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processo de trabalho





6. A rede de frio  
e a importância da temperatura 
dos imunobiológicos 
Alexandre Moreno Azevedo, Clayton Bernardo da Costa, Luis Cláudio Bernardo 
Colacio, Pedro Luiz da Silva Moura e Sergio Ricardo de Oliveira 

O funcionamento correto da rede de frio (RF), em todas as etapas, é 
essencial para que os imunobiológicos e produtos termolábeis preser-
vem suas características iniciais e princípios ativos até serem adminis-
trados – condição indispensável para garantir imunidade a todos que 
os recebam. 

Para assegurar a potência das vacinas, é necessária atenção cuidadosa 
nas práticas de produção, conservação, armazenamento e distribuição 
dos imunobiológicos, em qualquer nível ou instância no país. Essas 
ações e cuidados incluem o armazenamento e transporte das vacinas 
das câmaras frias, do nível nacional até o usuário final, no estabele-
cimento de saúde, incluindo os locais de atividades extramuros e as 
campanhas de vacinação. 

Ao percorrermos as instâncias da rede de frio, percebemos que a base 
que sustenta todo o processo é a manutenção da temperatura, dentro 
de parâmetros preconizados, condição essencial para se preservar a efi-
cácia dos produtos imunobiológicos.

Portanto, não podemos pensar em conservação de vacinas sem consi-
derar os conhecimentos da termologia. Devemos, também, conhecer 
princípios básicos de refrigeração, transmissão de calor por condução, 
por convecção e por radiação. Esses princípios fornecem subsídios para 
se trabalhar com segurança no gerenciamento da rede de frio, em qual-
quer instância.

Este capítulo aborda os principais aspectos relacionados à manutenção 
da temperatura dos imunobiológicos, destacando os princípios, as bases 
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e as recomendações fundamentais da termologia, de modo a contribuir 
no entendimento sobre os processos físicos envolvidos na conservação 
dos imunobiológicos.

A ênfase sobre a gestão das vacinas para protegê-las do calor e do frio 
vem aumentando a cada dia, com a incorporação de novos instrumen-
tos e equipamentos. Certamente, muitos outros estão por vir. Por isso, 
não é nossa pretensão esgotar o assunto, mas fornecer subsídios para 
a manipulação segura dos imunobiológicos e a gestão eficiente da rede 
de frio.

Fundamentos da termologia
A exposição das vacinas a variações de temperatura, desde calor até 
temperaturas mais baixas que o estabelecido (ou congelamento), pode 
acarretar problemas com a termoestabilidade destas. Isso pode interfe-
rir tanto em sua qualidade e eficácia, impedindo que o sistema imuno-
lógico da pessoa vacinada produza anticorpos e gere imunidade, como 
também na segurança do paciente, já que podem ocorrer reações locais 
após administração de uma vacina incorretamente armazenada, como 
já destacamos nos capítulos anteriores. 

Para melhor entendermos os princípios que se aplicam à temperatura 
dos imunobiológicos e sua estabilidade, vamos analisar algumas ques-
tões relativas à termologia, iniciando com as definições de calor e frio. 

Calor e temperatura
Olhando à sua volta, você pode notar que há uma grande quantidade 
de objetos parados ou em movimento, em relação ao solo. Escolha 
um, especificamente, que esteja parado e o observe por alguns segun-
dos. O que se percebe é que ele permanece imóvel. No entanto, isso é 
apenas aparente!

Os objetos, de uma forma geral, são compostos por pequenas porções de 
matérias que chamamos de átomos. Os átomos, por sua vez, se juntam 
e formam moléculas que, de acordo com sua organização e a energia 
presente, podem constituir estruturas sólidas.

O que se sabe é que a molécula, independentemente da sua comple-
xidade, possui alguma energia que a mantém em constante agitação 
(movimentação). É esse movimento interno da estrutura molecular 
que constituiu a base de estudos da física sobre termologia.

O conhecimento da 
estabilidade de uma vacina 
é importante para todos 
os profissionais que atuam 
nessa área, principalmente 
no que se refere à perda 
de sua estabilidade e suas 
características, ao ser 
submetida a temperaturas 
fora da faixa de +2°C a 
+8°C. Esse conhecimento 
pode auxiliar os gestores e 
a equipe no planejamento 
e na operacionalização 
das atividades, garantindo 
segurança e efetividade das 
vacinas utilizadas.

Os átomos são compostos, ainda, 
por partículas menores, como 
prótons, nêutrons, elétrons etc.
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Nossa vida está diretamente ligada a uma forma de energia que agita 
as moléculas: a energia térmica, ou calor. Essa forma de energia está 
relacionada às variações de temperatura, à mudança de estados físi-
cos das substâncias e da estrutura dos corpos. Dada a sua importância, 
começaremos conhecendo os conceitos fundamentais que servirão de 
base para melhor compreendermos os fenômenos que estão relaciona-
dos a esse tipo de energia. Tais conhecimentos nos permitirão entender  
melhor a importância da temperatura na rede de frio.

O primeiro conceito importante para compreender o calor é o de ener-
gia, algo constante na natureza, que pode se apresentar de diferentes 
formas e se transferir de um corpo para outro. No caso do calor, por 
exemplo, isso implica a existência de uma fonte térmica. Trata-se de um 
dispositivo natural ou artificial que, por meio da utilização da queima 
de um combustível, ou mesmo de outras formas de energia, como a 
eletricidade, produz uma quantidade esgotável de energia térmica.

Faça um teste!

Coloque água em uma panela pequena e leve-a à chama do fogão.  
Com o passar do tempo, observe que a água começa a formar bolhas, 
e, em seguida, tem início o processo de fervura. Note que a água se 
encontra em processo de agitação constante. Esse efeito está relacionado 
com o ganho de calor (energia) fornecido pela chama do fogo (fonte 
térmica, nesse caso).

Com essas informações, podemos, então, construir um conceito básico 
de calor:

Calor é uma forma de energia em trânsito, que passa sempre do corpo 
mais quente para o corpo menos quente (HEWITT, 2011).

Essa transferência de energia aumenta o grau de agitação das molécu-
las do corpo que recebeu calor. Observa-se, também, que, enquanto a 
fonte térmica permanece em contato com o corpo, transferindo calor 
a ele, a temperatura deste aumenta, transmitindo ao corpo maior grau 
de agitação das moléculas. Dessa forma, podemos concluir que, quanto 
maior a agitação de um corpo, maior sua energia térmica. 

Alguns exemplos de diferentes 
formas de energia são: energia 
luminosa, que faz um corpo emitir 
luz; energia cinética, relacionada 
ao movimento dos corpos; 
energia elétrica, que se converte 
em energia luminosa, quando 
acendemos uma lâmpada em casa, 
por exemplo, etc.
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Observe o seguinte... 

Ao retirarmos água da geladeira e, imediatamente, a colocarmos em um 
recipiente em banho-maria, aquecendo em fogo brando, se colocarmos a 
mão na água, verificaremos que haverá alterações de temperatura. Você 
poderá ter as seguintes sensações: 

Muito fria

Fria

Morna

Quente – Atenção, não ultrapassar esta fase!

Muito quente – Cuidado! Não recomendamos manter a mão na água 
nesta fase!

Ao se transferir calor para um corpo, percebe-se, na verdade, um 
aumento da quantidade de energia nesse corpo, composto basicamente 
por pequenas partículas atômicas que começam a se agitar em virtude 
do ganho de energia cinética (movimento). Assim, podemos definir 
outro conceito básico, isto é, o de temperatura:

Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das 
moléculas (HEWITT, 2011).

Agora que já sabemos que calor e temperatura não são a mesma coisa, 
é fundamental diferenciá-los da sensação térmica, que é a capacidade 
que temos de observar se um corpo está quente ou frio. Essa capaci-
dade, porém, não pode servir de parâmetro, pois o que para uns seria 
quente, para outros pode ser frio.

Se considerarmos, por exemplo, a temperatura da cidade do Rio de 
Janeiro, que, com frequência, atinge mais de 35°C, veremos que a tem-
peratura é extremamente quente e desagradável para povos que vivem 
em regiões mais frias do planeta e amena e tolerável para os que vivem 
em regiões tropicais.

Outra situação que demonstra bem esse fenômeno é quando, em uma 
sala com ar-condicionado ligado, algumas pessoas estão confortáveis 
com a temperatura enquanto outras sentem muito frio. A sensação tér-
mica depende de quem a está sentindo. No entanto, a temperatura da 
sala é a mesma para todos, por exemplo, 25°C. 

Vimos, nos dois exemplos, que sempre haverá certa subjetividade nesse 
tipo de análise.

Atenção!

Cuidado para não tocar a 
panela que abriga o recipiente 
em banho-maria. E, claro, 
não permaneça com a 
mão na água, quando ela 
começar a causar sensação de 
desconforto térmico.
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A forma de medir a temperatura de um lugar ou de um corpo é por 
meio de termômetros. Quando calibrados, informam com precisão as 
temperaturas reais dos corpos, por intermédio de escalas termométricas 
conhecidas. Por isso, é o principal instrumento para medição da tempe-
ratura. Para efetuarmos essa verificação, contudo, temos que conside-
rar um princípio fundamental denominado lei zero da termodinâmica.

A lei zero da termodinâmica estabelece que, se dois corpos estiverem 
em equilíbrio com um terceiro, eles estarão em equilíbrio entre si.

Em outras palavras, a lei da termodinâmica está relacionada com um 
fundamento básico físico, que é o do equilíbrio térmico. Isso significa 
que, quando dois ou mais corpos, em temperaturas inicialmente dife-
rentes, são colocados em contato térmico, irão trocar calor até que, 
depois de certo tempo, tenham a mesma temperatura.

É possível observar esse efeito quando retiramos um frasco de imuno-
biológico da geladeira. Após algum tempo fora do refrigerador, obser-
vamos a formação de gotículas de água na superfície externa do frasco. 
Esse efeito é provocado pela troca de calor entre o ar externo e o frasco, 
que possui temperatura menor do que a do ambiente. Nessa situação, 
o ar sofre redução de temperatura, condensando-se sobre a superfície 
do frasco, o qual, ao mesmo tempo, tem a sua temperatura elevada, 
comprometendo sua utilização. Esse princípio é o mesmo que nos 
possibilita compreender como uma vacina, em contato com materiais 
congelados ou em temperatura fora dos padrões, pode vir a congelar ou 
perder calor e diminuir sua temperatura.

Medição de temperatura: termômetros
Para medir a temperatura dos corpos, o termômetro é o instrumento 
mais seguro e preciso. Em geral, o fundamento do equilíbrio térmico é 
usado para medir a temperatura dos corpos por meio do termômetro. 

Existem vários tipos de termômetros, que possuem características dis-
tintas quanto à funcionalidade e à precisão. Basicamente, em relação 
a sua constituição, eles são do tipo analógico (que utiliza dispositivos 
mecânicos) ou digital (que utiliza dispositivos elétricos) e devem ser 
capazes de verificar com precisão a temperatura dos corpos.

Os termômetros analógicos são dispositivos que utilizam diversos tipos 
de produtos para monitorar as temperaturas. Os produtos utilizados 
nesse tipo de termômetro podem ser mercúrio (metal líquido com alto 
coeficiente de dilatação térmica), álcool (que tem baixo custo e menor 

Todo e qualquer corpo, 
independente da sua 
temperatura, é uma fonte 
térmica, pois transmite energia 
na forma de calor para corpos 
com temperaturas abaixo  
da sua. 

Condensando refere-se à 
condensação, que significa a 
passagem do estado gasoso para 
o líquido. No exemplo, a umidade 
que está no ar e as gotículas que 
se formam em volta do frasco.

A redução da temperatura do ar 
pela troca de calor com um frasco 
de imunobiológico que estava 
gelado não é perceptível, pois o 
frasco e o calor trocado são muito 
pequenos em relação ao volume 
de ar em uma sala.

A rede de frio utiliza, com 
frequência, um termômetro 
analógico, conhecido como 
capelinha ou “de máxima e 
mínima”.
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risco que o mercúrio), gás (medido por pressão), ou mesmo dispositivos 
mecânicos, como lâminas bimetálicas. 

Fonte: Elaboração de Edson Moura (2001).

Figura 1 – Termômetro analógico de mercúrio do tipo capelinha

Outros termômetros, como os digitais, são baseados em propriedades 
elétricas e eletrônicas de alguns materiais. A medida da temperatura 
é feita a partir de variações nas características elétricas do sensor de 
temperatura. O dispositivo utilizado para indicar variação ou medir 
a temperatura, nesses casos, é o termopar, ou simplesmente par ter-
moelétrico, que responde com uma corrente elétrica diferenciada, de 
acordo com a temperatura do corpo.

