Y JR.

IM U N I D A D E 
A D A P T A T I V A

Apesar de termos naturalmente essa proteção, às vezes ela precisa de uma 

“mãozinha”. Isso porque este sistema pode ser atacado diretamente, como no

caso da AIDS, em que o vírus infecta justamente células imunológicas, e também 

porque o sistema imunológico leva um certo tempo para montar uma resposta

de ataque contra os microorganismos patogênicos. Enquanto essa resposta é 

desenvolvida, nós fi camos doentes. É aí que entra a imunização, o assunto que

você vai aprender neste tema.

Nascido em fevereiro 
de 1943, na cidade de 

Boston, nos Estados 
Unidos, Janeway era 

médico. Ele foi um dos 
imunologistas mais 
importantes de sua 

geração. Suas idéias 
formaram muitos dos 

conceitos básicos da 
imunologia atual. Suas 
maiores contribuições 
estão relacionadas ao 

entendimento da biologia 
dos linfócitos T. Ele é 

autor de um livro muito 
conhecido no meio 

acadêmico, chamado 
Imunobiologia: 

O sistema imune na 
saúde e na doença. 

Também, ganhou vários 
prêmios importantes 

na área da saúde.

Fonte: http://www.aai.org/
prog_eb2004/janeway.html

Um tipo de resposta 
imunológica formada 
por células, chamadas 

de linfócitos, que 
têm a capacidade de 

aprender a reconhecer 
agentes infecciosos 

(microorganismo) após 
entrarem em contato 

com eles, e, assim, gerar 
defesas para o nosso 

organismo contra eles. 
Muitas das vezes, essa 
resposta produz uma 

resposta protetora contra 
reinfecções pelo mesmo 

agente infeccioso.  
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A imunização é uma forma de nos anteciparmos aos microorganismos. Quer 

dizer, antes de eles nos infectarem, nós induzimos nosso sistema imunológico a

já estar preparado para enfrentar os invasores. Quando a infecção fi nalmente

acontece, ela é rapidamente combatida. Assim, não chegamos a fi car doentes! 

Interessante, não?

MAS O QUE É IMUNIZAÇÃO?

A imunização é defi nida como a aquisição de proteção imunológica contra uma 

doença infecciosa. Esta prática tem como objetivo aumentar a resistência de um

indivíduo contra infecções. A imunização pode ser realizada através:

• de vacina;

• de imunoglobulina ou

• de soro.

A imunização pode ser ativa ou passiva. As vacinas são consideradas imunização 

ativa, pois induzem o sistema imunológico a produzir uma resposta biológica

que envolve a produção de anticorpos específi cos contra o microorganismo

infeccioso. Isso acontece porque as vacinas contêm o próprio organismo 

infectante vivo (mas numa forma atenuada) ou morto. Assim, a imunidade é 

induzida contra futuras infecções pelo mesmo microorganismo. Esse tipo de 

imunidade dura muitos anos.

Já a imunização passiva é feita com a administração de ANTICORPOS específi cos contra 

uma determinada infecção. Os anticorpos colhidos dos humanos são chamados de

imunoglobulina. Os anticorpos provenientes de animais são chamados de soros.

Esse tipo de  imunidade (passiva) dura apenas algumas semanas, pois os anticorpos 

que não são produzidos pelo próprio organismo têm duração limitada.

AN T I C O R P O S

Moléculas produzidas 
por células do 
sistema imunológico
(chamadas de linfócitos
B) em resposta a
um determinado 
antígeno (partículas 
ou moléculas de um
ser). Os anticorpos são 
capazes de se combinar 
especifi camente com o 
antígeno que induziu
sua produção. É através
desse mecanismo que
o sistema imunológico 
consegue identifi car o
microorganismo invasor.
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�
� Mas o que a vaca tem a ver com isso?

Você sabia que a palavra vacina vem da palavra vaca? Por incrível que possa 
parecer, a história das vacinas começou com uma doença que afetava as vacas: 
a varíola. Em 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner percebeu que 
as mulheres que ordenhavam vacas, e pegavam varíola desses animais, não 
desenvolviam a forma humana da doença. A varíola que se pegava das vacas 
se desenvolvia como uma doença leve em humanos, mas a varíola humana 
era mortal.

O médico, então, retirou de uma ordenhadeira o pus de uma de suas feridas 
provocada pela varíola bovina. Ele inoculou (injetou) esse pus em um menino 
que não tinha a doença. O menino desenvolveu a doença de forma branda. 
Depois ele injetou, no mesmo menino, o pus proveniente de uma ferida de 
varíola humana. O menino não adoeceu!  Assim foi criada a vacina.

(Fonte: Adaptado de http://www.vacinashiv.unifesp.br/vacina.pdf)

As vacinas atuam no corpo humano, protegendo os indíviduos de algumas 

doenças transmissíveis. É importante destacar que os fatores que determinam

a ocorrência dessas doenças são ligados:

• a questões socioeconômicas; 

• ao ambiente em que se vive;

• às relações do homem com o meio e, também; 

• a fatores fi siológicos, como o estado nutricional dos indivíduos, e

• à capacidade do organismo de responder à interação com o agente 

patogênico causador da doença.

O técnico de enfermagem assume grande importância nas atividades de 

imunização, pois ele, em conjunto com o enfermeiro, realiza as atividades 

de vacinação. Essas atividades referentes à vacinação vão desde a captação da

clientela até a conservação das mesmas. Para fazer essa captação o técnico busca, 

na comunidade onde trabalha, pessoas (crianças, adolescentes, adultos e idosos) 

que ainda não foram vacinadas ou que precisam de reforço de alguma vacina.

Fonte: www.sxc.hu 
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A situação apresentada na fi gura anterior ainda ocorre em nosso país. Por isso, é 

preciso aproveitar todas as oportunidades para orientar os pais ou responsáveis

sobre a importância da vacinação. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde

criou o Programa Nacional de Imunização (PNI) que você vai conhecer agora.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 . 

Na área da saúde é comum a indicação de suplementos de vitaminas, seja através 
de alimentos, como frutas e legumes, ou através de cápsulas, com o objetivo de
fortalecer o organismo. Com base neste raciocínio, você diria que a ingestão
de vitaminas é uma forma de imunização? Explique sua resposta.
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O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI

Para você entender como ocorre a vacinação em nosso país, é importante 

saber que o Programa Nacional de Imunização (PNI) foi criado em 1973, 

a partir de uma proposta básica elaborada por técnicos do Departamento 

Nacional de Profi laxia e Controle de Doenças (Ministério da Saúde e Central

de Medicamentos CEME – Presidência da República) e renomados sanitaristas

e infectologistas.

 O PNI tem como objetivo contribuir para o controle ou erradicação das doenças 

infecto-contagiosas e imunopreviníveis (possíveis de prevenir por imunização) 

mediante a imunização sistemática da população, tais como:

• poliomielite (paralisia infantil);

• sarampo;

• difteria;

• tétano; 

• coqueluche; 

• tuberculose.

O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos 

imunobiológicos e pela coordenação das ações de vacinação do PNI.

Fonte: http://
www.saude.pe.gov.br/noticias.
php?codigo=730&pagina=29&

publicar=1

Figura 5.1: Antes das 
campanhas nacionais 

de vacinação, são 
ministradas palestras 

para os profi ssionais de 
saúde envolvidos. Esses 

eventos são organizados, 
geralmente, por 

coordenadores dos PNI das 
secretarias de 

saúde municipais.
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Com certeza você conhece uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). Nela estão 

disponíveis as vacinas indicadas pelo PNI. Na subseção a seguir, serão 

apresentadas as vacinas que podem ser encontradas nessas unidades.

As vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde

O PNI determina que várias vacinas sejam fornecidas gratuitamente à população 

nas unidades básicas de saúde. Listaremos, a seguir, as vacinas disponíveis. Cada 

uma serve para combater um tipo de doença. Veja as características principais

de cada uma.

A vacina BCG-ID

É uma vacina preparada com bacilos (bactérias em forma de bastão) vivos. 

É indicada para prevenir as formas graves de tuberculose e hanseníase. Essa vacina 

é feita com os BACILOS DE CALMETTE E GUÉRIN. Esses bacilos não são virulentos, ou 

seja, não são capazes de deixar o indivíduo doente, como o bacilo de Koch (aquele 

causador da tuberculose). Sua ação baseia-se no aumento da resistência do indivíduo, 

pois a vacina simula a infecção natural.

A apresentação da BCG-ID é sob a forma LIOFILIZADA 

em uma ampola que permite a aplicação da vacina

várias vezes (multi-dose), acompanhada do diluente

específi co para sua reconstituição na forma líquida.

As vacinas são produtos sensíveis ao calor; por 

isso, não devem ficar expostas à ação direta da 

luz solar. Na seção “Rede de frio: conservando 

os imunobiológicos”, você aprenderá sobre os 

procedimentos básicos para estocagem de vacinas. 

Com relação à vacina de BGC-ID, é importante 

lembrar que, após a sua reconstituição com o diluente 

apropriado, deve ser usada no prazo máximo de 6 horas.

Essa vacina deve ser aplicada no bebê logo após o nascimento, sendo sua via de

aplicação a intradérmica (Figura 5.2). A via intradérmica é a injeção de pequena

quantidade, no caso desta vacina 0,1 mililítro (ml), na camada dérmica da pele,

isto é, nos pontos em que a pele é mole e frouxa. A vacina BCG-ID é aplicada no 

músculo deltóide do braço direito (Figura 5.2) com agulha 13 x 4,5, ou similar, 

com seringa de 1 ml. A aplicação precoce da vacina justifi ca-se pelo fato de a

criança estar exposta, logo ao nascer, a indivíduos potencialmente infectados 

com o bacilo de Koch.

UN I D A D E B Á S I C A 
D E S A Ú D E

BA C I L O S D E 
CA L M E T T E E GU É R I N

Esse conceito você já
aprendeu, mas vamos 
relembrá-lo? É uma
unidade para a realização 
de atendimento de
atenção básica e integral,
programada ou não,
a uma população, nas 
especialidades básicas, 
podendo oferecer
assistência odontológica 
e de outros profi ssionais 
de nível superior. 
Você, futuro técnico de
enfermagem, é parte 
integrante da equipe de
Enfermagem de uma
unidade básica de saúde,
e seu trabalho ocorre 
sempre sob a orientação
do enfermeiro.

Fonte: http:
//www.saude.es.gov.br/
download/manual_pratico_
para_elaboracao_projetos_
ubs.pdf

Formas atenuadas, ou
seja, não virulentas, das 
bactérias causadoras da 
tuberculose. Esse nome foi 
dado em homenagem ao
médico Albert Calmette e 
ao veterinário Jean-Marie
Guérin, ambos franceses. 
Eles trabalhavam com
cultura de um bacilo
tuberculoso bovino e 
descobriram, casualmente,
que, após várias passagens 
da cultura (o ato fazer 
uma nova cultura a partir 
de uma preexistente), as
bactérias sofreram uma 
mutação. Nessa mutação, 
elas mantinham o mesmo
aspecto morfológico e 
as mesmas propriedades 
físicas, mas a virulência 
era progressivamente 
atenuada.

(Fonte: Adaptado de http:
//boasaude.uol.com.br/lib/
ShowDoc.cfm?LibDocID=35
17&ReturnCatID=1765.)

LI O F I L I Z A R

Processo de desidratação. 
Ao ser retirada a água, 

a substância que foi 
liofi lizada se transforma 

em pó. Esse processo é 
utilizado para impedir a 

ação de microorganismos 
e suas enzimas que 

costumam estragar ou 
degradar substâncias. 