A diferença básica entre os termô-
metros digitais e analógicos está na 
precisão da medida que se quer obter. 
Quando se pretende acondicionar um 
produto em uma temperatura que 
não pode sofrer grandes variações 
(de 1ºC, por exemplo), como no caso 
dos imunobiológicos, o ideal é utilizar 
termômetros digitais, para garantir 
que a temperatura do ambiente seja 
uniforme. O termômetro analógico é 
indicado para verificar a temperatura 
de determinado ambiente ou local de 
acondicionamento, quando pequenas 
variações de temperatura não forem 
relevantes. Nesse caso, deve-se alocar Fonte: Flickr.com.
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Foto 1 – Termômetro digital

Cada Traço 
Corresponde a 1°C

(Botão Central) 
Anula a Temperatura 
Máxima e Mínima

(Filete Azul) 
Marca a Temperatura 
Máxima

(Filete Azul) 
Marca a Temperatura 
Mínima

(Coluna de Álcool 
ou Mercúrio) Marca 
a Temperatura do 
Momento
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o termômetro nas regiões consideradas mais críticas (de maior e menor 
temperatura), aguardar o equilíbrio térmico entre o ambiente e o ins-
trumento e manter a observação constante do ambiente, de forma a 
garantir sua temperatura.

Há, ainda, outro tipo de termômetro, conhecido como de radiação. 
Utilizado para medir a distância, ou seja, sem contato com o objeto; 
seu princípio se baseia em captar a radiação eletromagnética da fonte 
de calor.

Agora que conhecemos 
mais sobre temperatura e 
como devemos medi-la, 
a pergunta é: por que há 
mais de uma escala de 
medida da temperatura? 
Para respondê-la, apresen- 
taremos um pouco da 
história das escalas ter-
mométricas. 

Escalas termométricas 
Desde que o homem se preocupou, realmente, em medir temperaturas, 
percebeu que, para isso, deveria criar escalas numéricas e instrumentos 
menos subjetivos do que seus próprios sentidos. As primeiras tentativas 
remontam ao início da Era Cristã, quando alguns médicos (motivados, 
talvez, pela necessidade de quantificar a febre de seus pacientes) pro-
curaram representar numericamente as diversas gradações entre frio e 
quente. No entanto, foi somente a partir do século XVI que começaram a 
surgir aparelhos e escalas com um mínimo de precisão e confiabilidade. 
Pelo que se sabe, o primeiro desses aparelhos foi construído por Galileu 
(1564-1642), em 1592. O próprio Newton (1643-1727) também criou 
uma escala para medir temperaturas (MÁXIMO; ALVARENGA, 2006).

Para se ter uma ideia da “febre” que acometeu os cientistas, mesmo sem 
estes terem a noção do que ocorria com os corpos quando mudavam 
de temperatura, no fim do século XVIII já havia mais de 60 escalas ter-
mométricas registradas! De todas as existentes, apenas duas chegaram 
até os dias de hoje: a escala Celsius, utilizada na maioria dos países, e 
a Fahrenheit, ainda utilizada em países de língua inglesa (MÁXIMO; 
ALVARENGA, 2006).

Se você quiser se aprofundar 
mais sobre o assunto ou 
obter mais dicas sobre os 
termômetros, vale a pena 
ler o artigo de Pires, Afonso 
e Chaves (2016) “Do 
termoscópio ao termômetro 
digital: quatro séculos de 
termometria”, disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/qn/
v29n6/40.pdf

Você encontra mais detalhes sobre 
os termômetros utilizados no PNI 
no Capítulo 8, “Gestão da rede de 
frio de imunobiológicos”, deste 
livro.

Fonte: Flickr.com.
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Foto 2 – Termômetro de radiação
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Quando realizamos uma medida, ela deve obedecer a algum referen-
cial, critério ou padrão, ou então o valor obtido não pode ser conside-
rado válido. Para isso, utilizamos, além das escalas Celsius e Fahrenheit, 
outra escala considerada absoluta e que não possui valores negativos, 
a escala Kelvin.

A escala Kelvin, por ser absoluta, tem como valor mínimo o 0 (zero), 
que corresponde ao repouso (falta de movimentação) total das molécu-
las de um corpo. Além disso, a Kelvin também é utilizada em estudos 
científicos e em laboratórios para, principalmente, aferir e calibrar os 
termômetros em outras escalas.

Contudo, há uma relação direta entre as escalas, e qualquer tempe-
ratura registrada em uma delas pode ser calculada para as demais. Na 
Figura 2, podemos observar a relação entre as escalas termométricas.

TC  =
  TF – 32

5 9 K = TC  +  273

TC: Temperatura na escala Celsius; TF: temperatura na escala Fahrenheit; K: temperatura na 
escala Kelvin.
Fonte: Elaboração do autor.

Figura 2 – Relação entre as escalas termométricas

Eis um exemplo. Digamos que determinado produto da rede de frio 
seja importado de um país de língua inglesa e apresente, no rótulo, 
a indicação para ser acondicionado em temperatura de –4ºF (graus 
Fahrenheit). Qual seria sua correspondente aqui no Brasil? 

A solução é simples; basta utilizar a relação que há entre as escalas 
Celsius e Fahrenheit, substituindo o valor –4ºF no lugar de T

F
. 

Tc = –4 – 32
5         9

Se você quiser se aprofundar 
mais sobre o assunto ou obter 
informações sobre os cientistas 
responsáveis pelas escalas, 
visite as páginas: 
http://www.if.ufrgs.
br/~dschulz/web/escalas_term.
htm e http://www.if.ufrgs.
br/~dschulz/web/escalas_
term_a.htm

É importante conhecer a lógica 
da conversão entre as escalas. 
Caso necessite realizar essa 
operação, consulte a internet, 
onde é possível encontrar 
sítios que fazem a conversão 
de escalas Celsius, Fahrenheit 
e Kelvin. Um deles: http://
www.convertworld.com/pt/
temperatura/Fahrenheit.html
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Fazendo as contas, você conclui que o produto deve ser acondicionado 
a –20ºC (graus Celsius).

Trocas de calor
Vimos, há pouco, que corpos em contato tendem a trocar calor até 
atingirem o equilíbrio, ou seja, a mesma temperatura. No entanto, 
alguns materiais podem ganhar ou perder calor mais rapidamente que 
outros. Em outras palavras, diferentes materiais absorvem diferentes 
quantidades de calor, mesmo tendo a mesma massa e independente-
mente do seu tamanho. 

Por exemplo, imagine que é colocada a mesma quantidade de água, a 
temperatura ambiente, em duas canecas, uma de vidro e outra de alumí-
nio. Espera-se um pouco para que as duas atinjam a mesma temperatura 
e, depois disso, as canecas são colocadas no congelador de uma geladeira. 
Minutos depois, retiram-se as duas canecas do congelador (de modo que 
as duas porções de água não estejam totalmente congeladas). O que se 
observa é que há uma pequena camada de gelo na parede da caneca de 
alumínio, enquanto na parede de vidro esse efeito não é percebido. 

Isso acontece porque o vidro troca calor mais rápido que o alumínio, 
e o processo de congelamento passa a ser de dentro para fora, ou seja, 
o congelamento no vidro é de dentro para fora. No entanto, na caneca 
de alumínio o congelamento da água se dá de fora para dentro, por isso 
congela a parte em contato com a caneca, antes da parte interna. 

Esse experimento é bastante simples e permite visualizar a diferença 
das trocas de calor de diferentes materiais (vidro e alumínio). O que 
explica essa diferença é a capacidade que cada material tem de ganhar 
ou perder calor com rapidez. A essa relação denominamos de calor 
específico. Quanto menor o calor específico do material, mais rápida é 
a troca de calor entre ele e o meio ou outro corpo. 

O vidro, material sólido utilizado no envase dos imunobiológicos, possui um 
calor específico muito baixo e, por isso, troca calor com muita facilidade. 
Prova disso é a mudança rápida de sensação térmica quando seguramos 
um frasco de vidro que está em baixa temperatura: o vidro esquenta pela 
troca de calor com a mão. Por isso, é importante que, nas atividades de 
vacinação extramuro ou de campanhas, os profissionais não permaneçam 
com o frasco nas mãos durante todo o processo de vacinação, para que o 
produto imunobiológico não sofra alteração de temperatura em contato 
permanente com o calor das mãos. O vacinador deve colocar o frasco no 
recipiente, isopor ou caixa térmica, a cada pessoa vacinada. 
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Se fizermos uma analogia com uma lata de bebida, iremos reparar que, 
se retirarmos a lata do sistema de refrigeração, ela rapidamente trocará 
calor, absorvendo energia do meio ambiente. Para reduzir esse efeito, 
as latas podem ser colocadas em dispositivos individuais de isopor, que 
funcionam como isolante térmico. Esse tipo de material, que impede a 
troca de calor com o meio, ou mesmo com outros corpos, é utilizado 
na produção de calorímetros, que nada mais são do que recipientes 
com alta capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo está 
relacionada à capacidade de receber ou ceder calor, quando o corpo 
sofre uma variação de temperatura.

O calor específico é a característica da substância (água, óleo, alumínio, 
vidro), não muda com a massa (por exemplo, o calor específico de um ou 
dois litros de água é o mesmo). E a capacidade térmica é a característica 
do corpo, isto é, muda com a massa (por exemplo, a massa de um litro de 
água é diferente da de dois litros de água).

Em nosso dia a dia, utilizamos vários recipientes que não deixam a 
temperatura do seu interior variar muito, ou seja, possuem grande 
capacidade térmica, como garrafa térmica, caixa de isopor, a água 
(banho-maria), recipiente para garrafas de cerveja etc. Esses objetos 
são denominados de calorímetros. Então, as caixas térmicas, os isopo-
res usados nas atividades de imunização e de rede de frio são também 
denominados de calorímetros! 

Tipos de calor 
Uma das preocupações com os imunobiológicos é a conservação da 
sua temperatura durante o transporte. Como é possível que produtos 
sensíveis como os imunobiológicos não sofram pequenas variações de 
temperatura em longos períodos? Como fazer para que não percam ou 
ganhem calor, e também não congelem?  

A caixa de isopor (calorímetro), utilizada no transporte, é fundamental 
nesse processo, pois evita bastante a troca de calor do meio interno com 
o externo. Entretanto, há outro fator que também impede o aumento 
de temperatura no interior da caixa. Esse fator está ligado à mudança 
de estado físico dos produtos que se encontram no interior da caixa (os 
próprios imunobiológicos ou mesmo o líquido das bobinas).

O isopor é uma espuma de 
poliestireno expandido, ou seja, 
um polímero que contém inúmeras 
e minúsculas bolhas de ar. O ar é 
um excelente isolante térmico, e 
essas minúsculas bolsinhas de ar 
são as responsáveis por absorver 
o calor entre as faces do isopor. 
O verdadeiro isolante térmico do 
isopor é o ar retido nele.

A temperatura do gelo empregado 
na conservação das vacinas é 
de grande importância. Caso se 
utilize gelo em temperaturas muito 
baixas (–20ºC, por exemplo) e em 
grande quantidade (“ilhando” 
as vacinas), corre-se o risco de, 
em determinado momento, a 
temperatura das vacinas ficar 
próxima à temperatura do gelo. 
Em consequência, as vacinas 
ficarão congeladas, o que inativará 
alguns tipos específicos, como a 
DTP (FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE, 2001).
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Para entender melhor o que acontece, observe que, durante a prepa-
ração das caixas de imunobiológicos, as bobinas a serem utilizadas no 
interior da caixa devem estar “climatizadas” com o meio externo, ou 
seja, devem estar no processo de mudança de estado físico (sólido para 
líquido) com o propósito de evitar a diminuição da temperatura dos 
imunobiológicos. Dessa forma, quando as bobinas forem acondiciona-
das no interior da caixa, devem estar frias o suficiente para criar uma 
“atmosfera” que mantenha os imunobiológicos em temperatura cons-
tante, mas não frias demais de modo que possam provocar o congela-
mento destes. Esse efeito pode ocorrer por conta da troca de calor entre 
as bobinas e os imunobiológicos, em razão da diferença de capacidade 
térmica entre os objetos no interior da caixa.

Isso acontece porque, no momento de mudança de estado, o corpo não 
sofre variação de temperatura; logo, a temperatura de todo o conjunto 
permanece constante, e a quantidade de calor absorvido ou cedido pelo 
corpo é apenas para a mudança de estado. Esse tipo de calor, que se 
refere à mudança de estado, é chamado de calor latente.

Há, também, outra forma de ganho ou perda de calor, que é aquela per-
ceptível, pois ocorre variação de temperatura. A esse tipo damos o nome 
de calor sensível. É importante perceber que este só ocorre enquanto o 
material se encontrar em um único tipo de estado da matéria.

Para que se compreenda melhor os diversos tipos de calor, temos de 
relembrar alguns conceitos básicos sobre os diferentes estados da maté-
ria. Você lembra o nome dos estados da matéria e de seus processos de 
transformação?

No diagrama a seguir, representamos as diferentes mudanças de esta-
dos da matéria e seus respectivos nomes. Vale ressaltar que a maioria 
das substâncias passa pelos três estados da matéria, o que caracteriza 
dois calores latentes. Na sequência, podemos observar a descrição de 
cada uma das mudanças de fase.
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SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO

Solidificação Liquefação ou
Condensação

Sublimação

Fusão                            Vaporização

Sublimação

Fonte: Adaptado de João Neto ([20--]).

Diagrama 1 – Estados da matéria

Notas

• Fusão: passagem do estado sólido para o estado líquido (por exemplo, 
gelo virando água, bobina de conteúdo líquido quando não mantida sob 
refrigeração permanente).

• Vaporização: passagem do estado líquido para o estado gasoso. Pode 
ocorrer de três maneiras:

• Calefação: passagem do estado líquido para o gasoso, de modo muito 
rápido (por exemplo, gotas d’água derramadas numa chapa metálica 
aquecida).