Quer dizer, a liofi lização 
serve para preservar 

alimentos, princípios 
ativos, bactérias etc.
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Você, técnico de enfermagem, como um profi ssional de saúde, deve sempre 

orientar os pais ou responsáveis pela criança que a reação vacinal poderá ocorrer 

em até seis meses.

Os efeitos adversos (reação vacinal) mais comuns da vacina BCG-ID são:

• a formação de abscesso e/ou a ulceração no local de aplicação; 

• linfadenite regional, que é a infl amação dos gânglios linfáticos; neste caso, 

os da região axilar.

Algumas alterações na pele devem ser observadas no local de aplicação da 

BCG-ID, como:

• a formação de um nódulo;

• a seguir se forma uma pústula;

• depois ocorre a formação de uma crosta;

• que se transforma em úlcera;

• por fi m, fi ca uma cicatriz.

É importante lembrar aos pais que essas etapas são normais após a aplicação

da vacina, e eles não devem colocar nenhum tipo de medicamento ou cobertura 

na lesão, devendo o local da injeção permanecer sempre limpo.

a BCG-
da no 

por via 
gura à 
ra que esquerda mostr
cançar a agulha deve alc

a derme. A fi gura à direitaa derme A figura à d
mostra o local exato da
aplicação da vacina no

músculo deltóide.

Via intradérmica Injeção no músculo deltóide

E

su

M
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Você também deve estar atento às contra-indicações da vacina, como:

• crianças de baixo peso (inferior a 2.000 gramas);

• afecções dermatológicas extensas em atividade;  

• imunodefi ciência adquirida ou congênita, mesmo sem sinais clínicos.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2 .

A vacina BCG-ID é capaz de simular a infecção natural, ou seja, a mesma 
causada pelo bacilo de Koch. No entanto, o indivíduo que toma a vacina não
desenvolve a tuberculose.

a. Que característica da vacina permite que ela simule a infecção natural?

b. Por que, então, o indivíduo não desenvolve a doença?
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Vacina contra hepatite B

Essa vacina é preparada com ANTÍGENOS DE SUPERFÍCIE DE VÍRUS, no caso do vírus 

da hepatite B, e não necessita de reconstituição, pois já vem pronta. O prazo 

de utilização da vacina após a abertura do frasco é indeterminado, desde que

conservada em temperatura adequada, isto é, de 2° C a 8° C, na unidade básica 

de saúde. Essa vacina apresenta em sua composição hidróxido de alumínio e 

timerosal. O hidróxido de alumínio funciona como um adjuvante. Os adjuvantes 

servem para aumentar ainda mais a reação imunológica. Já o timerosal é uma 

substância que preserva os componentes das vacinas, mantendo-as estáveis.

Existem pessoas que apresentam reações de hipersensibilidade a vacinas, 

como:

• dor local; 

• febre;

• induração (rigidez da área onde foi aplicada a injeção); 

• fadiga.

O técnico de enfermagem deve orientar o indivíduo, ou os responsáveis, sobre

essas reações mais comuns. Também é preciso informar ao paciente que, no

caso de surgirem outras reações, além das citadas, ele deve retornar à UBS para 

avaliação. A única contra-indicação para tomar a vacina é quando o indivíduo 

apresentou REAÇÃO ANAFILÁTICA ao tomar a primeira dose.

Os frascos dessa vacina possuem dez ou vinte doses, dependendo do laboratório 

produtor. Você deve estar sempre atento aos frascos de vacina que são entregues 

no serviço de saúde, verifi cando se estão íntegros, se contêm o lote da vacina e

a data de validade, pois assim você evitará erros na administração da mesma.

Essa vacina deve ser administrada logo após o nascimento, em conjunto com a BCG-

ID. Esse cuidado é necessário, pois, por ocasião do parto, a criança já se expõe ao

risco de contrair o vírus da hepatite B da própria mãe. Para as doses subseqüentes,

isto é, a segunda e a terceira doses, o intervalo deverá ser o seguinte:

• a segunda dose deve acontecer um mês após a primeira;

• a terceira dose deverá ser administrada seis meses após a primeira.

O volume correspondente a cada dose dependerá do laboratório produtor da

vacina e da idade da pessoa que vai tomá-la, podendo variar de 0,5 mililitro a 

1 mililitro. A via de aplicação da injeção é intramuscular (Figura 5.3). Nessa 

via, a agulha de 25 x 6 ou de 20 x 5,5 é inserida na pele, formando um ângulo 

de 90°, até alcançar o tecido muscular.

AN T Í G E N O S D E 
S U P E R F Í C I E  D E V Í R U S

RE A Ç Ã O A N A F I L Á T I C A

Moléculas/proteínas 
existentes no capsídeo 

(envoltório do vírus) 
capazes de induzir uma 

resposta imunológica. 
Essa resposta é 

desenvolvida porque 
esses antígenos são 
reconhecidos como 

estranhos ao organismo 
pelas células do 
sistema imune.

Ocorrência de reações 
generalizadas e agudas, 

de rápido aparecimento, 
ou seja, logo após o 

contato com o alérgeno 
(substância que causa 

alergia), com reação 
de pele que se segue 
de choque, podendo 

ir até a parada 
cardiorrespiratória.
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A vacina é depositada entre as camadas musculares, e as áreas de aplicação

são:

• no músculo deltóide (Figura 5.2), em crianças maiores de 2 anos; 

• no vasto lateral da coxa (Figura 5.3), em crianças menores de dois

anos.

• não deve ser aplicada no glúteo ou por via subcutânea, porque esse 

procedimento gera uma imunidade menor. 

Ep

subcu

m

Injeção no músculo vasto lateral

    Após a aplicação, nas primeiras 48 a 72 horas, os efeitos adversos mais

comuns são:

• mal-estar;

• cefaléia;

• febre;

• fadiga de pequena intensidade.

Figura 5.3: A vacina contra
a hepatite B deve ser
aplicada no músculo vasto 
lateral da coxa por via 
intramuscular. A fi gura 
à esquerda mostra que 
a agulha deve formar
um ângulo de 90° com 
a superfície da coxa e 
alcançar o tecido muscular. 
A fi gura à direita mostra a
área em que a vacina deve 
ser aplicada no músculo
vasto lateral da coxa.
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 2 .

Com relação à vacina contra hepatite B, responda às seguintes questões:

a. Por qual via esta vacina deve ser aplicada?

b. Qual o volume de uma dose?

c. Qual a faixa etária dos indivíduos que devem tomar esta vacina? 

d. Quantas doses devem ser aplicadas?

e. Por que ela não deve ser aplicada por via subcutânea e no glúteo?

Vacina oral contra Poliomielite (Sabin)

Para começarmos a falar sobre esta importante vacina, vale destacar que a vacina 

oral contra a poliomielite é chamada Sabin em homenagem ao seu criador, 

ALBERT SABIN.

A vacina oral contra a poliomielite é preparada com os poliovírus tipo I, II e

III atenuados. Isso signifi ca que os vírus que acarretam a doença são aplicados

vivos, mas sofreram alterações genéticas que diminuem consideravelmente sua

virulência. Dessa forma, eles são capazes de induzir uma resposta do sistema

imunológico sem, entretanto, produzir os efeitos danosos da doença.

Os poliovírus se implantam no intestino e estimulam o sistema imunológico a

produzir anticorpos.

AL B E R T BR U C E SA B I N

Nasceu na cidade de 
Bialistok, na Rússia, em 

26/8/1906. 
A perseguição contra 

os judeus fez com que 
sua família migrasse, em 

1921, para os Estados 
Unidos. Em 1931, Sabin 

completou seu doutorado 
em Medicina. Ele serviu 

como médico durante 
a Segunda Guerra 

Mundial. Após pesquisas 
conjuntas com cientistas 

de vários países, Sabin 
produziu a vacina 

contra a poliomielite. 
Ele trabalhou ainda 

no desenvolvimento de 
vacinas contra a dengue e 

a encefalite japonesa.

(Fonte do texto: Adaptado de
http://www.netsaber.com.br/

biografi as/ver_biografi a
_c_975.html)

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Albert_Sabin.jpg
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Você notou que estamos sempre falando de sistema imunológico e de 
anticorpos? Reparou que eles estão estreitamente ligados à questão das 
vacinas? Você já pensou sobre isso? 

Então, acesse a internet e entre no site super.abril.com.br/superarquivo/1988/
conteudo_111235.shtml - 43k. Leia a matéria chamada “Os defensores do 
corpo humano”. Esse texto ajudará você a entender mais sobre o sistema 
imunológico e a produção de anticorpos. 

A vacina Sabin é apresentada sob a forma líquida, em bisnagas conta-gotas

com 25 doses, e pode ser congelada sem prejuízo de suas propriedades. Após

a abertura do frasco, pode ser utilizada em até 5 dias, desde que respeitadas as

condições de assepsia (limpeza) e conservação. Deve-se tomar o cuidado de não

encostar o conta-gotas na boca da criança.

Essa vacina é indicada a toda a criança acima de dois meses de idade. Quando 

são lançadas campanhas de vacinação contra a poliomielite, todas as crianças,

a partir do nascimento, independentemente da data da última dose ou de outras

doses já recebidas, devem ser vacinadas. Para tomar a vacina, não há necessidade 

de intervalo antes e após a mamada.

Não há efeitos adversos associados à aplicação da vacina Sabin nem contra-

indicação específi ca. Se a criança apresentar diarréias severas e vômitos intensos, 

a vacina deve ser adiada, pois, se ingerida nessas condições, será eliminada antes 

do efeito esperado. Essa orientação só deve ser seguida em dias de vacinação

de rotina nos serviços de saúde. Nos casos de vacinação durante as campanhas

contra a poliomielite, a vacina pode ser administrada mesmo que a criança esteja 

apresentando os sintomas descritos.

O esquema de vacinação contra poliomielite são três doses com intervalo de dois

meses (no mínimo 30 dias) entre cada dose. A primeira dose deve ser aos dois meses

de idade. A criança deve tomar ainda um reforço aos 15 meses e outro aos 5 anos de

idade. A via de administração é a oral, sendo uma dose igual a duas gotas.

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 4 
Atende ao Objetivo 2 .

Crianças com diarréia severa e vômitos não devem tomar a vacina Sabin. Levando 
em consideração a via de administração dessa vacina, como você explicaria essa 
contra-indicação?

Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH)

A vacina para o rotavírus é produzida com o vírus vivo, mas atenuado; assim

ele é capaz de desenvolver a imunidade no corpo sem causar a doença.

Não se recomenda a dose dessa vacina para crianças com quadros graves de

imunodefi ciência, como as portadoras do vírus HIV. Em geral, quando a criança 

toma a vacina, há pouca probabilidade de apresentar algum efeito colateral.

A via de administração é oral.

A vacina é administrada aos 2 meses e aos 4 meses de idade. Entretanto, é possível 

administrar a primeira dose a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade 

(6 a 14 semanas de vida). A segunda dose deve ser dada a partir de 3 meses e 7 

dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo 

recomendado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas. 

A vacina vem em um frasco na forma liofi lizada, acompanhada de um aplicador 

com o diluente (usado para torná-la líquida) específi co. Cada dose da vacina é 

de 1 mililitro.
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Figura 5.4: Passo a passo de preparação da VORH. A vacina vem em pó dentro de um frasco-ampola, 
jjunto com um aplicador com diluente e um adaptador. As etapas são: (1) Retirar a tampa do frasco-
ampola; (2) colocar o adaptador fi rmemente no frasco; (3) agitar vigorosamente o aplicador contendo 
o diluente; (4) verifi car se o líquido está totalmente homogêneo; (5) conectar o aplicador no adaptador 
que está no frasco; (6) introduzir o diluente no frasco, pressionando o êmbolo do aplicador; (7) agitar 
o frasco-ampola até a diluição da vacina em pó; (8) conectar novamente o aplicador no adaptador e 
aspirar (puxando o êmbolo do aplicador) o líquido de volta; (9) soltar o aplicador do adaptador; (10) 
administrar toda a solução, cuidadosamente, na boca da criança.
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Ao administrar a vacina, você deve ter alguns cuidados como:

• não repetir a dose se a criança vomitar ou regurgitar (expelir), pois pode 

ocorrer INVAGINAÇÃO INTESTINAL; 

• não administrar as doses fora das idades estabelecidas no calendário,

devido ao risco de eventos adversos.

Os eventos adversos citados anteriormente podem ser:

• reação alérgica sistêmica grave, que pode ocorrer até duas horas após a 

administração da vacina;

• presença de sangue nas fezes até 42 dias após a vacinação;

• internação por ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO até 42 dias após a aplicação 

da vacina.

Atividade 5
Atende ao Objetivo 2 .

É importantíssimo atentar para as idades em que as crianças devem receber as
doses da vacina VORH. Levando em consideração as idades estabelecidas no
calendário de vacinação, explique por que esta atenção é tão importante.

Vacina tetravalente: contra difteria, tétano, coqueluche (DTP) e vacina 
contra o hemófi lo (hib)

Esta vacina é chamada de tetravalente por ser indicada para prevenção de quatro 

(tetra) doenças ao mesmo tempo:

• difteria;

• coqueluche; 

• tétano; 

• casos de meningite por hemófilo (é o mesmo que Haemophilus 

infl uenzae).

A vacina é preparada com:

• toxóide tetânico;

IN V A G I N A Ç Ã O 
I N T E S T I N A L

AB D O M E A G U D O 
O B S T R U T I V O

Uma forma de obstrução 
intestinal na qual um 

segmento do intestino 
invagina sobre o outro 

segmento, localizado 
mais distalmente, 

causando obstrução 
intestinal e compressão 

vascular da alça 
invaginada. Tem maior 
ocorrência em crianças 

entre 4 e 9 meses de 
idade, sendo uma das 

causas mais freqüentes 
de abdome agudo nesta 

faixa etária. 
O lactente apresenta 
náusea, vômitos, dor 

abdominal e, às vezes, 
pode apresentar fezes 

com muco e sangue 
(“geléia de morango”). 
O tratamento pode ser 

conservador, no entanto, 
em algumas situações, o 

tratamento cirúrgico 
é indicado.

Quadro clínico agudo 
no qual um segmento 
do intestino invagina 

(dobra sobre) em outro 
segmento, localizado 

mais distalmente, 
causando obstrução 

intestinal com 
compressão vascular da 

alça invaginada.
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• TOXÓIDE diftérico; 

• componente pertussis (bactéria Bordetella Pertussis morta);

• fragmentos de proteínas (antígenos) da bactéria Haemophilus infl uenzaea tipo b.e

Uma por todas e todas por uma!

Antes de estudar este tema, você já tinha ouvido falar que era possível 
administrar mais de uma vacina ao mesmo tempo? 

Hoje em dia isso é muito comum, porque é mais prático e barato. E o melhor 
de tudo é que aplicar as vacinas dessa forma não aumenta a freqüência nem 
a gravidade dos efeitos adversos, tampouco diminui a ação sobre o sistema 
imunológico. 

As vacinas podem ser combinadas, associadas e dadas simultaneamente. Você 
sabe qual a diferença entre essas três formas? Se não sabe, vai aprender agora. 
Quando a vacinação é dita associada signifi ca que as diferentes vacinas são 
misturadas no momento da aplicação. Esse é o caso da vacina tetravalente (DTP 
+ vacina contra o hemófi lo). Quando a vacinação é combinada signifi ca que 
os agentes foram misturados na mesma preparação. Como exemplo, temos a 
tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola (os três vírus foram misturados 
em um mesmo preparado). Por último, temos a vacinação simultânea, em 
que duas ou mais vacinas são aplicadas em diferentes locais do corpo, ou por 
diferentes vias de administração, em um mesmo atendimento.

(Fonte: Adaptado de http://www.uff.br/disicamep/Vacinas1.htm)

TO X Ó I D E

Fonte: www.sxc.hu 
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Uma proteína (toxina) 
cujo efeito tóxico foi
inativado, mas que ainda 
é capaz de induzir uma 
resposta imunológica. 
Certas doenças 
infecciosas são causadas 
pelas toxinas liberadas
pelo microorganismo
invasor e, por isso, nesses
casos, a vacina é feita
da toxina e não com o 
microorganismo.
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O esquema de vacinação da vacina tetravalente é de três doses a partir dos dois

meses de idade, com intervalo entre as doses de dois meses ou no mínimo de 30

dias. A via de aplicação é intramuscular (Figura 5.3), sendo o melhor local de

aplicação o músculo vasto lateral da coxa (Figura 5.3). A dose da vacina é de 0,5

mililitros e a agulha utilizada é 25 x 6 ou 20 x 5,5. A validade do frasco da vacina

é de 5 dias após ter sido aberto.

Nas primeiras 24 a 48 horas após a aplicação da vacina, os efeitos adversos

mais comuns são:

• mal-estar; 

• dor;

• hiperemia (aumento do fl uxo de sangue no local da vacina);

• enduração (endurecimento) no local;

• febre;

• irritabilidade.

Outras reações adversas que podem ocorrer com menor freqüência são:

• sonolência;

• choro prolongado;

• convulsão; 

• SÍNDROME HIPOTÔNICO-HIPORRESPONSIVA. 

Essa vacina não é utilizada em indivíduos maiores de 7 anos porque o 

componente pertussis, a partir dessa idade, pode favorecer o surgimento de

encefalite (processo infl amatório no sistema nervoso central). Para as crianças 

que apresentarem reação de hipersensibilidade após administração da primeira

dose da vacina, é indicado que as doses posteriores sejam da vacina dupla infantil 

DT (só contém os toxóides tetânico e diftérico) ou a DPT acelular (vacina tríplice 

para difteria, coqueluche e tétano), além de que seja dada a vacina contra o 

hemófi lo separadamente.

SÍ N D R O M E 
H I P O T Ô N I C O

Termo aplicado a 
uma reação rara ao 

componente pertussis. 
É caracterizada por 

hipotonia, sudorese fria e 
diminuição da resposta 

a estímulos.
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Atividade 6
Atende ao Objetivo 2 .

As vacinas contra difteria e tétano são produzidas com o toxóide diftérico e o
toxóide tetânico, respectivamente, e não com as bactérias atenuadas ou inativadas 
que causam as doenças. Por que elas são feitas assim?

Vacina tríplice viral: contra sarampo, caxumba e rubéola

A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é preparada com os vírus vivos

atenuados causadores das três doenças. Ela é apresentada sob a forma liofi lizada, 

em frasco-ampola com 5 ou 10 doses, e vem acompanhada de um diluente

específi co para sua reconstituição. O frasco-ampola deve ser utilizado em até 8 

horas após sua abertura.

A tríplice viral é aplicada em duas doses. O início da vacinação se dá aos doze

meses de idade. A segunda dose é administrada quando a criança tiver 5 anos 

de idade. 

A vacina é aplicada pela via subcutânea (Figura 5.5). Essa via é indicada para

vacinas ou drogas que necessitam de uma absorção lenta. O local de aplicação

da vacina é no músculo glúteo (Figura 5.5) ou deltóide (Figura 5.2). A dose a

ser aplicada é de 0,5 mililitros e a agulha utilizada é de 13 x 4,5 (própria para

a vacina, seu comprimento atinge o tecido indicado) ou outra similar. A agulha

deve ser introduzida na pele fazendo um ângulo de 90° em relação à pele da

área aplicada.
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Após a aplicação da tríplice viral, os efeitos adversos mais comuns são:

• febre;

• erupção cutânea de curta duração (chamado de sarampinho), que 

habitualmente ocorre entre o 5° e 12° dia após a vacinação.

As contra-indicações específi cas para a vacina contra sarampo, caxumba e 

rubéola são:

• gravidez;

– pessoas que têm reação anafi lática amena após a ingestão de ovo de

galinha. Isso pode acontecer porque os vírus utilizados para fazer a

vacina são cultivados em embriões de galinha. Se a pessoa tem alergia

a ovo pode desenvolver uma resposta alérgica após tomar a vacina.

– pessoas que estão fazendo uso de imunoglobulina, sangue total ou

plasma no momento da vacinação. A contra-indicação também se

aplica a pessoas que fi zeram uso desses produtos nos últimos três

meses ou, ainda, que vão fazer uso deles nos próximos 15 dias a partir

do recebimento da vacina. Essa contra-indicação é temporária e sua

recomendação tem como justifi cativa a possibilidade de não ocorrer

resposta imunogênica, pela interferência de anticorpos existentes nesses

produtos. Quando a vacina for administrada nessas circunstâncias, é

necessário agendar uma nova vacinação.

Deve-se recomendar às mulheres em idade fértil que evitem engravidar pelo

menos nos três meses subseqüentes à vacinação.

Figura 5.5: A vacina 
contra sarampo, caxumba 

e rubéola deve ser 
aplicada no músculo 

glúteo ou deltóide por 
via subcutânea. A fi gura 

à esquerda mostra que 
a agulha deve formar 

um ângulo de 90° com a 
superfície da área em que 
será aplicada e alcançar o 

tecido subcutâneo. 
A fi gura à direita mostra a 
área em que a vacina deve 

ser aplicada no 
músculo glúteo.

Derme

Epiderme

Tecido
subcutâneo

músculo

Injeção no músculo glúteoVia subcutânea

Ângulo de
45 graus
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Atividade 7
Atende ao Objetivo 2 .

Sobre a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), responda:

a. Qual a via de administração dessa vacina?

b. De que forma se dá a absorção da vacina por esta via?

c. Por que a pessoa que tem alergia ao ovo de galinha não pode receber a 
vacina?

Vacina antiamarílica ou contra febre amarela

Essa vacina é preparada com vírus vivos atenuados da febre amarela. Apresenta-se 

sob a forma liofi lizada, em frasco-ampola de até 50 doses, acompanhada de diluente 

específi co para sua reconstituição. Depois de reconstituída, deve ser utilizada em

até 4 horas, ou menos, dependendo das recomendações do fabricante.

A primeira dose da vacina deve ser administrada aos 9 meses de idade. É necessária 

doses de reforço de dez em dez anos.

Fonte: www.sxc.hu  

Figura 5.6: A proteção 
da vacina contra febre
amarela tem prazo de 
validade de dez anos. Ela
deve ser tomada dez dias 
antes de viagens para áreas 
com risco de transmissão
da doença.
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Cada dose da vacina tem um volume de 0,5 mililitros e deve ser aplicada no

músculo glúteo (Figura 5.5) ou deltóide (Figura 5.2) por via subcutânea (Figura 

5.5). Os efeitos adversos mais comuns após a sua aplicação são:

• dor no local da injeção; 

• cefaléia; 

• febre de baixa intensidade. 