• Ebulição: passagem forçada do estado líquido para o estado gasoso 
(por exemplo, água fervendo no fogo).

• Evaporação: passagem do estado líquido para o gasoso, que envolve 
apenas a superfície do líquido (por exemplo, gota d’água sobre a pele 
secando sozinha, poça de água evaporando). 

• Liquefação ou condensação: passagem do estado gasoso para 
o estado líquido, por contato do vapor com uma superfície fria (por 
exemplo, os espelhos do banheiro embaçados depois de um banho 
quente, nuvem que se transforma em chuva).

• Solidificação: passagem do estado líquido para o estado sólido (por 
exemplo, água congelando).

• Sublimação: passagem do estado sólido para o gasoso, ou o processo 
inverso, sem passar pelo estado líquido (por exemplo, a sublimação do gás 
carbônico sólido, conhecido como gelo seco, usado algumas vezes pela 
Central Nacional de Armazenamento no transporte de grandes volumes de 
imunobiológicos, e a temperatura ambiente).
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Podemos perceber, pelos exemplos descritos, os diversos estados da 
matéria, seja nas atividades domésticas ou na própria atividade da rede 
de frio. O conhecimento acerca dos estados da matéria das substâncias 
e de suas propriedades é fundamental para se entender o processo físico 
do sistema de refrigeração, sua importância e utilização em todo o pro-
cesso da rede de frio.

Propagação de calor
Agora que já sabemos que o calor é uma forma de energia em trânsito 
e que os processos de trocas de calor dependem da capacidade térmica 
dos produtos, é necessário saber, então, a forma como se transmite.

Para refletir

Você tem alguma ideia de como o calor pode ser transmitido entre os 
corpos? 

O calor pode se propagar por meio de condução, convecção e irradia-
ção. Vejamos cada uma dessas formas a seguir.

Condução térmica

É o processo de transporte de energia sem transporte de matéria que 
ocorre, geralmente, em materiais sólidos. Nesse processo, a energia é 
transferida de partícula a partícula, sem que nenhuma delas seja des-
locada. Um exemplo de condução térmica é o calor que sentimos ao 
utilizar uma colher metálica para cozinhar um alimento. O calor que a 
colher recebe, por estar em contato com o alimento quente, é condu-
zido pelas partículas que a formam até a ponta do cabo, onde estamos 
segurando, e, por isso, a sentimos esquentar.

De todos os tipos de substâncias, os metais são os materiais que melhor 
conduzem o calor, razão pela qual são chamados de condutores térmi-
cos. Os materiais não condutores de calor são denominados de isolantes 
térmicos, como o isopor usado na conservação dos imunobiológicos, o 
ar, a madeira, o plástico e o vidro. Por isso, utensílios de cozinha que 
vão ao fogo, como panelas e espetos de churrasco, possuem uma base 
metálica, para aquecer mais rápido, e, nos cabos, materiais isolantes, 
para não queimar a mão de quem os segura.

Mais detalhes sobre o sistema de 
refrigeração podem ser obtidos 
no Capítulo 7, “Refrigeração e 
equipamentos da rede de frio”, 
deste livro.
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As caixas de isopor utilizadas na conservação dos imunobiológicos devem 
ter sua densidade cuidadosamente verificada, para que cumpram a função 
de manutenção da temperatura de forma eficaz. 

Por isso, é importantíssimo que o gestor/trabalhador, no momento da 
compra desse tipo de insumo, atente para as especificações que garantam 
as necessidades de manutenção da temperatura requerida pelas vacinas, 
em todas as atividades de imunização e na rede de frio.

As roupas de lã ou de materiais similares também são isolantes tér-
micos. Elas retêm o calor que o corpo emite, por causa do ar que fica 
retido entre suas fibras. Esse ar é que dificulta a condução do calor. O 
mesmo ocorre com os pelos dos animais e a serragem, que são bons iso-
lantes porque retêm o calor, ou seja, impedem a troca de calor interno 
com o meio externo. 

Outro material que dificulta a condução térmica é o gelo. Um exemplo 
simples é verificado no inverno: em localidades com frio intenso, os 
lagos congelam, mas apenas em sua parte superior, onde se forma uma 
camada isolante entre o frio do ar e a água do lago; abaixo do gelo, a 
vida marinha continua! 

Convecção térmica

É o processo de transferência de calor 
através do transporte de matéria, por 
causa de uma diferença de densidade 
e da ação da gravidade. Acontece, ape-
nas, em fluidos, isto é, em líquidos ou 
em gases. 

Para entender esse processo, observe 
o aquecimento de um líquido, a água, 
por exemplo. Assim, quando o reci-
piente é aquecido, as porções inferio-
res recebem maior quantidade de calor 
e aquecem primeiro. Como elas se tor-
nam menos densas, sobem; enquanto 
isso, as porções superiores descem, por 
serem mais frias e densas, e também 
por ação da gravidade. Esse movimento 
chama-se corrente de convecção.

Os trabalhadores que atuam 
na rede de frio utilizam roupas 
confeccionadas com materiais 
que funcionam como isolantes 
térmicos. Mais detalhes sobre esses 
materiais são apresentados no 
Capítulo 14, “Noções gerais sobre 
biossegurança e a questão do 
incêndio”, deste livro. 

É por isso que no Polo Norte, por 
exemplo, os esquimós constroem 
suas casas (iglus) com gelo, 
material que dificulta a condução 
térmica.

Na figura, as setas para cima 
representam o fluxo de água quente 
que sobe, enquanto as setas para baixo 
representam o de água fria, que desce 
para ser aquecido. Esse mesmo fluxo 
é percebido no interior das caixas de 
acondicionamento dos imunobiológicos, 
que, ao trocar calor, mantêm o ar mais 
quente na parte superior (abaixo da 
tampa). Uma das formas de evitar essas 
trocas de calor é manter as bobinas na 
parte inferior das caixas, para conservar o 
ar frio sempre no fundo da caixa.

Figura 3 – Corrente de convecção
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Outro exemplo de convecção e movimento cíclico entre o ar quente, 
menos denso, e o ar frio, mais denso, é o funcionamento do ar-condi-
cionado. O aparelho deve ser colocado na parte superior da habitação 
para possibilitar que o ar frio, mais denso, que sai do aparelho desça e 
desloque o ar quente, menos denso, que deve subir. Isso possibilita a 
criação de correntes de convecção e o resfriamento do ambiente.

O mesmo acontece na geladeira, em que a refrigeração dos alimentos é 
feita através da convecção. O ar em contato com os alimentos se aquece 
e sobe até o congelador, onde é resfriado, e volta para os alimentos. Por 
isso, o congelador fica na parte superior da geladeira.

Com esses exemplos, podemos entender, também, porque não se reco-
mendam, em imunização, refrigeradores com o congelador separado: 
neles, o “ar resfriado” não descerá para o local (parte separada) onde se 
encontram as vacinas. 

Vejamos, agora, o processo de convecção térmica nos gases, tendo, 
como exemplo, uma praia. Durante o dia, o ar próximo da superfí-
cie do continente aquece mais rápido que o ar próximo à superfície 
do mar. Isso ocorre porque a água tem uma capacidade térmica maior 
que a areia. Então, o ar aquecido do continente fica mais leve e sobe, 
enquanto o ar mais frio do mar se desloca em direção ao continente, 
formando a brisa marinha.

O ar quente 
sobe 

(convecção) Brisa 
marinha 

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 4 – Formação da brisa marinha

Durante a noite, acontece o inverso: o ar próximo ao mar permanece 
aquecido por mais tempo do que o ar próximo ao continente, então o 
ar próximo ao mar sobe, e ocorre o deslocamento de ar do continente 
para o mar, dando origem à brisa terrestre.
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O ar quente 
sobe 

(convecção) 

Brisa 
terrestre 

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 5 – Formação da brisa terrestre

Você sabia?

• Quando um grupo de aves sobrevoa uma região, em círculos, está 
planando em uma corrente de convecção. O ar quente sobe em um fluxo 
de corrente sempre ascendente. Por exemplo: aves, como os urubus, 
percebem que uma corrente de ar aquecido ascendente (de baixo para 
cima) está ocorrendo em determinado ponto. As aves vão até esse ponto 
e aproveitam essa propriedade para flutuar, economizando energia. As 
correntes giram, por isso as aves voam em círculo. Esse mesmo princípio  
é aproveitado pelos praticantes de voo livre. 

• As correntes de convecção são importantes para a dispersão de 
poluentes. Nas grandes cidades, a grande quantidade de poluentes 
suspensos no ar dificulta a dispersão; em dias quentes, ela é mais eficiente. 
Já no inverno, quando a superfície da Terra esfria muito, principalmente à 
noite, ocorre o fenômeno da inversão térmica. Isso porque as camadas 
de ar mais próximas da superfície da Terra ficam mais frias, e o Sol nem 
sempre consegue aquecer o solo para reverter esse processo, o que 
provoca interrupção das correntes de convecção e permanência dos 
poluentes junto ao solo, não se dispersando na atmosfera.

Irradiação térmica

Enquanto a condução e a convecção ocorrem em meios materiais, a 
irradiação pode acontecer tanto em meios materiais quanto no vácuo 
(ausência de matéria). A irradiação térmica é o processo de transferên-
cia de calor por meio de ondas magnéticas. Como exemplo, podemos 
citar o calor de uma fogueira, a luz do Sol etc. 

As ondas são geradas pela agitação da matéria, que, por sua vez, é pro-
duzida pela quantidade de calor que contém; ou seja, as ondas depen-
dem da temperatura do corpo. O Sol, cuja temperatura em sua super-
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fície é de aproximadamente 6.000K (temperatura na escala Kelvin), é 
o principal irradiador de calor para a Terra. A Terra recebe o calor do 
Sol diretamente no solo, que o reflete para a atmosfera e aquece nosso 
planeta às temperaturas que temos. 

Assim como o Sol, as lâmpadas incandescentes também emitem calor 
luminoso (ondas eletromagnéticas). Dessa forma, podemos entender 
por que as caixas ou os equipamentos onde estão acondicionadas as 
vacinas não devem estar em locais em que incida a luz solar direta, ou 
mesmo sob luz/lâmpadas incandescentes. 

De um modo geral, podemos afirmar que todos os corpos emitem 
uma energia radiante, uns mais e outros menos, em virtude de sua 
temperatura. A maioria, no entanto, emite calor obscuro (não 
acompanhado de luz), inclusive nós, seres humanos.

Agora, vamos comentar sobre algumas aplicações de formas de pro-
pagação de calor que, de algum modo, contribuem para estudos ou 
manutenção da temperatura dos corpos, em especial, o efeito estufa.

Uma estufa pode ser definida, dentre outras formas, como um ambiente 
fechado onde se colocam plantas que precisam de condições climáticas 
especiais. O teto é feito de vidro ou outro material similar. É transpa-
rente à radiação que chega do Sol e opaco às ondas de calor emitidas 
pela Terra. Desse modo, o interior da estufa se mantém com uma tem-
peratura maior do que a do exterior.

Um automóvel exposto aos raios solares, com os vidros fechados, repro-
duz as condições de uma estufa. Caso situação semelhante ocorra com 
veículos de transporte de vacinas, os valores de temperatura indicados 
para manutenção da integridade dos imunobiológicos serão alterados, 
provocando inadequação do produto para uso e consequente descarte. 
Para evitar prejuízos desse porte, somente veículos climatizados são 
recomendados para o transporte de imunobiológicos.

No caminho percorrido pela termologia, conhecemos diversos aspectos 
que nos fizeram compreender o calor e o frio, como eles se propagam e 
as diversas formas de condução. Todas essas informações são importan-
tes para vocês, profissional da saúde e trabalhadores da imunização e da 
rede de frio, visto que, com base nesses princípios e nas experiências aqui 
demonstradas, associadas à leitura dos próximos capítulos, será possível 
compreender os processos envolvidos na rede de frio e como eles estão 
convenientemente aplicados à conservação de imunobiológicos.

Convecção térmica também 
ocorre em uma estufa.

Na atmosfera terrestre também 
ocorre o efeito estufa. Em virtude 
do aumento considerável do 
número de veículos (automóveis, 
caminhões, ônibus), indústrias 
e fontes poluidoras em geral, 
os níveis de gás carbônico 
(CO2), monóxido de carbono 
(CO), dióxido de enxofre (SO2) 
e outros gases têm aumentado 
expressivamente, contribuindo 
para o aumento da temperatura do 
planeta. 
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Considerações finais
Sabemos que a rede de frio tem, como base, a manutenção da tem-
peratura dos imunobiológicos em todas as fases. Pela própria exigên-
cia dos órgãos reguladores, todos os produtores de imunobiológicos 
devem realizar diversos estudos de estabilidade, visando demonstrar 
que seus produtos mantêm suas características e a sua imunogenici-
dade quando expostos a condições adversas, por determinado período 
de tempo (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).

Vimos que, além desse controle da produção, temos de estar atentos a 
quaisquer mudanças ou alteração de temperatura que possam influir 
na estabilidade dos produtos, tendo sido demonstrada, neste capítulo, a 
base para entendermos como ocorrem as perdas e transmissão de calor 
de uma matéria para outra, incluindo os princípios físicos envolvidos na 
termologia. Esses princípios precisam ser conhecidos e aplicados, obri-
gatoriamente, em todas as etapas da rede de frio, porque assim estare-
mos agindo em prol da qualidade das vacinas e, consequentemente, do 
controle, da eliminação ou erradicação das doenças imunopreveníveis 
no país.

Equipes bem treinadas e instrumentos de medição disponíveis são 
fundamentais, mas as condições em que os imunobiológicos são arma-
zenados e transportados são determinantes para garantir a qualidade 
dos produtos e evitar prejuízos de consequências incalculáveis. Con-
siderando a vasta dimensão territorial do nosso país, as áreas de difícil 
acesso e outras situações que os profissionais da saúde, em especial os 
da rede de frio, enfrentam para que os imunobiológicos, em todas as 
instâncias, sejam mantidos nas temperaturas ideais preconizadas, per-
cebemos a importância das informações aqui apresentadas e os desafios 
impostos a esses profissionais na manutenção da temperatura dos pro-
dutos em todos os recantos do país.
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O sistema mecânico por ciclo de 
evaporação e condensação de 
fluidos é apresentado mais adiante, 
neste capítulo.

7. Refrigeração e equipamentos 
da rede de frio 
Alexandre Moreno Azevedo e Pedro Luiz da Silva Moura

Como vimos, os imunobiológicos têm sua potência e sua eficácia garan-
tidas pela conservação em temperaturas ideais, preestabelecidas pelos 
órgãos competentes. Para a conservação desses produtos e de outros, 
o gelo é o elemento de escolha, sendo amplamente utilizado desde a 
Antiguidade. Em 1806, Frederick Tudor (1783-1864) iniciou o comér-
cio de blocos de gelo retirados do rio Hudson, Nova York, vendendo-os 
a preços acessíveis à população, para serem utilizados na conservação 
de alimentos. Eles eram armazenados nas chamadas casas de gelo, que 
utilizavam a serragem como elemento térmico para a sua conservação.

O gelo era utilizado sem que se entendesse direito o porquê de ele ser 
capaz de conservar os alimentos. Foi o químico francês Louis Pasteur 
(1822-1895) quem demonstrou que alguns tipos de bactérias eram 
responsáveis pela deterioração dos alimentos, e que sua reprodução 
poderia ser impedida pela aplicação de baixa temperatura. Essa des-
coberta incentivou o desenvolvimento e a expansão da indústria de 
refrigeração, porque possibilitou a conservação dos alimentos durante 
um período de tempo maior. Com a descoberta de Louis Pasteur, o 
homem buscou processos que permitissem a obtenção artificial de gelo. 

Foi a partir de 1834, nos Estados Unidos, que se desenvolveu o primeiro 
sistema mecânico (por ciclo de evaporação e condensação de fluidos) de 
fabricação de gelo artificial, patenteado por Jacob Perkins (1766-1894). 
Em 1859, o francês Ferdinand Carré (1824-1900) patenteou outro tipo 
de mecanismo para a fabricação do gelo artificial, baseado no princípio 
da absorção. Eram, portanto, dois processos diferentes. 
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Atualmente, inúmeros equipamentos utilizados no nosso dia a dia se 
beneficiam desses princípios de fabricação de gelo artificial, mantendo 
os produtos de consumo doméstico sob refrigeração e/ou congelados. 
No nosso cotidiano, vemos diversos equipamentos, como refrigerado-
res/câmara refrigerada, freezers, câmara frigorífica e outros. No que se 
refere à rede de frio, equipamentos como câmaras refrigeradas, freezers 
ou geladeiras domésticas são utilizados na conservação das vacinas, 
para manter suas propriedades e características imunogênicas. 

Esses equipamentos são, portanto, essenciais na rede de frio, e seu fun-
cionamento deve ser conhecido por todos os profissionais que atuam 
na área. Por isso, este capítulo apresenta alguns desses equipamentos, 
destacando a importância de se conhecer como funcionam, as formas 
de monitorá-los, além de demonstrar as especificidades de cada um 
para o seu aproveitamento máximo, com menor custo. Apresenta, tam-
bém, o papel da manutenção preventiva e corretiva no aumento da 
vida útil dos equipamentos de refrigeração, de modo que tenham um 
bom funcionamento e, consequentemente, garantam a conservação e 
a preservação da qualidade do imunobiológico. 

Princípios da gestão segura no 
armazenamento de vacinas
A rede de frio utiliza diversos equipamentos de refrigeração para con-
servação dos imunobiológicos, desde caminhão frigorífico até geladeira 
alimentada por energia solar. A escolha desses equipamentos é essen-
cial para o bom funcionamento da rede. 

Sabemos que as tecnologias para o armazenamento de vacinas estão 
evoluindo a cada dia, e a compra dos equipamentos para a rede de frio 
deve ser criteriosa e cuidadosa. Recomenda-se, então, que o gestor, 
antes de efetuar a compra, investigue sobre o equipamento que será 
adquirido, ou forneça informações à sua chefia imediata ou demais 
gestores, de modo que os produtos comprados atendam, de fato, às 
necessidades das ações de imunização, evitando custos e problemas 
desnecessários.

A ruptura da cadeia de frio, ou seja, quando a temperatura de arma-
zenamento das vacinas está fora da faixa recomendada (de +2ºC a 
+8ºC), pode ocorrer em função de um problema no equipamento de 
refrigeração. Dessa forma, além dos cuidados na escolha das câmaras 
refrigeradas/refrigeradores, é necessário também adotar alguns prin-
cípios para a gestão segura no armazenamento de vacinas, que serão 
apresentados a seguir: 
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escolher/adquirir um refrigerador adequado para a armazenagem das 
vacinas;

designar um profissional habilitado/capacitado para ser responsável pela 
gestão das vacinas;

adotar políticas de capacitação permanente, assegurando que todas as 
pessoas envolvidas no transporte, armazenamento e na administração de 
vacinas estejam capacitadas na gestão de imunobiológicos;

realizar supervisão periódica nos equipamentos, atentando para a forma de 
armazenamento das vacinas;

elaborar protocolos/procedimento operacional-padrão (Pop) para 
armazenamento, remanejamento ou suspensão do uso de vacinas, conforme 
as recomendações do PNI;

realizar o monitoramento da temperatura dos refrigeradores de vacinas 
duas vezes ao dia, assegurando que os protocolos (Pop) estejam atualizados, 
especialmente nos casos de rotura da rede de frio ou de falha no 
fornecimento de energia-elétrica;

informar à chefia imediata temperaturas fora da faixa de +2°C a +8°C, 
adotando os procedimentos adequados conforme protocolos;

seguir as recomendações para o uso de bobinas de gelo reutilizáveis, caixas 
térmicas, refrigeradores e termômetros;

realizar o monitoramento e o ajuste do equipamento e demais instrumentos 
de verificação da temperatura, como data logger, termômetro, 
periodicamente;

realizar as manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo 
refrigerador e data logger, procedendo à troca das baterias do data logger e 
do termômetro;

verificar a precisão dos termômetros e realizar a calibração;

realizar a limpeza periódica do refrigerador conforme as recomendações e os 
protocolos da unidade e do PNI.

A adoção dos princípios minimiza, ou mesmo impede, a ocorrência de 
problemas na temperatura e conservação das vacinas, evitando o risco 
de se administrar uma vacina ineficaz. A seguir, discutiremos alguns 
desses princípios, buscando ampliar seus conhecimentos sobre equipa-
mentos refrigeradores.

Para saber mais sobre limpeza 
periódica de refrigeradores 
na rede de frio, consulte o 
Manual da rede de frio, do 
PNI (BRASIL, 2013), disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_rede_
frio4ed.pdf
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Aspectos a serem considerados quando da 
aquisição do refrigerador de vacinas
Ao adquirir uma câmara refrigerada/refrigerador para armazenar vaci-
nas, o profissional/gestor deve, inicialmente, refletir sobre o valor do 
equipamento, relacionando custo-benefício, avaliando se o equipa-
mento atenderá suas expectativas (capacidade X número de atendi-
mentos), verificando o tamanho da câmara refrigerada/refrigerador, a 
dimensão e a estrutura física da sala onde será alocado, assegurando 
espaço em torno deste para circulação do ar, conforme recomendações 
do fabricante. 

Além desses cuidados, o gestor ou especialista em rede de frio deve 
escolher uma câmara refrigerada/refrigerador que apresente algumas 
características fundamentais, em virtude da especificidade do produto 
a ser armazenado, tais como:

 Gdispositivo, monitor/termômetro ou logger embutido para 
temperatura;

 G sistema de alarme, que possa identificar “porta aberta” e/ou 
permitir a notificação por discagem telefônica automática a alguém 
sobre qualquer problema no fornecimento de energia ou falha 
no equipamento, devendo ser escolhido o sistema de alarme que 
melhor se adeque às suas necessidades;

 G sistema de registro de temperatura embutido, que permita a leitura 
fácil da temperatura (máxima e mínima). Alguns sistemas de 
registro gráfico apresentam a possibilidade de serem colocados na 
parte inferior do gabinete do refrigerador.

O passo seguinte é atentar para os aspectos referentes ao fabricante. 
Nessa hora, algumas questões precisam ser respondidas, como:

 GPor quanto tempo o refrigerador permanecerá dentro da faixa de 
temperatura, no caso de falha na energia elétrica?

 GQuais diferenças os refrigeradores com portas tradicionais (sólidas) 
apresentam em relação às câmaras refrigeradas com portas de vidro, 
no que se refere à manutenção da temperatura?

 GO refrigerador terá necessidade de dispositivos que reforcem seu 
funcionamento, como alarmes, recursos de monitoramento da 
temperatura etc. Nesse caso, qual o custo adicional?

 GO custo com a assistência técnica inclui a manutenção e os reparos 
em áreas mais distantes (particularmente em áreas rurais etc.)? 

O tamanho de um refrigerador 
deve ser dimensionado 
considerando as necessidades 
diárias e outras, como é o 
caso de campanhas, quando é 
necessário o acondicionamento 
de maiores volumes de 
imunobiológicos.
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 GQual a duração da garantia e suas condições?

 GQual é a eficiência energética do equipamento? Ele necessita de 
suporte de “massa fria” para ajudar na manutenção da temperatura 
interna, como garrafas com água resfriada? 

O avanço da tecnologia tem permitido uma gama variada de refrigera-
dores, sejam domésticos ou câmaras refrigeradas. Existem vários tipos 
de refrigeradores domésticos no mercado, dispondo, cada um, de recur-
sos que devem ser avaliados no momento de sua compra e, também, 
de seu uso. 

De modo geral, os refrigeradores domésticos são os equipamentos uti-
lizados nas atividades de imunização no nível local. Entretanto, não 
possuem precisão no controle da temperatura e, por isso, sua utilização 
tem sido paulatinamente reduzida, por orientação do PNI, em virtude 
da existência de outros equipamentos mais apropriados ao acondiciona-
mento de vacinas. Considerando essa situação, tem sido recomendada 
a aquisição de câmaras refrigeradas, desenvolvidas especificamente 
para a conservação de imunobiológicos, e esses equipamentos devem 
ter registro na Anvisa.

Apesar da recomendação, o refrigerador doméstico ainda é muito pre-
sente e, por esse motivo, vale ressaltar alguns cuidados para os casos 
em que esse equipamento for usado para armazenagem das vacinas, 
de forma a reduzir o risco de alterações drásticas na manutenção da 
temperatura.

Inicialmente, o gestor ou especialista em rede de frio deve seguir as 
recomendações do PNI em relação à forma de acondicionamento e dis-
posição das vacinas no refrigerador e conhecer as características princi-
pais do equipamento. Algumas questões, então, devem ser levantadas, 
como:

 GOnde estão localizadas as áreas frias e quentes no refrigerador?

 GOnde ocorre maior variação de temperatura da área de cima para 
baixo e da frente para o fundo? 

 GComo são as oscilações da temperatura do refrigerador em clima 
muito quente ou muito frio? (Alguns refrigeradores domésticos se 
tornam mais quentes em clima mais quente e mais frio em climas 
mais frios, podendo também ocorrer o inverso.) 

É fundamental, também, seguir as recomendações preconizadas pelo 
programa de imunizações para conservação e controle da temperatura 
dos imunobiológicos. Convém destacar alguns cuidados:

Suportes de “massa fria” serão 
discutidos mais adiante neste 
capítulo. 

Mesmo que somente 
seja possível adquirir um 
refrigerador doméstico 
para armazenagem de 
imunobiológicos, as 
características das câmaras 
refrigeradas projetadas 
especificamente para 
acondicionar vacinas devem ser 
consideradas. 

Refrigeradores projetados 
para bar, suscetíveis ao 
congelamento, ou com 
ciclo de degelo não devem 
ser utilizados para o 
acondicionamento de vacinas.
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 G assegurar que o refrigerador tenha um termômetro de mínima/
máxima e um mapa/livro de registro das temperaturas, e que o 
bulbo do termômetro possa ser colocado corretamente no interior 
do equipamento onde fica a vacina, de modo que informe a 
temperatura mais próxima possível da que a vacina se encontra, e 
não do recipiente de acondicionamento; 

 Gnão encostar as vacinas nas paredes do refrigerador ou próximo às 
entradas de ar frio, pois há risco de congelamento;

 Gusar garrafas com água colorida nas portas, deixando espaço de ar 
entre elas; 

 G colocar garrafas com água ou bobinas de gelo na parte de baixo do 
refrigerador. 