As contra-indicações específi cas são:

• gravidez, exceto quando a gestante estiver sob alto risco de exposição;  

• presença de imunodefi ciência congênita ou adquirida. No entanto, 

crianças infectadas pelo vírus da imunodefi ciência humana (HIV) podem 

receber todas as vacinas previstas no esquema básico de vacinação;

• presença de neoplasia maligna;

• uso de corticóides em dose imunossupressora (equivalente à predinisona 

na dose de 2 mg/kg/dia para criança, ou de 20 mg/dia para adulto, por 

mais de uma semana);

• uso de outras terapêuticas imunossupressoras (quimioterapia, 

antineoplásica, radioterapia etc.).

Atividade 8
Atende ao Objetivo 2 .

Você já percebeu que muitas vacinas induzem reações adversas leves? Então, 
liste, a seguir, as reações adversas da vacina contra febre amarela:
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Vacina dupla tipo adulto (dT)

Essa vacina é preparada com os toxóides diftérico e tetânico, sendo indicada

para a prevenção de difteria e tétano. Sua apresentação é sob a forma líquida,

em frascos contendo 10 doses cada um. Ela já vem pronta para uso e contém, em 

sua composição, um adjuvante, que pode ser hidróxido de alumínio ou fosfato

de alumínio.

Após a abertura do frasco-ampola, a vacina pode ser utilizada até que acabe

seu conteúdo, desde que respeitadas as condições de assepsia e conservação

indicadas pelo fabricante.

São recomendadas três doses dessa vacina. O intervalo entre as doses deve ser de

60 dias, podendo ter um intervalo mínimo de 30 dias. São necessárias doses 

de reforço a cada dez anos.

A vacina é administrada por via intramuscular (Figura 5.3) profunda no músculo

deltóide (Figura 5.2) ou músculo glúteo (Figura 5.5) com agulha 25 x 7. O volume 

de cada dose é de 0,5 mililitros.

As mulheres em idade fértil e gestantes devem utilizar a vacina dupla adulto ou só 

a toxóide tetânico com o objetivo de prevenir o tétano neonatal. Para gestantes,

recomenda-se vacinar o mais precocemente possível, preferencialmente logo no

primeiro mês de gravidez. Essa vacina (dT) funciona como dose de reforço da

vacina DPT.

Em casos de acidente grave, em que o risco de contaminação é maior, ou nos 

casos de gestação, a dose de reforço da dT pode ser antecipada para 5 anos. 

O aumento do intervalo entre as três primeiras doses não invalida o esquema de 

três doses. Nesses casos, também é necessário um reforço a cada dez anos (ou 

cinco anos em casos de acidentes graves e gestação). Deve-se considerar as doses 

aplicadas até dez anos atrás, comprovadas na caderneta de vacinação.
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Após aplicação da vacina dT, os efeitos adversos mais comuns nas primeiras

24 a 48 horas são:

• dor;

• calor;

• hiperemia;  

• enduração do local vacinado; 

• febre.

A contra-indicação específi ca para essa vacina é se o indivíduo tiver apresentado 

reação alérgica após a aplicação da última dose que ele tenha tomado.
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Fonte: www.sxc.hu  

Figura 5.7: A vacina dupla 
do tipo adulto é indicada 

rotineiramente para 
todas as gestantes, sem 

complicações.
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Vacinas para populações especiais

Apesar de constarem no calendário de vacinação, essas vacinas estão indicadas,

apenas, para uma parcela da população, principalmente idosos e indivíduos

que, por motivos clínicos, devem ser vacinados por estarem mais propensos a

desenvolver complicações decorrentes de gripe ou pneumonia. A seguir, você 

encontrará as duas vacinas que são indicadas para casos especiais: vacina anti-

infl uenza e vacina antipneumocócica.

a. Vacina anti-infl uenza

Essa vacina protege os indivíduos da gripe e, conseqüentemente, de complicações 

respiratórias como pneumonia e derrame pleural, que podem ocorrer após um

episódio gripal.

A vacina é do vírus infl uenza tipo I A, B e C inativados e é indicada em campanhas C

para indivíduos com mais de 60 anos e para pacientes com doenças crônicas 

graves, como: 

• cardiopatias;

• pneumopatias; 

• hepatopatias;

• imunodepressões;

• insufi ciência renal crônica; 

• diabetes insulino-dependente.

Os profi ssionais que trabalham diretamente com pacientes com doenças crônicas

graves também devem ser vacinados com a anti-infl uenza.

Essa vacina apresenta-se sob forma líquida pronta para o uso, em frasco-ampola 

com 10 doses cada um. O frasco-ampola nunca deve ser congelado. Após sua

abertura, a vacina pode ser utilizada até que acabe seu conteúdo, desde que

respeitadas as condições de assepsia e conservação indicadas pelo fabricante.

A dose da vacina corresponde a 0,5 mililitros e deve ser administrada por via

subcutânea (Figura 5.5), na região do músculo deltóide (Figura 5.2). A dose

deve ser repetida anualmente.

Após a aplicação da vacina contra o infl uenza, os efeitos adversos mais comuns

são:

• dor; 

• edema no local da injeção nas 48 horas após sua administração.
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Você deve estar atento às contra-indicações específi cas para essa vacina, 

como:

• reação anafi lática após ingestão de ovo de galinha; 

• reação após a última dose tomada da vacina; 

• história de síndrome de Guillain-Barré.

Você já ouviu falar na síndrome de Guillain-Barré? Se não ouviu, chegou a

hora de aprender a respeito dela. Pesquise sobre como se caracteriza essa

síndrome. Lembre-se de que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas.

Após encontrar as respostas, discuta com seus colegas e seu tutor no fórum

chamado Vacina anti-infl uenza. Aproveite para registrar, no espaço a seguir, 

as informações que encontrar. 

Fonte: http://www.ma.gov.br/
2008/5/8/Pagina5241.htm

Figura 5.8: A vacinação 
especial para os idosos 

é muito importante, 
pois, além de melhorar 

a qualidade de vida, 
previne complicações do 

aparelho respiratório, 
que são muito 
comuns nesta 

faixa etária. 

Fonte: www.sxc.hu
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b. Vacina antipneumocócica

As infecções pneumocócicas têm como agente etiológico a bactéria Streptococcus

pneumoniae. Essa bactéria pode causar, entre outras doenças, a pneumonia 

pneumocócica e a bacteremia pneumocócica. A pneumonia é uma infecção que

atinge os pulmões, enquanto a bacteremia é uma infecção que atinge a corrente

sanguínea, permitindo que o microorganismo invasor alcance outros órgãos.

A vacina antipneumocócica protege os indivíduos da pneumonia e da bacteremia 

pneumocócicas. Ela é preparada a partir de fragmentos de 23 sorotipos diferentes 

de pneumococos. Sua apresentação é na forma líquida (não necessitando de

reconstituição) em conjunto com uma seringa individual embalada. Uma dose

corresponde a 0,5 mililitros, devendo ser administrada por via subcutânea (Figura 

5.5) ou intramuscular (Figura 5.3). 

Nos indivíduos maiores de 60 anos e nos imunodeprimidos, a vacina deve ser, 

preferencialmente, aplicada na região do músculo deltóide (Figura 5.2). Havendo 

a indicação especial do uso da vacina em crianças, a idade mínima deve ser

de dois anos. Os casos de indicação especial englobam crianças com infecção

por HIV e aquelas com doença crônica que apresentem risco aumentado de

desenvolver pneumonia ou bacteremia por:

• disfunção esplênica (do baço) ou asplenia anatômica (falta do baço);

• síndrome nefrótica;

• condições associadas com imunodepressão;

• anemia falciforme.

A dose dessa vacina deve ser repetida a cada cinco anos. No caso dos idosos,

tem-se adotado a estratégia de campanhas que ocorrem anualmente em todo o

território nacional.

Os efeitos adversos mais comuns após 24 a 48 horas da aplicação da vacina

antipneumocócica são:

• dor; 

• eritema; 

• febre;

• astenia;

• cefaléia; 

• mialgia. 
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As contra-indicações específi cas da vacina antipneumocócica são:

• reação anafi lática após a última dose tomada pelo indivíduo;

• idade inferior a dois anos.

Vacina anti-rábica humana de cultivo celular

A PROFILAXIA da raiva humana é feita com o uso de vacinas e soro, quando os

indivíduos são expostos ao vírus rábico através da mordedura, lambedura de

mucosas ou arranhadura provocada por animais infectados com o vírus da raiva. 

A vacina é utilizada quando é possível observar o aparecimento dos sintomas da 

raiva no animal agressor. No caso de o animal apresentar os sintomas da raiva,

o indivíduo que sofreu a agressão deve receber o soro, além da vacina. Quando 

não é possível observar o animal, o indivíduo deve receber o soro e a vacina.

A vacina anti-rábica é produzida com vírus inativados. É apresentada sob a forma 

liofi lizada e vem acompanhada do diluente específi co. Ela deve ser conservada em 

geladeira, fora do congelador, na temperatura entre 2ºC a 8ºC, até o momento 

de sua aplicação, observando o prazo de validade do fabricante.

PR O F I L A X I A

Conjunto de medidas 
que têm por fi nalidade 

prevenir ou atenuar 
as doenças, suas 

complicações e 
conseqüências. Quando 

a profi laxia está 
baseada no emprego de 
medicamentos, trata-se 

da quimioprofi laxia.

(Fonte: http:
//www.pdamed.com.br/

diciomed/pdamed_0001_
13717.php)
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�
� E ainda salvamos os camundongos!

Você já parou para pensar em como as vacinas são feitas? De onde são tirados 
os microorganismos mortos ou atenuados que são usados para produzi-las? 
Bem, existem diversas maneiras de se produzir uma vacina. Vamos aprender 
um pouquinho sobre as anti-rábicas.

Existem, basicamente, dois tipos de vacinas anti-rábicas: as vacinas produzidas 
diretamente no cérebro de camundongos neonatos e as vacinas que são 
produzidas em cultura de células, chamadas de vacinas de cultivo celular.

No primeiro caso, o vírus é introduzido diretamente no cérebro dos animais. 
Os vírus invadem as células do cérebro e se multiplicam. Os animais são, então, 
sacrifi cados e os vírus são purifi cados (isolados) e inativados. Essa técnica 
é chamada de Fuenzalida & Palácios, e é atualmente a vacina utilizada nas 
campanhas de vacinação animal.

Mas uma nova técnica está produzindo esta mesma vacina evitando o sacrifício 
de animais e permitindo um produto mais puro e mais imunogênico, ou seja, 
que induz uma maior produção de anticorpos pelo organismo que recebeu a 
vacina. São as vacinas de cultivo celular, que já são utilizadas nas campanhas 
de vacinação humana. Nessa técnica, os vírus são injetados em cultura de 
células. Eles, então, invadem as células e se multiplicam em quantidades 
maiores do que no método feito em animais. Por fi m, os vírus são purifi cados 
e inativados para serem usados como vacina.

(Fonte: Adaptado de http://www.tecpar.br/noticias.php?id=464)

As vacinas anti-rábicas são apresentadas nas doses de 0,5 mililitros e 1 mililitro,

dependendo do fabricante. A dose indicada pelo fabricante independe da idade

e do peso do paciente.

Fonte: www.sxc.hu
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A via de aplicação recomendada é a intramuscular (Figura 5.3), na região do 

músculo deltóide (Figura 5.2) ou do músculo vasto lateral da coxa (Figura 5.3). 