Contribuindo para a manutenção da temperatura do 
refrigerador

O uso de garrafas com água resfriada auxilia a estabilizar a temperatura, 
no interior do refrigerador, pelo aumento da “massa fria”, reduzindo os 
períodos de aquecimento quando o equipamento é aberto, ou retardando 
o aquecimento quando ocorre interrupção da energia elétrica ou falha no 
refrigerador.

Para evitar que essa água seja consumida e, consequentemente, a massa 
fria seja retirada do refrigerador, recomenda-se colocar sal ou corantes 
para torná-la não potável. As garrafas devem ser rotuladas para informar  
o que contêm. 

Outro cuidado é em relação ao congelamento das vacinas. Não é possível 
assegurar que as vacinas tenham sido congeladas usando apenas a 
observação da aparência física, pois o congelamento pode ter ocorrido 
mesmo que as vacinas ou garrafas com água estejam descongeladas no 
momento da observação. Essa aparência de “descongelada” não indica, 
necessariamente, que a temperatura do refrigerador não alcançou 0°C. 

Para refletir

Que pontos positivos e negativos você identifica em relação às 
condições de armazenamento e à conservação de imunobiológicos em 
seu local de trabalho?

Considerando os aspectos mencionados para aquisição dos equipamen-
tos de refrigeração, é importante entendermos os princípios envolvidos 
no seu funcionamento. Vamos conhecê-los?
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O princípio de funcionamento e os 
componentes de um refrigerador
As câmaras refrigeradas/refrigeradores são aparelhos que funcionam 
continuamente, dia e noite, para manter a temperatura baixa, seguindo 
a calibragem determinada (por exemplo, câmara fria de 4ºC ou de 
–20ºC). 

O princípio de funcionamento de uma câmara refrigerada/refrigera-
dor é muito simples: ela usa a evaporação de um líquido refrigerante 
para absorver calor (calor latente). Para compreender melhor, vamos 
a um exemplo mais cotidiano: ao colocar água fria em sua pele, você 
normalmente sente um frescor. Isso porque a água troca calor com a 
pele e “rouba” calor, que a faz evaporar; quando evapora, levando calor 
consigo, cria a sensação de frio. O líquido refrigerante usado em uma 
geladeira evapora a uma temperatura mais baixa do que a do ponto 
de congelamento da água, que é de 0°C, nas condições normas de 
temperatura e pressão ambiente; ao evaporar, ele cria temperaturas 
baixas dentro da câmara refrigerada/refrigerador. Se você colocar o 
fluido refrigerante (líquido refrigerante) em sua pele, ele irá congelá-la 
enquanto evapora.

O sistema básico de funciona-
mento de uma câmara refrige-
rada/refrigerador apresentado, a 
seguir, é conhecido também como 
unidade selada (um sistema lacra- 
do, em que somente o técnico ou 
o mecânico de refrigeração po- 
dem intervir, caso haja uma falha 
no funcionamento). Recebe esse 
nome porque seus componentes 
são ligados por tubos soldados, 
formando um circuito hermético 
e que tem por finalidade realizar 
o ciclo fundamental da refrigera-
ção, ou seja, a retirada da energia 
térmica do interior da câmara 
refrigerada/ refrigerador, trans-
portando-a para seu trocador de 
calor externo (condensador). A Fi- 
gura 1 demonstra como esse sistema 
básico é composto.

Fonte: Adaptado de Embraco (2009).

Figura 1 – Sistema básico de uma câmara refrigerada/refrigerador
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A seguir, podemos ver como funciona e para que serve cada um dos 
componentes do refrigerador, já que demonstramos o mecanismo geral. 

Compressor
É o dispositivo responsável pela sucção e compressão do fluido refri-
gerante, fazendo com que este circule por toda a unidade selada. É 
responsável, também, pelas transformações físicas (evaporação e con-
densação) para a realização da refrigeração. Os compressores, disposi-
tivos eletromecânicos responsáveis pela transformação da energia 
elétrica em energia mecânica, 
estão localizados, geralmente, na 
parte inferior traseira da câmara de 
conservação, ligando-se aos outros 
componentes por tubos soldados. 
Os compressores possuem, em seu 
interior, óleo lubrificante para os 
componentes mecânicos, dimi-
nuindo o desgaste por atrito entre 
as partes mecânicas.

Os compressores são herméticos e constituídos por carcaça, sistema 
mecânico e sistema elétrico. Do lado de fora do compressor, existem 
quatro dispositivos elétricos. Abordaremos cada parte do compressor.

 GRelé de partida: responsável por fornecer energia adicional ao 
motor do compressor no instante da partida, visando vencer a 
inércia inicial do próprio motor. 

Fonte: Adaptado de Embraco (2009). 

Figura 2 – Relé de partida
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 GProtetor térmico ou de sobrecarga: sua função principal é atuar 
como “anjo da guarda” do motor do compressor, evitando sua 
queima caso ocorra alguma falha que o obrigue a trabalhar para 
além dos limites para o qual foi projetado.

Fonte: Embraco (2009).

Figura 3 – Protetor térmico
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 GCapacitor: tem por finalidade armazenar carga elétrica e descarregá-la 
para dar partida no compressor, que necessita de força adicional para 
funcionar. Esse dispositivo só é instalado em locais de baixa tensão.

Fonte: Adaptado de Embraco (2009).

Figura 5 – Capacitor

Condensador
Outro componente da câmara refrigerada/refrigerador é o condensa-
dor, localizado na parte externa traseira na maioria dos equipamentos, 
conforme o representado na Figura 1. Em algumas câmaras refrige-
radas/refrigeradores, dependendo do modelo, o condensador pode ser 
instalado, também, entre o corpo de metal externo lateral e a placa de 
isolamento térmico. O condensador da câmara refrigerada/refrigerador 
é fabricado com liga de aço cobreado, curvado em forma de serpentina, 
preso por chapas de aço. 

A função do condensador, independente-
mente do local da sua instalação, é sempre 
a mesma. Ele realiza mudança de fase do 
fluido refrigerante, ou seja, faz com que 
este passe de vapor para líquido, isto é, 
perca calor latente na mudança de estado 
para o ambiente, transformando-se em 
líquido. Para que isso ocorra, o condensa-
dor precisa de um meio para se resfriar, que 
permita a retirada de calor. Geralmente, o 
meio utilizado é o ar.

É importante lembrar que a câmara refrige-
rada/refrigerador de uso industrial ou co- 
mercial, por ser demasiadamente exigida e ter 
seu uso prolongado, necessita de ventilação 

Vale ressaltar que, na ausência 
do condensador na parte traseira 
do equipamento de refrigeração, 
o trabalhador saberá que o 
condensador estará entre o corpo 
de metal externo lateral e a placa 
de isolamento térmico, não  
sendo visível.

O condensador que trabalha 
com a circulação natural do 
ar possui aletas que passam 
na tubulação com o fluido 
refrigerante. Essas aletas têm 
a função de aumentar a área 
de troca de calor do fluido 
refrigerante com o ar ambiente. 
Por isso nunca pendure nada 
na parte traseira da câmara 
refrigerada/refrigerador.
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Foto 2 – Condensador
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forçada (pequenos ventiladores), que atuam para retirar calor do con-
densador mais rapidamente. O esquema a seguir apresenta o funciona-
mento do condensador.

Evaporador 
principal

Fluido refrigerante 
na forma líquida e 

ou mesclado
Placa fria ou 
evaporador 
secundário

Fluido refrigerante 
na forma gasosa 
(baixa pressão)

Tubo capilar

Linha de 
sucção

Fluido refrigerante 
na forma gasosa 

superaquecido 
(alta pressão)

Linha de 
descarga

Condensador

Filtro 
secador

Compressor

Figura 6 – Etapas de funcionamento do condensador

1ª etapa – O condensador 
recebe fluido refrigerante 
em forma gasosa, em 
alta pressão e alta 
temperatura 
vindo do 
compressor.

2ª etapa – o evaporador libera 
calor, facilitando a troca entre o 
fluido refrigerante em seu interior 
e o ar do ambiente. A partir dessa 
troca ocorre a liquefação do  
fluido refrigerante.

3ª etapa – O fluido refrigerante no estado 
gasoso no condensador, ao acumular-se no 
último tubo do condensador, esfria mais um 
pouco, segue para o filtro secador, passa 
pelo tubo capilar e vai para o evaporador 
(componentes que apresentaremos na 
sequência do capítulo) e transforma-se em gás, 
resfriando rapidamente; em seguida, é sugado 
pelo compressor, que fornece energia mecânica 
(pressão) e transforma-o em líquido.

Podemos observar, na Figura 7, um esquema do filtro secador. Ele é 
fabricado em latão ou cobre, sua entrada é maior que a saída. É utili-
zado em câmara refrigerada/refrigerador e tem duas telas de malhas 
de níquel ou bronze; entre essas telas, há um dessecante, que tem 
a finalidade de remover a umidade residual da fabricação do fluido 
refrigerante, evitando que essa umidade entre no tubo capilar e  
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ocasione entupimento. Esse dispositivo é instalado no final do con-
densador, na posição vertical, com a saída para baixo, possibilitando 
melhor filtragem.

Fonte: Portal da refrigeração (2008).

Figura 7 – Filtro secador
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Foto 3 – Filtro secador

Tubo capilar
Outro componente do sistema básico de refrigeração da câmara refrige-
rada/refrigerador é o tubo capilar, feito de cobre, com diâmetro interno 
muito pequeno. Localiza-se entre a saída do condensador e a entrada 
do evaporador. Sua função é manter a diferença de pressão entre o lado 
de alta pressão do condensador e o de baixa pressão do evaporador, 
possibilitando a mudança de fase do fluido refrigerante de líquido para 
gasoso, no evaporador.

Foto 4 – Tubo capilar com filtro secador
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Evaporador
Tem a função de possibilitar a trans- 
formação do fluido refrigerante do 
estado líquido para o gasoso, absor- 
vendo, nessa mudança de fase, a 
energia térmica do interior da 
câmara refrigerada/refrigerador e 
reduzindo a temperatura dos ma- 
teriais armazenados em seu inte-
rior. No refrigerador da sua casa, é 
provável que o evaporador esteja 
localizado na parte de cima, onde 
você congela os alimentos, tanto 
nos equipamentos de uma porta como no de duas portas. No entanto, 
hoje existem também refrigeradores em que o evaporador se localiza 
na parte inferior do equipamento. 

Descrição do processo de funcionamento 
dos componentes
Agora que já conhecemos as partes vedadas do sistema, podemos des-
crevê-lo. Todo o processo ocorre da seguinte forma:

 GO compressor suga do evaporador o fluido refrigerante, na forma de 
vapor, em baixas pressão e temperatura.

 GEm seguida, o compressor comprime o fluido refrigerante para o 
condensador; nesse momento, sua pressão e temperatura se elevam, 
o fluido refrigerante se condensa no condensador e troca calor com 
o ambiente. 

 GQuando o fluido refrigerante sai do condensador, em estado líquido, 
passa pelo filtro secador e entra no tubo capilar, sofre atrito, em 
virtude do diâmetro reduzido do tubo capilar, e com isso sua pressão 
e temperatura diminuem.

 GO fluido refrigerante, ao sair do tubo capilar e ainda líquido, entra 
no evaporador que está com baixa pressão. O fluido refrigerante 
absorve calor, evapora e esfria (assim o evaporador realiza a sua 
função de resfriamento do equipamento), voltando a ser sugado 
pelo compressor, repetindo o ciclo.

Entendemos a base de funcionamento dos componentes de um refri-
gerador ou câmara refrigerada, mas um elemento muito utilizado nos 
equipamentos da rede de frio, geralmente manipulado de forma inade-
quada, é o termostato.
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Foto 5 – Evaporador
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Alguns modelos de refrigerador 
não permitem que seja trocada 
somente a gaxeta, em caso 
de defeito, sendo necessário 
trocar toda a porta. Para saber 
se o refrigerador permite ou 
não a troca da gaxeta apenas, 
deve-se verificar o número do 
modelo e consultar o site do 
fabricante, que fornece toda a 
informação necessária. 

Qual é a função do termostato no sistema de refrigeração? Dtaque de

Trata-se de um dispositivo de controle automático de temperatura. Tem 
sua calibragem específica em cada câmara de conservação/refrigera-
dor e pode ser instalado internamente no lado direito ou no console 
externo. Conforme as variações de temperatura, o termostato detecta 
se a temperatura da câmara refrigerada/refrigerador está no mínimo ou 
no máximo estipulados e arma ou desarma o compressor, em resposta. 
Isso permite o controle da temperatura interna no evaporador e a regu-
lagem manual da temperatura. 

Para regular a temperatura, deve-se colocar 
um termômetro aferido e calibrado dentro 
da câmara de conservação/refrigerador, efe-
tuando-se, a seguir, os ajustes do termostato, 
movendo-se o botão de regulagem para mais 
(+) ou para menos (–), segundo a temperatura 
desejada. Esses ajustes devem ser realizados 
antes de o equipamento receber as vacinas.

A câmara refrigerada/refrigerador possui outra 
parte que necessita de cuidado especial: as por-
tas. Elas possuem dobradiças, nas partes supe-
rior e inferior, que, ao longo do tempo, sofrem desgastes e necessitam 
ser trocadas. Em alguns casos, a simples inversão do lado em que a 
porta se abre já é o suficiente para que o equipamento volte a funcionar 
normalmente, reduzindo o custo e o tempo de manutenção.