Em crianças até 2 anos de idade, o local indicado para aplicação da vacina é o 

músculo vasto lateral da coxa (Figura 5.3). Essa vacina não deve ser aplicada

na região glútea por causa da grande camada de gordura nesta região, o que

pode prejudicar a absorção da vacina e, conseqüentemente, levar a uma baixa 

produção de anticorpos.

A vacina anti-rábica não tem contra-indicação (grávidas, mulheres lactantes,

pessoas com doença intercorrente ou outros tratamentos podem ser vacinadas). 

O tratamento deve ser iniciado o mais breve possível para garantir o esquema

completo de vacinação (veja Quadro 5.1). Aos indivíduos que utilizam corticóides 

e/ou imunossupressores, recomenda-se, sempre que for possível, a interrupção

do tratamento ao iniciar o esquema de vacinação. As manifestações adversas

relatadas com maior freqüência são:

• reação local; 

• febre;

• mal-estar; 

• náuseas;  

• cefaléia.

Não há relato de ocorrência de óbito associado ao uso da vacina produzida a

partir de cultivo celular.
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Quadro 5.1: Esquema para tratamento profi lático anti-rábico humano com a vacina de cultivo celular. O quadro apresenta
as medidas que devem ser tomadas em diversas situações de agressão realizada por animais, levando-se em consideração as
condições de saúde do animal agressor e o tipo de agressão (tipo de exposição) sofrida pela vítima.

Condições do animal
agressor1

Cão ou gato sem suspeita 
de raiva no momento da
agressão

Cão ou gato clinicamente 
suspeito de raiva no
momento da agressão

Cão ou gato raivoso 
desaparecido ou morto;
Animais silvestres
(inclusive os domiciliados)2

Animais domésticos de 
interesse econômico ou de
produção

Tipo de exposição

Contado indireto Lavar com água e sabão
Não tratar

Lavar com água e sabão
Não tratar

Lavar com água e sabão
Não tratar

Acidentes leves
Ferimentos superfi ciais,
pouco extensos,
geralmente únicos, 
em tronco e membros 
(exceto mãos, polpas
digitais e planta dos pés);
Podem acontecer
em decorrência
de mordeduras ou 
arranhaduras causadas
por unha ou dente;
Lambedura de pele com
lesões superfi ciais

Lavar com água e sabão
Observar o animal 
durante 10 dias após a 
exposição
Se o animal permanecer
sadio no período de
observação, encerrar o 
caso
Se o animal morrer, 
desaparecer ou se tornar
raivoso, administrar 5 
doses de vacina (dias 0, 3,
7, 14 e 28)

Lavar com água e sabão.
Iniciar tratamento com duas 
doses, uma no dia 0 e outra
no dia 3
Observar o animal durante 
10 dias após a exposição
Se a suspeita de raiva for
descartada após o 10º dia 
de observação, suspender o 
tratamento e encerrar o caso
Se o animal morrer,
desaparecer ou se tornar 
raivoso, completar o
esquema até 5 doses. Aplicar 
uma dose entre o 7º e o 10º 
dia e uma dose nos dias 14 
e 28

Lavar com água e sabão
Iniciar imediatamente
o tratamento com 5
(cinco) doses de vacina 
administradas nos dias 0, 3,
7, 14 e 28

Acidentes graves
Ferimentos na cabeça,
face, pescoço, mão, polpa 
digital e/ou planta do pé;
Ferimentos profundos, 
múltiplos ou extensos,
em qualquer região do
corpo;
Lambedura de mucosas;
Lambedura de pele onde 
já existe lesão grave;
Ferimento profundo
causado por unha de
gato.

Lavar com água e sabão
Observar o animal 
durante 10 dias após
exposição
Iniciar tratamento com
duas doses; uma no dia 0 
e outra no dia 3.
Se o animal permanecer
sadio no período de
observação, encerrar o 
caso
Se o animal morrer, 
desaparecer ou se tornar
raivoso, dar continuidade
ao tratamento,
administrando soro2 e 
completando o esquema 
até 5 (cinco) doses.
Aplicar uma dose entre o 
7º e o 10º dia e uma dose 
nos dias 14 e 28

Lavar com água e sabão.
Iniciar o tratamento com 
soro2 e 5 doses de vacina nos
dias 0, 3, 7, 14 e 28
Observar o animal durante 
10 dias após a exposição
Se a suspeita de raiva for
descartada após o 10º dia 
de observação, suspender o 
tratamento e encerrar o caso

Lavar com água e sabão
Iniciar imediatamente o
tratamento com soro2 e 5
doses de vacina nos dias 0, 
3, 7, 14 e 28

(Fonte: Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília Ministério da Saúde, 
2005.)
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Além dos procedimentos descritos no Quadro 5.1, outros cuidados que devem

ser observados são:

É preciso avaliar, sempre, os hábitos e cuidados recebidos pelo cão e/ou gato 

agressor. Podem ser dispensadas do tratamento com vacinas as pessoas agredidas 

por cão ou gato que, com certeza, não têm risco de terem contraído a infecção

rábica. Por exemplo:

• animais que vivem dentro do domicílio (exclusivamente); 

• animais que não tenham contato com outros animais desconhecidos e

que só saem na rua acompanhados dos seus donos;

• animais que não circulem em área com presença de morcegos hematófagos 

(que se alimentam de sangue). 

Em caso de dúvida sobre essas questões, é melhor iniciar o esquema de 

profi laxia indicado no Quadro 5.1. Mas é importante manter o animal agressor

sob observação e indicar o tratamento (soro + vacina) caso o animal morra, 

desapareça ou se torne raivoso.

Nas agressões por morcegos, deve-se indicar a soro-vacinação, indepen-

dentemente da gravidade da lesão.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.9: Não é 
necessária a aplicação da 

vacina anti-rábica quando 
o animal agressor é de 

procedência confi ável e 
pode ser observado, como 
é o caso de animais que só 

andam na companhia de 
seus donos. 
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Agora que você já sabe quais são as vacinas disponíveis nas unidades de saúde,

você, futuro técnico de enfermagem, poderá aplicá-las sempre sob orientação do 

enfermeiro responsável pelo setor de vacinação da Unidade de Saúde. Na próxima 

seção, você encontrará os calendários de vacinação previstos pelo PNI.

Atividade 9
Atende ao Objetivo 2 .

Você percebeu que a vacina anti-rábica, diferente das outras vacinas, pode 
ser administrada quando desconfi amos que fomos infectados pelo vírus? Isso 
acontece porque conseguimos identifi car o evento que possibilitou a infecção,
que é a mordida, lambida ou arranhão de um animal infectado. Levando em
consideração essa característica, como você explica o uso conjunto do soro
anti-rábico logo após a agressão?

Calendário de Vacinação do PNI

Considerando a necessidade de estabelecer normas sobre o Programa Nacional

de Imunizações, o Ministério da Saúde, através da Portaria Nº597/GM/2004, 

instituiu, em todo o território nacional, os calendários de vacinação. Entretanto,

nos vários estados do país, podem existir diferenças na administração das 

vacinas.

Foram estabelecidos calendários para vacinação de crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. Você verá a seguir cada um deles, separadamente:
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(Fonte: Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1133)

Idade Vacinas Doses Doenças evitadas

Ao nascer
BCG - ID dose única

Formas graves de 
tuberculose

Vacina contra
Hepatite B (1)

1ª dose Hepatite B

1 mês Vacina contra Hepatite B 2ª dose Hepatite B

2 meses

Vacina tetravalente 
(DTP + Hib) (2)

1ª dose

Difteria, Tétano,
Coqueluche, Meningite

e outras infecções 
causadas pelo

Haemophilus infl uenzae
tipo b

VOP (vacina oral contra 
pólio)

1ª dose
Poliomielite (paralisia

infantil)

VORH (Vacina oral de
Rotavírus Humano) (3)

1ª dose   Diarréia por Rotavírus

4 meses

Vacina tetravalente
(DTP + Hib)

2ª dose 

Difteria, Tétano,
Coqueluche, Meningite

e outras infecções 
causadas pelo

Haemophilus infl uenzae
tipo b

VOP (vacina oral contra 
pólio)

2ª dose 
Poliomielite (paralisia

infantil)

VORH (vacina Oral de 
Rotavírus Humano) (4)

2ª dose Diarréia por Rotavírus

6 meses

Vacina Tetravalente
(DTP + Hib)

3ª dose 

Difteria, Tétano,
Coqueluche, Meningite

e outras infecções 
causadas pelo

Haemophilus infl uenzae
tipo b

VOP (vacina oral contra 
pólio)

3ª dose 
Poliomielite (paralisia

infantil)

Vacina contra Hepatite B 3ª dose Hepatite B

9 meses
Vacina contra febre 

amarela (5)
dose inicial Febre amarela

12 meses SRC (tríplice viral) dose única
Sarampo, Rubéola e 

Caxumba

15 meses

VOP (vacina oral contra 
pólio)

reforço
Poliomielite (paralisia

infantil)

DTP (Tríplice bacteriana) 1º reforço
Difteria, Tétano e

Coqueluche

4-6 anos
DTP (Tríplice bacteriana) 2º reforço

Difteria, Tétano e
Coqueluche

SRC (Tríplice viral) reforço
Sarampo, Rubéola e 

Caxumba

10 anos
Vacina contra febre 

amarela
reforço Febre amarela

Quadro 5.2: Calendário Básico de Vacinação da Criança. Essas são as vacinas que devem ser tomadas por
crianças até os dez anos. Estão relacionadas as doses para cada vacina e a doença evitada pela mesma. 
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As observações que estão indicadas numericamente no Quadro 5.2 serão listadas 

a seguir:

(1) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada

logo na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido.

O esquema básico dessa vacina se constitui de 3 doses, com intervalos

de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para

a terceira dose.

(2) O esquema de vacinação atual com a vacina Tetravalente é feito aos 2, 4 

e 6 meses de idade. Também são realizados dois reforços com a Tríplice

Bacteriana (DTP), sendo o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo

entre 4 e 6 anos.

(3) É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus 

Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 

semanas de vida).

(4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus 

Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 

24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira

e a segunda dose é de 4 semanas.

(5) A vacina contra febre amarela é indicada para crianças a partir dos 9 

meses de idade que morem ou irão viajar para:

⇒ ÁREAS ENDÊMICAS (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, 

PA, GO e DF), 

⇒ ÁREAS DE TRANSIÇÃO (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, 

PR, SC e RS); e

⇒ ÁREAS DE RISCO POTENCIAL (alguns municípios dos estados: BA, ES e

MG).

Pessoas que viajam para áreas de risco devem se vacinar contra febre amarela

10 dias antes da viagem (BRASIL, 2007).

ÁR E A S E N D Ê M I C A S

Áreas que sempre 
apresentam a circulação 
do vírus, tanto infectando
animais quanto humanos.

ÁR E A S D E T R A N S I Ç Ã O

Áreas onde a circulação 
do vírus é esporádica, 
tendo sido afetada
recentemente.

ÁR E A S D E R I S C O 
P O T E N C I A L

Áreas vizinhas às áreas 
de transição. Apesar de
não haver evidência de
circulação do vírus nessas
áreas, suas características 
hidrográfi cas e
vegetativas indicam 
uma probabilidade de 
ocorrência da doença.

(Fonte: http:
//www.itu.com.br/
noticias/detalhe.asp?cod_
conteudo=12371.)
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Atividade 10
Atende ao Objetivo 3 .

a. Quantas e quais vacinas uma criança, do nascimento até os dez anos de idade, 
deve tomar?

b. Crianças que não morem em áreas endêmicas, de transição ou de risco potencial 
para febre amarela não precisam tomar a vacina contra febre amarela?