As dobradiças com defeito causam um desnivelamento da porta. Esse 
defeito, quando ocorre, permite a entrada de ar quente no interior da 
câmara refrigerada/refrigerador, causando elevação da temperatura, 
formação excessiva de gelo e gotas d’água, além de forçar o compressor 
a ligar várias vezes para compensar a perda de refrigeração.

Outro componente da porta é a gaxeta, que é mais comumente conhe-
cida como borracha da porta ou borracha de vedação. Os problemas 
causados na câmara refrigerada/refrigerador pelo desgaste da gaxeta são 
os mesmos provocados pelas dobradiças defeituosas; sua integridade é 
fundamental para evitar a saída de ar frio e a entrada de ar quente no 
interior da câmara refrigerada. Essa borracha é de fácil manutenção: ao 
apresentar desgaste, basta trocá-la, pois é de encaixe, em sua maioria, 
permitindo a retirada e colocação de nova borracha, facilmente. 

Todo sistema em que há troca 
de calor necessita de um tempo 
para alcançar o equilíbrio 
térmico; porém, levantamentos 
empíricos demonstram que 
é recomendável um tempo 
mínimo de dez minutos 
entre cada sessão, até que 
a temperatura atinja o valor 
desejado. Isso é de grande 
importância, pois o sistema 
requer um período de tempo 
para estabilizar a temperatura.

Manter o compressor ligado por 
mais tempo significa maior gasto 
de energia e maior desgaste para o 
equipamento.
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Foto 6 – Botão de 
regulagem do termostato
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Câmara frigorífica negativa ou positiva

São ambientes construídos, na rede de frio, com a finalidade específica de 
armazenar grandes quantidades de imunobiológicos nas instâncias central 
e estadual, tanto em temperatura negativa como positiva. 

A câmara frigorífica tem o seu princípio de funcionamento igual ao do das 
câmaras refrigeradas/refrigeradores; porém, todo o seu sistema hermético 
fica em local separado da câmara de armazenagem, em virtude do seu 
tamanho.

Essas câmaras têm contrato de manutenção terceirizada, com controle 
rígido de manutenção preventiva, além de possuírem alarmes de 
identificação de falhas automáticos, que acionam o(s) responsável(eis) pela 
manutenção via SMS ou outro sistema de comunicação remota. Também 
possui um gerador acionado automaticamente, em caso de falta de 
fornecimento de energia elétrica (BRASIL, 2013).

Todos os sistemas de refrigeração apresentados até o momento utilizam 
a energia elétrica para seu funcionamento. Entretanto, em virtude das 
diferenças regionais, culturais, econômicas etc. do nosso país, é impor-
tante aqui referenciar outra forma de refrigeração: a energia solar, 
apresentada a seguir. 

Sistema de refrigeração fotovoltaico
Nos locais em que o fornecimento de energia elétrica inexiste ou é 
muito precário e irregular, caso típico de comunidades servidas por 
pequenos geradores locais ou regiões remotas, recomenda-se a utili-
zação de sistemas de refrigeração autossuficiente. Na rede de frio, uti-

liza-se o sistema de refrigeração 
com energia gerada por células 
fotovoltaicas.

O sistema fotovoltaico é composto 
por um conjunto de células foto-
voltaicas, o qual é capaz de for-
necer energia elétrica a partir da 
luz solar. Esta é transformada em 
energia elétrica por painéis sola-
res (célula fotovoltaica), criados 
especificamente para essa função.Fo
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Foto 7 – Sistema de refrigeração 
fotovoltaico
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Células fotovoltaicas

São elementos capazes de converter energia luminosa (preferencialmente 
solar) em energia elétrica. Apresentam algumas vantagens em sua 
utilização, como:

• baixa necessidade de manutenção;

• ser uma fonte de energia ambientalmente limpa;

• possibilidade de utilização mesmo em localidades com precária 
infraestrutura.
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Fonte: FreeImages.com.

As células fotovoltaicas são feitas 
de material semicondutor. Ao 
absorver a luz, esse dispositivo 
produz uma pequena corrente 
elétrica, que pode ser 
aproveitada. Os semicondutores 
feitos de silício são os mais 
usados na construção de células 
fotovoltaicas, e sua eficiência em 
converter luz solar (que é branca) 
em eletricidade chega a 10%.

Funcionamento do sistema de refrigeração 
alimentado por células fotovoltaicas
O sistema dos refrigeradores/câmaras refrigeradas “comuns” é alimen-
tado por energia elétrica de 127v (corrente alternada); já o sistema de 
refrigeração gerado por células fotovoltaicas é alimentado por energia 
elétrica de 12v ou 24v (corrente contínua).

Assim, o sistema de refrigeração fotovoltaico consiste, basicamente, 
em um sistema de refrigeração convencional (visto anteriormente), no 
qual o circuito elétrico de corrente alternada (rede elétrica existente 
em nossas casas) é substituído por uma corrente contínua (12v a 24v), 
alimentado por um sistema fotovoltaico e armazenado em baterias. 

Mas, e à noite, quando não há luz solar? Dstaque de pergunta instiga

A fim de prover energia durante o período noturno, o excedente de 
energia gerado pelas células fotovoltaicas, não utilizado imediatamente 
pelo compressor, é armazenado em uma bateria. As baterias têm a capa-
cidade de armazenar energia elétrica, que será utilizada em períodos de 

Corrente alternada está presente 
em nossas casas, nas tomadas 
em que ligamos os nossos 
eletrodomésticos. 

Corrente contínua é aquela 
presente nas pilhas, nas baterias, 
utilizadas em nossos celulares, 
carros, rádios.
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falhas no fornecimento pela concessionária, ou durante translado de 
câmaras de conservação portáteis de imunobiológicos.

As baterias do sistema de refrigeração fotovoltaico são as de chumbo 
ácidas, constituídas, basicamente, por placas de chumbo metálico 
(ânodo polo negativo), placas de óxido de chumbo (cátodo polo posi-
tivo); ambas as placas são imersas em uma solução (líquida) de ácido 
sulfúrico, ou em um gel pastoso (baterias seladas), e todo o conjunto é 
acondicionado em uma embalagem plástica.  

Figura 8 – Constituição das baterias

Polo negativo
Solução 

eletrolítica Polo positivo

Monobloco de 
polipropileno

Sistema de 
fixação

Envelope 
separador

Placa 
positiva

Placa 
negativa 
envelopada

O sistema fotovoltaico é composto basicamente por:

1. compressor com alimentação por corrente contínua;

2. bateria, cuja função é armazenar energia fornecida pela célula 
fotovoltaica durante o dia para, à noite, suprir o compressor 
da energia elétrica necessária para manter a temperatura dos 
imunobiológicos, evitando sua deterioração;

3. circuito regulador/controlador de carga, cujo objetivo é controlar 
tensões elétricas fornecidas à bateria e ao compressor;

4. célula fotovoltaica, elemento capaz de transformar energia luminosa 
do Sol em energia elétrica;

5. condensador, que passa o fluido refrigerante de seu estado gasoso 
para o líquido;

6. fusível, que protege o sistema contra eventuais sobrecargas;

7. painel de controle luminoso, que fornece informações visuais, 
conforme o manual do operador;

8. filtro secador;

9. tubo capilar.
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Foto 8 – Refrigerador fotovoltaico
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Vimos que os refrigeradores ou os equipamentos de refrigeração são 
importantes aliados na conservação dos imunobiológicos, mas outros 
materiais também são utilizados com o mesmo propósito. São eles: cai-
xas térmicas e monitores de registro de temperatura.

Caixas térmicas 
Embora não possuam os mesmos elementos de um sistema de refri-
geração, as caixas térmicas são bastante utilizadas nas atividades coti-
dianas de vacinação. Elas podem ser de dois tipos: de poliestireno e 
poliuretano. 

Por sua baixa confiabilidade, precário controle de temperatura e ausên-
cia de registros das variações internas de temperatura, tem-se reco-

mendado que as caixas de poliestireno 
expandido (isopor) sejam substituídas 
pelas de poliuretano, já que estas são 
mais duráveis, resistentes e de fácil higie- 
nização (BRASIL, 2013).

As caixas térmicas têm papel importante 
na manutenção da temperatura do imu-
nobiológico, seja nas atividades diárias 
ou durante seu transporte. No entanto, 
atualmente, já existe alternativa para 

Figura 9 – Câmara de conservação portátil
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substituí-las, em virtude dos problemas que podem apresentar. Está 
disponível no mercado brasileiro a câmara de conservação portátil, 
com registro na Anvisa, para transporte de termolábeis. Ela é dotada 
de controle e registradores adequados ao armazenamento de vacinas 
e possui bateria para falta de energia ou instabilidade na rede; alguns 
modelos podem ser ligados em veículos automotores com saída de 12 
volts e/ou à rede elétrica convencional.

Lembre-se!

A escolha de quaisquer desses equipamentos dependerá da atividade a 
ser realizada, do tempo necessário para realização, do quantitativo dos 
imunobiológicos etc. Não podemos esquecer que a escolha também deve 
levar em conta o tipo de material, a densidade e especificidade, conforme 
já apresentado no capítulo anterior sobre termologia. Precisamos associar 
aqueles conhecimentos às informações sobre refrigeração para uma 
atuação consciente e calcada em bases técnicas sólidas. 

Monitores de registro de temperatura 
para refrigeradores de vacinas
Além dos refrigeradores e derivados, outros equipamentos são utiliza-
dos na conservação dos imunobiológicos. Como mencionado anterior-
mente, os monitores de temperatura (data loggers) e os termômetros são 
importantes aliados para a manutenção, o monitoramento e o controle 
da temperatura dos imunobiológicos. Precisamos, assim como fizemos 
com os refrigeradores, conhecer a base de seu funcionamento e as prin-
cipais características e recomendações durante sua utilização. 

Data loggers
São pequenos dispositivos eletrônicos que mensuram as temperaturas 
em intervalos preestabelecidos, apresentando os resultados durante um 
período de tempo. Eles podem ter forma e tamanhos variados. Cada 
data logger contém uma miniatura de computador, devendo ser confi-
gurado e programado para registrar as temperaturas em intervalos de 
acordo com o que se deseja.

Alguns refrigeradores específicos para vacinas têm um data logger embu-
tido, e seus registros devem ser realizados de acordo com as orientações 
do fabricante. Os loggers precisam ser programados por intermédio do 
computador. Uma vez programados, são desconectados do computador 
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e colocados no refrigerador de vacinas, onde funcionarão independen-
temente, com sua própria bateria, até que o registro seja baixado para 
o computador. O objetivo dos loggers é fornecer uma série ou um mapa 
das temperaturas do equipamento e das vacinas.

Avanços na tecnologia têm permitido a confecção de inúmeros tipos de 
loggers. Entretanto, todos fornecem informações básicas, como:

 G indicação precisa das temperaturas do refrigerador e das vacinas. 
Podem ser usados para mapear “pontos frios” ou investigar 
problemas, identificando as áreas seguras para o armazenamento de 
vacinas; 

 G registro e armazenamento dos dados de temperatura para serem 
consultados oportunamente;

 Gmonitoramento da temperatura dos equipamentos e produtos;

 G identificação das áreas onde as vacinas podem congelar.

Atenção!

• As temperaturas mínima/máxima devem ser registradas duas vezes ao 
dia, de forma manual, independentemente do data logger, como forma  
de segurança e de detecção precoce de qualquer rotura na rede de frio.

• Caso o data logger seja usado para o monitoramento rotineiro das 
temperaturas, em lugar de um termômetro de mínimo-máxima, ele deve 
ter um display visual de temperaturas mínimo-máxima para permitir os 
registros em tempo real. Visando, também, à segurança das vacinas, os 
data loggers podem ser programados para acionar o alarme quando a 
temperatura estiver fora da faixa de +2°C a +8°C.

Considerações para aquisição dos data loggers

Antes de efetuar a compra de data loggers, assim como de qualquer outro 
equipamento, os profissionais da saúde ou gestores devem obter todas 
as informações a respeito do produto com os fabricantes. É importante 
que esteja claro o tipo de uso do logger, ou seja, se será usado como 
método permanente de monitoramento das temperaturas; se pode ser 
configurado para registros de temperatura em intervalos, conforme 
desejado; se é de fácil uso, especialmente em relação ao registro e ao 
download dos dados; se a temperatura corrente é visível; se tem display 
para visualização das temperaturas máxima e mínima etc. 

A precisão do logger, bem como informações sobre a vida média da bate-
ria são também importantes para a aquisição do monitor, pois permite 
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que o gestor obtenha um equipamento adequado às necessidades do 
serviço, evitando desgastes por mau uso e, consequentemente, gastos 
desnecessários. Recomenda-se data logger preciso, com variação máxima 
de ±0,1°C, e que sua precisão possa ser verificada pelo usuário, além do 
técnico. Esses são aspectos que devem ser considerados no momento 
da compra.