(Fonte: Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1133)

Quadro 5.3: Calendário Básico de Vacinação do Adolescente. Estas são as vacinas que devem ser tomadas por
adolescentes dos onze aos dezenove anos de idade, inclusive as que devem ser tomadas para o resto da vida.
Nesse quadro estão relacionadas as doses para cada vacina e a doença que é evitada ao tomá-la. 

Idade Vacinas Doses Doenças evitadas

De 11 a 19 anos (na 
primeira visita ao 
serviço de saúde)

Hepatite B 1 ª dose Contra Hepatite B

dT (Dupla tipo adulto)
(2)

1 ª dose Contra Difteria e Tétano

Febre amarela (3) reforço Contra Febre amarela

SCR (Tríplice viral) (4) dose única
Contra Sarampo, 

Caxumba e Rubéola

1 mês após a 1ª dose 
contra Hepatite B

Hepatite B 2 ª dose Contra Hepatite B

6 meses após a 1ª dose 
contra Hepatite B

Hepatite B 3 ª dose Contra Hepatite B

2 meses após a 1ª dose 
contra Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 2 ª dose Contra Difteria e Tétano

4 meses após a 1ª dose 
contra Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 3 ª dose Contra Difteria e Tétano

a cada 10 anos por toda
a vida

dT (Dupla tipo adulto)
(5)

reforço Contra Difteria e Tétano

Febre amarela reforço Contra Febre amarela

As observações que estão indicadas numericamente no Quadro 5.3 serão listadas 

a seguir:

(1) O adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior deve seguir

o esquema de vacinação indicado no Quadro 5.3, para todas as vacinas 

listadas. Se ele/ela apresentar documentação com esquema incompleto,

é preciso que sejam aplicadas as vacinas necessárias para completar o

esquema que foi iniciado.
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(2) O adolescente que já recebeu 3 doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT precisa 

receber uma dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, é 

preciso antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose tomada. O

intervalo mínimo entre as doses da dupla tipo adulto é de 30 dias.

(3) Deve ser vacinado contra febre amarela o adolescente que more ou vai

viajar para:

⇒ áreas endêmicas (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, 

PA, GO e DF); 

⇒ áreas de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, 

PR, SC e RS); e

⇒ áreas de risco potencial (alguns municípios dos estados: BA, ES e 

MG).

Ao viajar para essas áreas, o adolescente deve ser vacinado 10 dias antes da

viagem.

(4) O adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR) 

devidamente comprovada no cartão de vacinação não precisa receber a

dose prevista no esquema de vacinação.

(5) A adolescente grávida que esteja com a vacina dupla tipo adulto em dia

mas recebeu sua última dose há mais de 5 anos, precisa receber uma

dose de reforço. A dose de reforço deve ser aplicada no mínimo 20 dias 

antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de

reforço deve ser antecipada para cinco anos após a última dose tomada

(BRASIL,2007).

Atividade 11
Atende ao Objetivo 3 .

a. Um adolescente, com quatorze anos, aparece na UBS alegando não ter a
carteira de vacinação. Quais vacinas você aplicaria nele?

b. Um adolescente tomou a vacina DTP há cinco anos e sofreu um acidente de
carro com perda considerável de sangue devido a vários ferimentos. Quando 
ele deverá tomar o reforço desta vacina?
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(Fonte: Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1133)

Idade Vacinas Doses Doenças evitadas

A partir dos 20 anos

dT (Dupla tipo
adulto) (1)

1 ª dose
Contra Difteria e 

Tétano

Febre amarela (2) dose inicial Contra Febre amarela

SCR (Tríplice viral) 
(3)

dose única
Contra Sarampo,

Caxumba e Rubéola

2 meses após a 1ª
dose contra Difteria e 

Tétano

dT (Dupla tipo
adulto) 

2 ª dose
Contra Difteria e 

Tétano

4 meses após a 1ª
dose contra Difteria e 

Tétano

dT (Dupla tipo
adulto) 

3 ª dose
Contra Difteria e 

Tétano

a cada 10 anos por 
toda a vida

dT (Dupla tipo
adulto) (4)

reforço
Contra Difteria e 

Tétano

Febre amarela reforço Contra Febre amarela

60 anos ou mais Infl uenza (5) dose anual
Contra Infl uenza ou 

Gripe

Pneumococo dose única
Contra Pneumonia

causada pelo 
pneumococo

Quadro 5.4: Calendário Básico de Vacinação do Adulto e do Idoso. Nesse quadro estão as vvacinas
que devem ser tomadas por adultos, a partir dos vinte anos, e idosos, acima dos sessentaa anos
de idade. Ele também contempla as vacinas que devem ser tomadas para o resto da vida. Estão
relacionadas as doses para cada vacina e a doença que ela previne.

As observações que estão indicadas numericamente no Quadro 5.2 serão listaddas 

a seguir:

(1) Qualquer pessoa que, a partir dos 20 (vinte) anos, não tenha comprovaçãão 

de vacinação anterior para a dupla tipo adulto deve seguir o esquemma

descrito no Quadro 5.4. Se apresentar documentação com esquemma 

incompleto, é necessário completar o esquema com as doses que faltamm.

O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(2) Deve ser vacinado contra febre amarela o adulto ou idoso que more oou

vai viajar para:

⇒ áreas endêmicas (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AMM, 

PA, GO e DF);

⇒ áreas de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SSP, 

PR, SC e RS);  

⇒ áreas de risco potencial (alguns municípios dos estados: BA, ESS e 

MG). 
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Ao viajar para essas áreas, o adulto ou idoso deve ser vacinado 10 dias antes

da viagem.

(3) A vacina tríplice viral – SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) – deve ser

administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação

de vacinação anterior e em homens até 39 anos.

(4) Mulher grávida que esteja com a vacina duplo tipo adulto em dia mas

recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) anos precisa receber uma

dose de reforço. A dose de reforço deve ser aplicada no mínimo 20 dias 

antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de

reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose.

(5) A vacina contra Infl uenza é oferecida anualmente durante a Campanha

Nacional de Vacinação do Idoso.

(6) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional

de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições 

fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso.

Essa vacina deve receber um reforço cinco anos após a primeira dose

(BRASIL, 2007).

Fonte: http://www.sertaozin
ho.sp.gov.br/noticia/noticia_
demo_new.php?id=164

Figura 5.10: Todos os anos 
são realizadas campanhas
de vacinação para idosos. 
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Você já deve ter percebido que existem inúmeros cuidados acerca do modo de

aplicação das vacinas. Nessa perspectiva, você, técnico de enfermagem, deve

sempre aplicar vacinas sob a orientação do enfermeiro. Também é preciso 

muita atenção com as doses que devem ser administradas. Tudo isso para que 

o resultado fi nal, a prevenção da doença, seja alcançado. Mas ainda não acabou, 

existem precauções importantes a serem observadas. Vamos a elas!

Atividade 12
Atende ao Objetivo 3 .

a. Um indivíduo com trinta anos aparece na UBS com sua carteira de vacinação. 
Na carteira, as únicas anotações são duas doses da vacina dT. Que vacinas você 
daria a essa pessoa?

b. Uma mulher de vinte e três anos que está grávida de oito meses e recebeu a
dT há quatro anos precisa ser vacinada novamente?

Vacinas do PNI: alguns aspectos importantes

Para trabalhar com vacinas de forma segura, é importante estar ciente de que

algumas apresentam contra-indicações. Também é necessário saber que a 

vacinação deve ser adiada quando o indivíduo apresenta determinados quadros

clínicos. E será que existe algum problema em se aplicar mais de uma vacina ao

mesmo tempo? Nessa seção, vamos analisar estas questões.

Contra-indicações gerais das vacinas

Apesar de haver indicação das vacinas para toda a população, existem algumas 

situações em que o mais prudente é não vacinar. Essas situações são defi nidas 

pelos critérios que constituem as contra-indicações gerais, pois são comuns a

todas as vacinas.  Como exemplo dessas contra-indicações gerais, temos:

• uso prolongado de corticóides;

• pessoas portadoras de neoplasia; 

• pessoas portadoras de imunodefi ciência congênita;

• pessoas portadoras de imunodefi ciência adquirida;
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• desnutrição severa; 

• alergia aos componentes da vacina.

É claro que existem os casos particulares, mas esses não são possíveis de serem

listados aqui e devem ser analisados pontualmente pela equipe de Enfermagem

e/ou Saúde, sob orientação do enfermeiro.

O clone 

a das contra-indicações para aplicação de vacinas, em geral, é o uso Uma
longado de corticóides pelo indivíduo a ser vacinado. Você consegue prol
ginar o porquê desta restrição?ima

corticóides ou corticosteróides são a forma sintética de um hormônio Os 
mado cortisol. O cortisol é produzido pela glândula supra-renal. Este cham

hormônio é essencial para nossa vida. Ele possui uma potente ação anti-h
infl amatória natural e participa de diversos processos fi siológicos, como 
metabolismo ósseo, de açúcares, sais minerais, gorduras e proteínas; além 
disso, tem uma ação estimuladora sobre o cérebro. Essas ações sobre o 

metabolismo são necessárias para a produção de 
energia pelo organismo. Essa energia é utilizada 
por nós para realizar atividades diárias e também 
em situações especiais de estresse tanto físico como 
emocional.

Os corticóides foram gerados pela indústria 
farmacêutica com o objetivo de reproduzir de forma 
não-natural as ações benéfi cas do cortisol. Existem 
dois grupos de corticóides: os mineralocorticóides 
e os glicocorticóides. Os mineralocorticóides atuam 
sobre a regulação do volume de água do organismo. 
Já os glicocorticóides são potentes anti-infl amatórios, 
muito utilizados com o objetivo de suprimir os 
efeitos nocivos de respostas imunes, como as 
autoimune, alérgicas ou de rejeição de transplantes. 
Portanto, esse tipo de medicamento possui uma ação 
imunossupressora e, por isso, existem ressalvas a sua 
utilização quando da aplicação de vacinas. 

(Fontes: Adaptado de http://blogdalergia.blogspot.com/
2007/06/corticides-faca-de-dois-gumes.html / Imunobiologia: 
O sistema imune na saúde e na doença. Janeway, C.A.;
Travers, P.; Walport, M.; Shlomchik, M. –  5a edição – Porto
Alegre: Ed. Artmed, 2002.)

Razões para o adiamento das vacinas

Quando a pessoa a ser vacinada apresenta determinados quadros clínicos, é 

mais seguro adiar a vacinação até que o quadro seja revertido. As situações em

que as vacinas devem ser adiadas são:

• estado febril com temperatura axilar (tirada nas axilas) maior ou igual a 

37,8°C;

• pessoas submetidas a tratamento imunodepressor (quimioterapia e 

radioterapia).
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As associações de vacinas

Como já vimos, muitas vacinas são administradas ao mesmo tempo, seja porque 

elas já vêm misturadas no mesmo frasco ou porque são misturadas no momento 

da vacinação.

Desde que respeitadas as vias de aplicação adequadas e os locais indicados para

aplicação, não há problemas em se administrar mais de uma vacina em um único 

dia. Além de não oferecer riscos ao indivíduo vacinado, isso permite aproveitar

ao máximo a sua presença na unidade de saúde.