Termômetros
Os termômetros são, também, essenciais no monitoramento da tem-
peratura de um refrigerador e do próprio imunobiológico. Reque-
rem verificações anuais, para assegurar precisão em sua mensuração. 
Visando essa precisão, é importante verificar as baterias, evitando que 
fiquem descarregadas, e proceder à troca destas, quando necessário, 
ou, no mínimo, a cada 12 meses. Avaliar possíveis danos também no 
cabo extensor, em caso de termômetro digital, pode contribuir para a 
precisão do termômetro, uma vez que danos desse tipo podem afetar a 
leitura dos valores fornecidos pelo instrumento. 

A precisão dos monitores de temperatura como logger e termômetros 
deve ser uma preocupação constante do especialista ou gestor da rede 
de frio. Em ambos, o grau aceitável de precisão deve variar entre ±0,1°C, 
devendo ser sempre verificada com o fabricante a precisão esperada 
para aquele tipo de logger ou termômetro. Recomenda-se a verificação 
da precisão do termômetro após a troca da bateria ou em situações de 
problemas na rede de frio, conforme avaliação do gestor.

Aspectos a considerar na localização do 
refrigerador de vacinas
A escolha do refrigerador e o conhecimento sobre seu funcionamento, 
juntamente com uma equipe capacitada, são elos determinantes da efi-
ciência na rede de frio. Além de conhecermos a base de funcionamento 
dos equipamentos, é preciso considerar as condições do ambiente em 
que serão instalados, uma vez que isso influenciará seu rendimento e 
funcionamento.

Vários aspectos devem ser considerados ao se instalar um refrigerador 
na sala de vacinas, e alguns já são bem conhecidos dos profissionais 
de saúde que atuam na imunização. O objetivo será sempre o mesmo: 
permitir que o refrigerador funcione adequadamente, com o mínimo 
possível de desgaste e em condições que permitam a manutenção da 
temperatura interna. É sempre recomendado que o refrigerador:

É fundamental que toda a 
equipe seja capacitada para 
o manuseio do data logger 
e para interpretação de 
seus registros, pois os dados 
fornecidos auxiliarão os 
profissionais da rede de frio 
ou da vacinação a conhecer 
o funcionamento de seus 
refrigeradores. 
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 G seja instalado em locais fora do alcance da luz solar direta ou de 
lâmpadas incandescentes e que permitam a circulação do ar; 

 Gnão fique encostado nas paredes da sala, para não estar em contato 
direto com as mudanças de temperatura do ambiente;

 G esteja localizado em áreas seguras, para reduzir riscos como: 
desligamento da tomada, abertura desnecessária da porta do 
refrigerador, locais/salas de grandes flutuações da temperatura 
ambiente (que podem afetar a temperatura do refrigerador) etc. 

A desconexão acidental do refrigerador de sua fonte de energia pode 
causar dano à vacina, se não for notada imediatamente. Uma forma 
de evitar a situação é colocar um adesivo acima do interruptor e da 
tomada. Outro recurso que pode ser usado é um dispositivo que pre-
vina o desligamento de refrigeradores da fonte de energia. Qualquer 
que seja o recurso utilizado, o profissional deve estar atento a esses 
possíveis riscos, uma vez que as grandes perdas de vacinas estão rela-
cionadas com falhas desse tipo.

Estabilização da temperatura do 
refrigerador de vacinas
O profissional de saúde da rede de frio ou de imunização é elemento 
essencial na manutenção da temperatura das vacinas. Sua ação é 
decisiva!

Por isso, a equipe deve estar familiarizada com o refrigerador de vacinas 
e registrar as temperaturas em várias seções do equipamento, como: 
cada prateleira, de cima a baixo, da frente para o fundo e de lado a 
lado. A estabilização do refrigerador antes da armazenagem das vacinas 
minimiza a probabilidade de elas serem expostas a variações de tempe-
ratura, que afetam a sua eficácia. É importante lembrar que, em alguns 
refrigeradores, a área mais fria é a prateleira de cima e, em outros, a 
frente da prateleira inferior. Por isso, o profissional deve ter atenção, 
pois os modelos de refrigeradores podem diferir de pontos ou áreas de 
maior ou menor frio, mesmo que sejam do mesmo fabricante. 

A identificação dos “pontos frios” pode ser feita pelo monitoramento 
detalhado do refrigerador, por exemplo, colocando data loggers ou ter-
mômetros em todas as áreas do equipamento e observando as tempe-
raturas diferentes, antes de usar o refrigerador para armazenar vacinas. 
Recomenda-se monitorar cada área por, pelo menos, 24 horas. Essa 
conduta permite capturar todas as flutuações que ocorram.

Os refrigeradores/câmaras 
refrigeradas necessitam de 
espaço livre dos lados e atrás 
deles para prevenir acúmulo 
de calor. Consulte o fabricante 
para conhecer as dimensões 
recomendadas.
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Dependendo do tipo e do número de monitores que se tenha na uni-
dade, o monitoramento abrangente da temperatura pode levar algum 
tempo para ser concluído. Durante a avaliação dos “pontos frios”, indi-
ca-se usar uma “massa fria”, por exemplo, garrafas com água, imitando 
um lote de vacina, uma vez que os refrigeradores se comportam dife-
rentemente quando estão vazios.

A verificação e o registro das temperaturas de um refrigerador de vacinas 
permitem que sejam identificados problemas ou falhas no funcionamento 
do equipamento e flutuações da temperatura ao longo da jornada de 
trabalho, evitando perdas de vacina ou de sua potência.

Manutenção dos refrigeradores   
e equipamentos de armazenagem  
de vacinas
A maioria das falhas que ocorrem na câmara refrigerada/refrigerador 
tem, como consequência, variação da temperatura interna para mais 
ou para menos, o que alterará a conservação do que estiver em seu 
interior. O controle constante da temperatura interna, por meio de um 
termômetro, se faz necessário.

Atualmente, recomenda-se não só o uso do termômetro, mas também o 
de termorregistradores, que têm como principal característica registrar 
as variações de temperatura ao longo do tempo. Esses equipamentos 
indicam se o sistema de refrigeração apresenta alguma falha.

Ao apresentarem falhas, alguns componentes do sistema de refrigera-
ção podem levar ao desligamento total da câmara refrigerada/refrige-
rador. Quando isso ocorre, em pouco tempo a temperatura se elevará 
em seu interior, inutilizando os imunobiológicos. Portanto, prevenir a 
ocorrência de falhas é o objetivo que devemos almejar. 

• É importante lembrar que o gestor da rede de frio deve buscar sempre 
o auxílio do técnico para a resolução do problema. Isso não impede que o 
profissional usuário conheça o funcionamento dos equipamentos e de seus 
elementos.

• A manutenção adequada é outra forma de segurança do uso dos 
equipamentos.

Estoque excessivo no 
refrigerador/câmara refrigerada 
coloca as vacinas em risco, 
impede a circulação do ar e 
reduz as possibilidades de se 
obter temperaturas estáveis.

Para saber mais sobre o uso 
do termômetro no controle 
constante da temperatura 
interna, consulte o Manual 
de rede de frio do Programa 
Nacional de Imunizações 
(2013, p. 59).

Existem falhas aleatórias, 
ou seja, que não há como 
prever, tais como: falta de luz, 
queima de fusível, entre outras. 
Conhecendo o funcionamento 
dos equipamentos e as falhas 
mais comuns, podemos nos 
antecipar e intervir, evitando 
problemas ou auxiliando na 
identificação da causa e, se 
possível, contribuindo para sua 
solução.
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Na rede de frio, para os equipamentos câmara refrigerada/refrigerador, 
destacamos três tipos de manutenção: preventiva, corretiva e preditiva.

1. Manutenção preventiva: realizada em períodos predeterminados 
ou de acordo com o manual do fabricante, respeitando-se 
componentes a serem substituídos ou verificados, conforme 
utilização e frequência de uso do equipamento. Por exemplo, teste 
de efetividade de compressão do compressor.

Para que possamos manter a câmara refrigerada/refrigerador em 
perfeitas condições de uso, por um período prolongado de tempo, 
evitando que se percam imunobiológicos, alguns cuidados devem ser 
tomados periodicamente, tais como:

 G verificar a borracha da porta do refrigerador/câmara refrigerada;

 G verificar as dobradiças da porta do refrigerador/câmara refrigerada;

 G verificar o nivelamento do refrigerador/câmara refrigerada;

 G verificar se o cabo de alimentação está íntegro;

 G verificar se as tomadas (parede e cabo) estão em bom estado;

 G observar se há oscilação excessiva de energia elétrica no local; em 
caso positivo, instalar um nobreak adequado à potência da câmara 
refrigerada/refrigerador, ou solicitar verificação na instalação 
elétrica;

 G não utilizar a câmara refrigerada/refrigerador para outros fins;

 G não instalar a câmara refrigerada/refrigerador sem pés;

 G não instalar a câmara refrigerada/refrigerador em locais de piso instável;

 G evitar arrastar a câmara refrigerada/refrigerador;

 G instalar a câmara refrigerada/refrigerador em local abrigado do 
tempo (nem muito frio, nem muito quente);

 G não colocar a câmara refrigerada/refrigerador muito próximo à 
parede, nem uma de costas para a outra;

 G abrir a porta somente quando necessário.

2. Manutenção corretiva: realizada após a ocorrência do defeito, 
restaurando suas condições originais de funcionamento. Por 
exemplo, troca da borracha (gaxeta) de vedação da porta.

3. Manutenção preditiva: realizada através do acompanhamento de 
indicadores previamente estabelecidos, cujos limites e tolerâncias 
admissíveis não devem ser ultrapassados. Por exemplo, limites de 
vibrações, desgaste de componentes, alterações na temperatura etc. 

Para saber mais sobre 
manutenção de equipamentos, 
consulte a NBR 5.462, 
de 1994, que versa 
sobre confiabilidade e 
mantenabilidade. Verifique,  
em seu serviço, se há um 
exemplar da norma. 
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Na rede de frio, consideram-se limites e tolerâncias admissíveis para 
imunobiológicos as temperaturas entre +2ºC e +8ºC.

Para refletir

Quais tipos de manutenção são realizados no seu trabalho?  
Se não acontecem todos eles, você saberia o motivo? Em que você  
pode contribuir para a manutenção adequada dos refrigeradores do  
seu serviço? 

O Quadro 1 apresenta pequenos problemas e soluções que podem 
ocorrer no dia a dia com os equipamentos de refrigeração utilizados na 
rede de frio.

Quadro 1 – Problemas frequentes com refrigeradores

Problema Causa Solução

Não liga. Falta de energia/voltagem da rede baixa. Verificar o fusível, a tomada, o cabo, 
o disjuntor; verificar se a voltagem da 
concessionária local está de acordo com o 
padrão local. 

Compressor que 
liga e desliga com 
frequência anormal.

Voltagem muito alta ou muito baixa. Verificar se a voltagem da concessionária local 
está de acordo com o padrão local.

Compressor com 
zumbido e que não 
liga.

Baixa voltagem. Verificar se a voltagem da concessionária local 
está de acordo com o padrão local; na tomada 
utilizada, não deve haver outros aparelhos 
ligados.

Compressor ligado 
excessivamente.

Frequente abertura de porta; borracha da porta danificada; 
lâmpada interna acesa continuamente (a maioria das 
lâmpadas usadas nos refrigeradores é incandescente, gera 
calor, o que eleva a temperatura interna do equipamento, 
ocasionando a armação do compressor); material impedindo 
a circulação de ar no condensador; material quente 
colocado repentina e excessivamente na câmara refrigerada/
refrigerador. Dobradiças da porta com defeito, o que 
ocasiona desnivelamento da porta, permitindo entrada de ar 
quente e acionando o compressor.

Evitar abrir a porta desnecessariamente; 
verificar interruptor da porta; não utilizar 
materiais que impeçam a circulação de 
ar na parte de trás do equipamento; não 
colocar materiais em grande quantidade e 
de uma única vez no equipamento. Trocar as 
dobradiças.

Ruído anormal. Desnivelado/encostado na parede. Regular os pés; afastar da parede; colocar 
calço, se necessário; verificar se o piso é estável.

Interior muito quente. Temperatura ambiente muito alta; excesso de gelo no 
evaporador; material encostado no bulbo do termostato; 
termostato na posição errada.

Instalar equipamento em local arejado; degelar 
periodicamente; afastar material do bulbo do 
termostato; colocar termostato compatível com 
a temperatura externa.

Interior muito frio. Termostato na posição errada; temperatura ambiente muito 
fria; material encostado no bulbo do termostato.

Colocar termostato compatível com a 
temperatura externa; colocar equipamento em 
local abrigado; desencostar material do bulbo 
do termostato.
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Considerações finais
Ao longo deste capítulo, entendemos que o controle da temperatura dos 
diversos equipamentos de conservação de imunobiológicos é de funda-
mental importância para que os produtos mantenham a sua potência 
em todas as etapas da rede de frio, até o seu destino final. Aprendemos 
que os cuidados com esses equipamentos incluem: seguir as recomen-
dações do manual do fabricante, acompanhar o seu funcionamento e 
comunicar imediatamente qualquer defeito, por mais simples que seja, 
ao responsável pelo contato com a equipe técnica. 

São procedimentos como esses que garantem a manutenção dos equi-
pamentos em perfeitas condições de operação. Possivelmente, você será 
a primeira pessoa que identificará um indício de mau funcionamento 
em uma câmara refrigerada/refrigerador; quanto mais rápida for essa 
identificação e a comunicação do indício, mais rapidamente poderá ser 
efetuado o conserto. A demora em informar um mau funcionamento 
só agravará o problema. Portanto, você é parte fundamental de todo 
esse processo! E para garantir o êxito, contamos com você na busca do 
conhecimento que fundamente sua ação!