Fonte: www.sxc.hu 

Figura 5.11: A mistura de 
vacinas, ou a aplicação de 

duas ou mais ao mesmo 
tempo, é uma 

prática comum.
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Além dos cuidados listados nessa seção, é de grande importância a atenção 

dirigida às possíveis reações adversas resultantes da vacinação. Vamos, então, 

discuti-las a seguir.

Atividade 13 
Atende aos Objetivos 3 e 4 .

a. Um indivíduo foi até a UBS em que você trabalha para ser vacinado contra
rubéola. Você descobre que ele está na fase fi nal do tratamento para um câncer 
de próstata. Como você agiria nesse caso?
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b. Um indivíduo chega à UBS para receber duas vacinas. Ele precisa tomar a

VOP e a VORH. Isto é possível? Como você procederia?

Vacinas do PNI: vigilância das reações adversas 

A vacinação contribui para a prevenção e o controle das doenças; entretanto,

existe a possibilidade de ocorrerem efeitos adversos como conseqüência de sua

aplicação. Vários desses efeitos foram listados neste tema.

Alguns desses efeitos são bastante conhecidos e até comuns. A maioria deles

regride de forma espontânea; contudo, é importante estarmos atentos aos 

seus relatos. No caso de efeitos adversos que ocorram com muita freqüência,

é necessário que se acompanhe o desenvolvimento dos mesmos para se investigar

quais as causas: se são provenientes do organismo do indivíduo, da fabricação da 

vacina ou da forma como foi aplicada. Os técnicos da vigilância epidemiológica

do município devem ser avisados para que eles orientem e participem da 

investigação de tais causas.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.12: A cefaléia (dor 
de cabeça) é um efeito 
adverso muito comum 
de acontecer após a 
vacinação.

M
ik

e 
Jo

h
n

so
n



               ·149·

Tema 5

e-Tec Brasil
Enfermagem

REDE DE FRIO: CONSERVANDO OS IMUNOBIOLÓGICOS

A cadeia (rede) de frio engloba os procedimentos que controlam as condições

de estoque e temperatura das vacinas. Esses cuidados vão desde a produção

das vacinas realizada no laboratório até a sala de vacinação na unidade básica

de saúde.

Você sabia que as vacinas e os soros passam por várias etapas desde sua 

produção até sua aplicação? Chamamos de rede de frio ou cadeia de frio as

etapas percorridas, bem como onde e como são armazenadas as vacinas.

Nas unidades de saúde, todas as vacinas devem ser conservadas entre 2°C a 8°C,

porque essa temperatura as mantém em condições adequadas para sua utilização.

Essa faixa de temperatura é utilizada, principalmente, no NÍVEL LOCAL. Já as vacinas

que podem ser congeladas, como as vacinas virais, podem ser conservadas em

temperaturas negativas, o que acontece nos NÍVEIS NACIONAL, ESTADUAL e REGIONAL,

pois nesses locais existem freezers que mantêm as vacinas em temperaturas negativas.

Algumas vacinas, entretanto, não podem ser congeladas, como, por exemplo, as

vacinas produzidas com toxóides. Essas vacinas são conservadas sempre na

temperatura do nível local (2°C a 8°C). É importante lembrar que, nas unidades

básicas de saúde (UBS), existem salas próprias para a aplicação das vacinas.

Para a conservação das vacinas na UBS, utiliza-se um refrigerador comum, isto

é, aquele que possui um congelador no mesmo compartimento da geladeira.

As vacinas são armazenadas da seguinte forma: as vacinas que podem ser 

congeladas fi cam na prateleira superior (mais próxima do congelador), dispostas 

em bandejas não perfuradas, visando manter o ar frio entre os imunobiológicos. 

Já as vacinas que não podem ser congeladas fi cam na prateleira inferior. Elas 

devem ser organizadas em bandejas não perfuradas. Na terceira prateleira, 

deve-se colocar os diluentes e/ou soros, lembrando de deixar um espaço entre 

as caixas para que o ar circule e mantenha a temperatura adequada (+2° a +8°). 

Todos os meses, ou quando é necessário, chega um novo estoque de vacinas

para ser utilizado na UBS.

Nunca coloque as vacinas na porta do refrigerador. No congelador colocamos

gelo reciclável (bobinas de água ou gelox). A gaveta de verduras deve ser 

retirada. Nesse espaço coloque garrafas com água colorida (para que nenhum 

funcionário consuma a água por engano). As garrafas e as bobinas ajudam a 

manter a temperatura entre 2°C a 8°C, em caso de falta de energia. Ao organizar a 

geladeira, é preciso ter cuidado em ocupar até no máximo 50% da sua capacidade 

com imunobiológicos, bobinas e garrafas. A organização do refrigerador deve

ser realizada sempre sob a orientação do enfermeiro.

NÍ V E L L O C A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos a serem 
utilizados na sala de 

vacinação da unidade 
de saúde.

NÍ V E L N A C I O N A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos que 
são distribuídos para 
os estados, de acordo 

com o controle de 
movimentação 

de estoque. 
O armazenamento 
nacional é feito na 
Central Nacional 
de Armazenagem 
e Distribuição de 
Imunobiológicos. 

Os estoques são enviados 
por via aérea ou terrestre.

NÍ V E L E S T A D U A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos 
utilizados em cada 

estado do país e que são 
destinados à distribuição 

na rede de saúde 
do estado.

NÍ V E L R E G I O N A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos que 
são distribuídos para os 

municípios pertencentes a 
uma determinada região.

(Fonte: Adaptado de http:
//www.uff.br/disicamep/

rede.htm)
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No dia a dia da vacinação, para que a temperatura da geladeira permaneça de

2°C a 8°C, você não deve abrir a geladeira toda vez que for administrar uma

vacina. Para que isso seja possível, é necessário que a cada dia de trabalho você

retire as vacinas que serão utilizadas durante todo aquele dia. Para conservá-las

na temperatura adequada fora do refrigerador, coloque-as em uma caixa térmica.

As caixas térmicas servem para manter a temperatura. As caixas utilizadas 

para vacinação são do tipo retangular, com capacidade mínima de doze litros

e tampa ajustada. As caixas térmicas são produzidas com material térmico do

tipo poliuretano ou poliestireno expandido, que mantém a temperatura das

vacinas entre 2ºC e 8ºC. 

A caixa térmica deve ter bobinas de gelo reutilizável nas suas laterais, e 

devemos colocar as vacinas no centro. A temperatura no interior da caixa deve

ser monitorada com termômetro de cabo extensor (Figura 5.14). Esses mesmos

procedimentos são realizados durante as campanhas, bloqueios e intensifi cações

de vacinas.

Figura 5.13: Modo de 
conservação de vacinas e 
outros imunobiológicos em
um refrigerador. 
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Figura 5.14: Termômetro 
de cabo extensor que 

serve para controle da 
temperatura dentro das 

caixas térmicas.
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A geladeira que conserva as vacinas deve fi car em um local longe da luz solar

direta e deve ter um interruptor elétrico só para ela. É preciso realizar a limpeza

da geladeira de quinze em quinze dias, ou quando o gelo do congelador passar de 

1 cm de espessura. Para a limpeza da geladeira, as vacinas devem ser retiradas e

colocadas em caixas térmicas até que o procedimento de limpeza seja concluído

e a temperatura da geladeira esteja novamente entre + 2°C e + 8°C.

Sempre que a geladeira apresentar algum problema, um técnico deve ser 

chamado. Nesses casos, as vacinas devem ser colocadas em local apropriado,

como caixas térmicas ou outro refrigerador disponível, até que o problema seja 

solucionado.

re-se de que as vacinas, no nível local, devem estar sempre na temperatura Lemb
C a 8°C.de 2°C

Para saber mais sobre a conservação de 
imunobiológicos, é importante que você 
leia o manual de rede de frio elaborado pelo 
Ministério da Saúde. Você poderá encontrar 
o manual completo no endereço http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/
manu_rede_frio.pdf. 

Você já se perguntou como é possível saber se a temperatura do refrigerador está 

entre 2°C e 8°C? É claro que precisamos de um termômetro, não é mesmo?

Existem termômetros específi cos para serem usados nas geladeiras que conservam 

vacinas. O termômetro de máxima e mínima é o mais adequado para ser usado

na cadeia de frio. Ele possibilita medir a variação da temperatura, ou seja, ele

verifi ca a temperatura máxima e a temperatura mínima atingidas durante um

intervalo de tempo. Com esse termômetro, por exemplo, é possível saber quais

foram as temperaturas máxima e a mínima da geladeira durante o período em

que a unidade básica de saúde esteve fechada, bem como a temperatura da

geladeira no momento dessa verifi cação.

Hoje em dia, já se dispõe de termômetros digitais que possibilitam a verifi cação

da temperatura sem a necessidade de abrir o refrigerador.

Fonte: www.sxc.hu

at��
�
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A verifi cação e o controle da temperatura devem ser realizados duas vezes por

dia. A primeira verifi cação deve ser logo no início da jornada de trabalho e 

a outra deve ser feita no fi nal do dia. As temperaturas verifi cadas devem ser 

anotadas no formulário de controle da temperatura que fi ca anexado na porta 

do refrigerador. Caso não encontre esse formulário, pergunte à enfermeira 

responsável onde encontrá-lo.

Atividade 14 
Atende ao Objetivo 5 .
a. Onde e a que temperatura você guardaria uma vacina produzida com 
toxóide?

b. Ao receber um estoque de vacinas para a USB, como você procederia?

c. Digamos que você chegou a UBS e percebeu que a geladeira onde estão 
guardadas as vacinas está com problemas de refrigeração. O que você faria?
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AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA

Para discutirmos as ações de enfermagem em saúde coletiva é necessário que você 

entenda que o processo saúde-doença é resultante de determinada ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL. Ele é, também, infl uenciado por diversos fatores que caracterizam a

inserção social dos indivíduos e grupos em busca de uma boa qualidade de

vida.

Os fatores que caracterizam a inserção social dos indivíduos estão relacionados

com as condições de acesso a:

• educação;

• moradia;

• trabalho;

• lazer;

• transporte; 

• serviços de saúde;

• outros.

Hoje em dia, apesar de a saúde não ser mais considerada apenas como a ausência 

de doença, podemos verifi car que muitas das ações realizadas nas unidades

básicas de saúde e/ou serviços de saúde estão voltadas, principalmente, para

uma atuação curativa.

Não é possível dizer que a população brasileira esteja com seus problemas de

saúde resolvidos, mesmo estando escrito na Constituição Brasileira de 1988 e 

a Lei Orgânica da Saúde n° 8080/90 que a saúde é direito de todos e dever do

Estado e é determinada por:

• uma boa alimentação; 

• um transporte adequado;

• direito de acesso aos bens e serviços essenciais;

• entre outros.

Por isso, devemos sempre resgatar (recuperar) o que fi cou registrado nas leis (Lei 

nº 8.080/90 e nº Lei 8.142/90) que constituíram o atual Sistema Único de Saúde

(SUS) brasileiro. Vale destacar que a Lei nº 8.142/90 garante a participação da

população nas decisões do setor de saúde. Essa participação pode ser realizada

através dos conselhos de saúde.

OR G A N I Z A Ç Ã O 
S O C I A L

Refere-se aos sistemas de
relações de obrigação que 
existem entre membros
de um grupo, entre
grupos ou entre pessoas 
e grupos que constituem 
determinada sociedade. 
Distingue-se da estrutura 
social que se refere à
colocação e posição de
indivíduos e de grupos
dentro desse sistema de 
relações de obrigação.

(Fonte: http:
//www.prof2000.pt/users/
dicsoc/soc_o.html.)



               ·155·

Tema 5

e-Tec Brasil
Enfermagem

Como afi rmam Pinho e Silva (2006, p.459):

A saúde não é um fenômeno isolado, mas resultado da interação de todas 
as condições em que a população vive; não se pode considerar o indivíduo 
separadamente do seu contexto social e econômico e ambiental. Clima, 
o tipo de moradia, a qualidade da água consumida, a possibilidade de 
tratamento higiênico dos dejetos domésticos, além de muitos outros fatores, 
infl uenciam e até determinam o padrão de saúde das populações.

É importante perceber que as ações da enfermagem em saúde coletiva devem

estar pautadas principalmente em ações de vigilância à saúde. Isso signifi ca dizer 

que o técnico de enfermagem, em conjunto com a equipe de enfermagem, deve

estar preparado para o cuidar, que é a essência e base histórica da Enfermagem. 

Esse cuidar, na saúde coletiva, pode ser interpretado como um conjunto de 

práticas e habilidades para:

• o acompanhamento;

• o controle; 

• a resolução dos problemas de saúde da população.

A Enfermagem deve aproveitar as oportunidades de contato com a população

para aumentar o conhecimento sobre a mesma, tendo como objetivo oferecer 

uma assistência integral a esta população.

Como cidadãos de qualquer extrato da população, precisamos estar cientes 
das leis que regem nossa vida em sociedade. Não só para que possamos 
cumprir com nossas obrigações, mas também para que possamos exercer 
nossos direitos.

Você, como futuro profi ssional da área de saúde, precisa também estar 
informado das leis que regem este setor. Por isso, procure ler as leis e normas 
operacionais que regem o Sistema de Saúde Brasileiro. A seguir, alguns 
endereços da internet onde você pode encontrá-las:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm

http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=169

http://www.saude.rj.gov.br/Docs/Legisla%C3%A7%C3%A3o/nob.pdf

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp

Esses são apenas alguns. Existem vários outros. Agora é com você!

��
�
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RESUMINDO...

• O sistema imunológico é a denominação usada para descrever os tecidos,

as células e as moléculas envolvidas na imunidade adaptativa, ou, algumas

vezes, a totalidade dos mecanismos de defesa do hospedeiro.

• A imunização é defi nida como a aquisição de proteção imunológica

contra uma doença infecciosa. Essa prática tem como objetivo aumentar

a resistência de um indivíduo contra infecções.

• As vacinas atuam no corpo humano, protegendo os indíviduos de algumas

doenças transmissíveis.

• O técnico de enfermagem assume grande importância nas atividades de

imunização, pois ele, em conjunto com o enfermeiro, realiza as atividades

de vacinação.

• O PNI tem como objetivo contribuir para o controle ou erradicação das

doenças infecto-contagiosas e imunopreviníveis (possíveis de prevenir por

imunização), tais como:

– poliomielite (paralisia infantil); 

– sarampo;

– difteria;

– tétano;

– coqueluche;

– tuberculose mediante a imunização sistemática da população.

• O PNI determina que várias vacinas sejam fornecidas gratuitamente à

população nas unidades básicas de saúde. As vacinas são: BCG-ID, Vacina

contra hepatite B, Vacina Oral contra Poliomielite (Sabin), Vacina Oral de

Rotavírus Humano (VORH), Vacina tetravalente contra difteria, tétano,

coqueluche (DTP) e Vacina contra o hemófi lo (hib), Vacina tríplice viral

contra sarampo, caxumba e rubéola, Vacina antiamarílica ou contra febre

amarela, Vacina dupla tipo adulto (dT), Vacina anti-infl uenza, Vacina

anti-pneumocócica, Vacina Anti-rábica humana de cultivo celular.

• As vacinas são produtos sensíveis ao calor; por isso, não devem fi car

expostas à ação direta da luz solar.

• O Programa Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde, através

da Portaria Nº597/GM/2004, instituiu em todo o território nacional os

calendários de vacinação:
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– Calendário Básico de Vacinação da Criança

– Calendário Básico de Vacinação do Adolescente

– Calendário Básico de Vacinação do Adulto e do Idoso

Entretanto, nos vários estados do país podem existir diferenças na 

administração das vacinas.

• Apesar de haver indicação das vacinas para toda a população, existem 

algumas situações em que o mais prudente é não vacinar. Essas situações

são defi nidas pelos critérios que constituem as contra-indicações gerais, pois 

são comuns a todas as vacinas. Como exemplo dessas contra-indicações

gerais, temos:

– uso prolongado de corticóides;

– pessoas portadoras de neoplasia;

– pessoas portadoras de imunodefi ciência congênita; 

– pessoas portadoras de imunodefi ciência adquirida;

– desnutrição severa; 

– alergia aos componentes da vacina.

• A cadeia (rede) de frio engloba os procedimentos que controlam as 

condições de estoque e temperatura das vacinas. Estes cuidados vão desde

a produção das vacinas, realizada no laboratório, até a sala de vacinação

na unidade básica de saúde.

• As vacinas, no nível local, devem estar sempre na temperatura de 2°C a 8°C. 

• É importante perceber que as ações da enfermagem em saúde coletiva

devem estar pautadas principalmente em ações de vigilância à saúde. Isso

signifi ca dizer que o técnico de enfermagem, em conjunto com a equipe

de enfermagem, deve estar preparado para o cuidar, que é a essência e

base histórica da Enfermagem. Esse cuidar na saúde coletiva pode ser

interpretado como um conjunto de práticas e habilidades para:

– o acompanhamento;

– o controle; 

– a resolução dos problemas de saúde da população.

• A Enfermagem deve aproveitar as oportunidades de contato com a 

população para aumentar o conhecimento sobre a mesma, tendo como

objetivo oferecer uma assistência integral a esta população.
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INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Este foi o último tema da Unidade 3. A próxima unidade tratará de temas 

relacionados à gestão em saúde. O primeiro tema vai contar um pouco da história 

da enfermagem. Ficou curioso? Então, não deixe de ler. Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

Não, o uso de vitaminas não pode ser considerado como imunização. Embora 
sejam utilizadas como forma de aumentar a proteção do organismo contra
uma doença infecciosa, como, por exemplo, o resfriado (o que ainda não tem
comprovação científi ca), o conceito de imunização é baseado na indução de
uma resposta imune por meio da inoculação de antígenos (imunização ativa) 
ou anticorpos (imunização passiva) no organismo.

Atividade 2

a. A característica da vacina que permite a simulação da infecção natural é o 
fato de ela ser produzida com vírus vivos.

b. O indivíduo não desenvolve a doença porque os vírus que compõem a vacina
estão na sua forma atenuada, ou seja, eles foram manipulados e perderam a
virulência. A virulência é exatamente a capacidade que o microorganismo tem de 
causar a doença, medida pela mortalidade produzida por esse microorganismo
e por seu poder de invadir células e tecidos.

Atividade 3

a. Via intraintramuscular.

b. Depende do laboratório produtor da vacina e da idade da pessoa que vai
tomar a vacina, podendo variar de 0,5 mililitro a 1 mililitro.

c. Crianças, logo ao nascer.

d. Três doses, sendo a primeira dose administrada logo após o nascimento.
A segunda dose um mês após a primeira; e a terceira dose seis meses após a
primeira.

e. Porque este procedimento está associado a uma menor imunogenicidade, ou
seja, a uma menor resposta imunológica.  

Atividade 4

A vacina Sabin tem via de administração oral. Quer dizer que a vacina, após ser
aplicada, vai direto para o aparelho digestório. Se a criança apresentar diarréia 
ou vômito, ela irá expelir a vacina antes que ela consiga alcançar seu alvo (as 
células intestinais) e provocar seus efeitos.
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Atividade 5

A atenção com a idade de vacinação se deve ao risco de eventos adversos, tais
como: reação alérgica sistêmica grave, que pode ocorrer até duas horas após
a administração da vacina; a presença de sangue nas fezes até 42 dias após a
vacinação e a internação por abdome agudo obstrutivo até 42 dias após a aplicação
da vacina.

Atividade 6

Os toxóides são proteínas tóxicas liberadas por algumas bactérias, na forma 
inativada. Algumas doenças, como a difteria e o tétano, são causadas por estas
toxinas. Portanto, as vacinas para essas doenças são feitas com os toxóides e 
não com as bactérias.

Atividade 7

a. Via de administração subcutânea.

b. A forma de absorção da via subcutânea é lenta.

c. Porque a vacina é cultivada em embriões de galinha, e quem tem alergia a
ovo pode ter reação alérgica à vacina.

Atividade 8

• dor no local da injeção; 

• cefaléia; 

• febre de baixa intensidade.

Atividade 9 

Soros, em geral, são constituídos de anticorpos específi cos contra o micro-

organismo que induziu sua produção. No caso do soro anti-rábico, são anticorpos 

contra o vírus da raiva. Os anticorpos são a resposta imunológica principal de

ataque aos microorganismos invasores, só que o sistema imunológico leva um

certo tempo para produzi-los (cerca de 5 a 7 dias). No caso da raiva, somos

levados a crer que fomos infectados quando somos atacados por um animal que 

acreditamos estar infectado. A vacina leva um certo tempo para promover a

resposta imunológica e, por isso, nesses casos, também lançamos mão do soro,

que já traz a resposta pronta (os anticorpos).

Atividade 10

a. Sete vacinas ao todo. Elas são: BCG, contra hepatite B, tetravalente (DPT + 
Hib), VOP, VORH, contra febre amarela, tríplice viral (SRC).

b. Não. Exceto se forem viajar para essas áreas.
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Atividade 11

a. Contra hepatite B, dupla tipo adulto e tríplice viral (SCR). Se ele morar em,
ou for viajar para, região endêmica, de transição ou de risco potencial para febre 
amarela, também deve aplicar essa vacina.

b. No ano em vigência. O reforço dessa vacina tem um intervalo de dez anos,
mas em caso de acidente grave cai para cinco anos em relação à data da última
vacina.

Atividade 12 

a. Daria a terceira dose da dT e a dose única da tríplice viral (SCR). Se ele morar
em, ou for viajar para, região endêmica, de transição ou de risco potencial para
febre amarela, também deve aplicar esta vacina.

b. Não, ela só precisaria do reforço se tivesse sido vacinada há mais de cinco
anos.

Atividade 13 

a. Pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores, como é o caso 
da quimioterapia contra o câncer, não devem ser vacinadas. Como a pessoa
está no fi nal do tratamento, você deve pedir que ela volte após encerrar a 
quimioterapia.

b. É possível administrar duas vacinas em uma única ida à UBS. Primeiro deve-
se aplicar a vacina VOP e depois a VORH. Em caso de regurgitação, a VORH
não deve ser repetida.

Atividade 14 

a. Guardaria na segunda prateleira do refrigerador a uma temperatura entre
2°C e 8°C.

b. As caixas devem ser guardadas nas prateleiras da geladeira com espaços entre 
elas para que haja circulação do ar.

c. A primeira coisa a fazer é retirar as vacinas da geladeira e colocá-las em uma
caixa térmica ou outro refrigerador disponível. Depois, é preciso chamar um
técnico para consertar a geladeira. É preciso verifi car, através do termômetro de
máxima e mínima, a que temperaturas as vacinas fi caram expostas, e durante
quanto tempo. É preciso avaliar, junto com a enfermeira responsável, a possível
deterioração do material.
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