Quadro 1 – Problemas frequentes com refrigeradores (cont.)

Problema Causa Solução

Vazamento de óleo. Equipamento desnivelado; tubulação partida. Nivelar equipamento; acionar assistência 
técnica.

Goteiras internas. Borracha da porta danificada; porta desnivelada. Substituir borracha da porta; nivelar a porta.

Excesso de gelo 
no congelador/
evaporador.

Distribuição incorreta de materiais no interior do 
equipamento; borracha da porta danificada.

Distribuir melhor o material; trocar a borracha 
da porta.

Lâmpada interna não 
acende.

Lâmpada queimada. Trocar lâmpada.

Pouca refrigeração. Pouca circulação de ar frio; porta abrindo com muita 
frequência; termostato desajustado.

Melhorar redistribuição dos materiais dentro 
do refrigerador; abrir a porta somente quando 
necessário; regular o termostato; retirar objetos 
desnecessários.

Excesso de 
refrigeração.

Termostato desajustado. Regular termostato.

Suor na parte externa. Alta umidade do ar; vedação da porta ruim. Instalar em local ventilado; regular os pés, 
deixando o refrigerador inclinado para trás.

Suor na parte interna. Porta abrindo com muita frequência; umidade interna 
excessiva; vedação da porta ruim; armazenamento 
de materiais quentes; porta mal fechada; termostato 
desajustado.

Abrir a porta somente quando necessário; 
guardar materiais embalados e frios; regular os 
pés, deixando o refrigerador inclinado para trás; 
remover algo que esteja atrapalhando a porta; 
regular o termostato.
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8. Gestão da rede de frio de 
imunobiológicos  
André Silva Cardoso, Clayton Bernardo da Costa, Cristiane Pereira de Barros, 
Felipe da Silva Furtado, João Leonel Batista Estery, Walquíria Gonçalves dos 
Santos Teles e Yeda Célia Silva Eugênio 

Os imunobiológicos precisam ser mantidos em determinada tempera-
tura para lhes conferir proteção. Para tal, são conservados por meio de 
um sistema que envolve diversos procedimentos, executados de forma 
sincrônica e articulada, denominado cadeia ou rede de frio. Para enten-
dermos esse sistema, várias informações foram apresentadas ao longo 
deste livro, de modo a favorecer a compreensão sobre a rede de frio e 
sua importância, os fundamentos que balizam essa rede, tais como os 
princípios da física relacionados à temperatura dos imunobiológicos, 
o efeito da temperatura sobre esses produtos e o papel da refrigeração 
para a garantia da manutenção da temperatura apropriada e, conse-
quentemente, de sua qualidade.

O sistema, portanto, envolve um complexo logístico em que os imu-
nobiológicos, para atingirem seu destino, precisam percorrer um longo 
trajeto, cercado de cuidados indispensáveis até chegarem com segu-
rança à população, conservando suas propriedades imunogênicas. O 
conjunto de procedimentos que integram esse sistema inclui armaze-
namento, transporte, distribuição e manipulação das vacinas em condi-
ções adequadas de refrigeração, contando, para isso, com equipamentos 
e equipe técnica especializada. 

Todos esses procedimentos visam, essencialmente, garantir a manuten-
ção da temperatura dos imunobiológicos, visto que são termolábeis e/
ou fotossensíveis e, obrigatoriamente, necessitam de armazenamento 
adequado para que suas características sejam mantidas.

Para que possamos conhecer e entender melhor a rede de frio de imu-
nobiológicos, abordamos, neste capítulo, a forma de sua organização 

O Manual de rede de frio, 
publicado pelo Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2013), faz 
distinção entre os termos rede 
e cadeia de frio. Neste livro, 
adotamos rede de frio, termo 
largamente empregado nas 
publicações brasileiras sobre o 
assunto. 
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e estruturação, as etapas envolvidas no processo e os insumos utiliza-
dos, demonstrando a importância do planejamento e do trabalho em 
equipe para a manutenção da termoestabilidade dos imunobiológicos, 
que depende, em sua essência, do funcionamento eficiente de cada ele-
mento ou elo dessa complexa rede. 

Definindo a rede de frio

Prosseguindo, precisamos, inicialmente, compreender o que significa 
rede de frio de imunobiológicos. 

Rede de frio é o processo de recebimento, armazenamento, conser-
vação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007). Em outras 
palavras, podemos entendê-la como um processo logístico, composto 
por um conjunto de procedimentos destinados à conservação dos imu-
nobiológicos, em temperatura ideal para que possam, de fato, imunizar. 

Para isso, deve funcionar de forma integrada e articulada como os elos 
ou as tramas que se interligam e formam uma rede, garantindo a tem-
peratura dos imunobiológicos desde sua fabricação até a chegada ao 
destino final (usuário).

Qualquer alteração ou quebra na rede ou em parte dela (como manu-
seio inadequado, equipamento com defeito, ou falta de energia elétrica) 
interrompe o processo de refrigeração, comprometendo a potência dos 
imunobiológicos. Essa quebra, ou rompimento, pode ocorrer em qual-
quer etapa e é denominada de rotura. Isso significa que, a qualquer 
quebra na temperatura ou condição inadequada de manipulação do 
imunobiológico, haverá “rotura na rede de frio”, conforme apresenta 
a Figura 1, influenciando de forma decisiva a qualidade da vacina. Em 
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alguns países, como, por exemplo, na Austrália, a rotura é conhecida 
como “rotura da cadeia de frio”. 
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Figura 1 – Rotura da rede de frio

Importante!

Na ocorrência de uma rotura da rede de frio, devem-se seguir as 
recomendações do Ministério da Saúde e/ou das secretarias estaduais e 
municipais de saúde e/ou os protocolos estabelecidos, conforme constam 
nas publicações desses órgãos.

Para que se tenha uma rede de frio confiável (portanto, sem roturas) 
e se possa garantir a qualidade dos imunobiológicos, alguns elementos 
são necessários, como:

 G equipamentos em condições de armazenar, transportar e distribuir 
com segurança;

 G trabalhadores da rede de frio devidamente capacitados, que 
gerenciem o armazenamento, façam o transporte e a distribuição 
adequadamente;

 G instalações apropriadas e adequadas ao armazenamento nos diferentes 
níveis: nacional, estadual, regional, municipal e unidade local.

Além dessas questões, é preciso considerar que as vacinas, substâncias 
biológicas delicadas, podem se tornar menos eficazes ou destruídas se 
forem: congeladas, expostas ao calor, ou à luz solar direta ou luz UV, 
incluindo a fluorescente. Quando expostas, repetidamente, a tempera-
turas fora da faixa recomendada, terão perda de potência acumulativa-
mente, sem que se possa reverter esse processo. 

Garantia de qualidade da 
vacina é sinônimo de controle 
rigoroso das condições de 
conservação, transporte, 
armazenamento e distribuição. 
Sendo assim, a manutenção 
das condições da rede de frio e 
a correta avaliação dos fatores 
que podem afetar a qualidade 
dos imunobiológicos são 
fundamentais. 

Por isso, se não protegermos 
nossas vacinas, elas não 
protegerão nossa comunidade!
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Portanto, todas as vacinas devem ser armazenadas e transportadas 
dentro da faixa de temperatura recomendada, em todos os momentos; 
todas as pessoas responsáveis pelo seu manuseio, em qualquer fase, 
devem entender a importância de uma gestão eficiente dos imunobio-
lógicos, perseguindo sempre os 5°C.

Por que perseguir os 5ºC?

Porque 5 graus Celsius (°C) é o ponto médio entre +2°C-+8°C, que é a 
faixa de temperatura recomendada para o armazenamento de vacinas. 
Muitas são danificadas ou destruídas em temperaturas fora dessa faixa, 
lembrando que algumas são sensíveis ao calor, e outras não suportam o 
congelamento. Mantendo-se a temperatura a 5°C, garante-se uma faixa 
de segurança, evitando aquecimento (mais de 8ºC) ou congelamento 
(menos de 2ºC).

Consolidados esses conceitos, vamos entender como a rede está  
estruturada.

Estrutura da rede de frio de 
imunobiológicos    
Para que se possa garantir a manutenção da qualidade das vacinas, 
é necessário contar com uma rede estruturada. Com esse objetivo, 
a rede de frio de imunobiológicos permeia as cinco esferas adminis-
trativas, organizando-se em instâncias, com fluxos de distribuição e 
armazenamento basicamente verticalizados (BRASIL, 2013), mas que 
devem trabalhar de maneira articulada. As instâncias da rede de frio de 
imunobiológicos são as mesmas das esferas administrativas: nacional, 
estadual, regional, municipal e local. 

Instância ou nível nacional
A instância nacional é representada pelo Ministério da Saúde, no qual 
está inserido o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem como 
atribuição, por meio da sua Coordenação Geral (CGPNI), a definição de 
normas e parâmetros técnicos para utilização e distribuição dos imuno-
biológicos.

A CGPNI está organizada por áreas técnicas, com um coordenador 
geral. Cada área é responsável por atividades específicas. Em 2014, 
essas áreas se organizavam da seguinte forma: 

 GGerência Técnica Científica e Normatização;  

O efeito das variações de 
temperatura sobre as vacinas 
é discutido no Capítulo 6, “A 
rede de frio e a importância 
da temperatura dos 
imunobiológicos”, deste livro.

A depender de situações 
epidemiológicas e/ou emergenciais 
específicas, os fluxos podem 
ocorrer de forma horizontalizada. 
Por necessidade, um estado 
pode realizar algumas atividades 
diretamente com outro estado 
ou, na mesma perspectiva, um 
município com outro município 
(por exemplo, no caso de 
necessidade excepcional de envio 
de imunobiológicos de um local 
para o outro). Qualquer que seja 
o fluxo, este deverá ser feito 
sob orientação geral do órgão 
imediatamente superior.
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 GGerência Técnica Gestão de Insumos;

 GGerência Técnica de Apoio à Gestão;

 GGerência Técnica de Apoio Administrativo.

A área responsável por todas as ações relativas à gestão e ao funciona-
mento da rede de frio é a Gerência Técnica Gestão de Insumos. Entre 
suas atribuições estão o planejamento, a aquisição e a distribuição dos 
imunobiológicos para as 27 unidades federadas, bem como o acompa-
nhamento sistemático do controle de qualidade dos produtos adquiri-
dos e distribuídos. 

Para a operacionalização da logística de distribuição dos imunobioló-
gicos às demais instâncias, a CGPNI conta com um complexo logístico, 
que representa a instância nacional, denominado Central Nacional 
de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos (Cenadi). Mais 
adiante, trataremos especificamente dessa instância. 

Diferentes vias (terrestre, aérea etc.) são usadas para o transporte dos 
imunobiológicos do laboratório produtor até a Cenadi. Em geral, a via 
aérea é utilizada para o imunobiológico produzido fora do país; no caso 
de laboratório nacional, são usuais tanto a via terrestre como a aérea. 
Em qualquer das vias, o controle da temperatura durante todo o trajeto 
é fundamental, como também a logística utilizada, os equipamentos, os 
tipos de embalagens usados etc., e a cada instância compete a respon-
sabilidade pelo cumprimento e monitoramento de todos esses aspectos 
e/ou condições para o transporte correto. 

O caminho dos imunobiológicos se inicia na instância nacional, 
representada pelo Ministério da Saúde (MS-CGPNI), que libera a 
distribuição. A partir do momento que saem dos laboratórios produtores 
e são armazenados na Cenadi, ela se torna responsável pela qualidade 
e segurança dos imunobiológicos no que se refere a organização, 
distribuição, controle de temperatura e transporte, até estes serem 
entregues às centrais estaduais de imunização. 

Instância ou nível estadual
Esse nível de gestão é representado pelas Secretarias Estaduais de 
Saúde, por meio da Coordenação Estadual de Imunizações, responsável 
pela rede de frio no nível estadual. O transporte dos imunobiológicos 
da instância central até a estadual depende da disponibilidade da malha 
aérea e das condições relacionadas ao percurso e ao local do destino, 
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Foto 2 – Acesso à câmara fria na Cenadi
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 G área com previsão de espaços adequados às atividades de gestão 
e administração, bem como sala para realização de reuniões, 
planejamento, educação em saúde, formação e capacitação de 
recursos humanos;
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Foto 1 – Cenadi

que deve apresentar condições adequadas para o armazenamento dos 
produtos.

Para se construir uma rede de frio nesse nível ou instância, é necessária 
uma estrutura mínima em que sejam previstas áreas físicas que dispo-
nham de (BRASIL, 2013):

 G espaço para armazenagem e distribuição, com câmaras frigoríficas 
positivas e negativas. Dependendo da demanda, poderá ter 
almoxarifado, sala de preparo, área de recebimento, inspeção e 
distribuição de imunobiológicos;
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Foto 4 – Recebimento de carga na Cenadi
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Foto 5 – Sistema de gerador de energia da Cenadi
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Foto 3 – Sala de reunião da Cenadi
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 G estrutura adequada à carga e descarga de imunobiológicos; área 
para gerador, para garantia do sistema back up de geração de energia 
elétrica; espaço para instalação de equipamentos condensadores, 
depósito de material de limpeza e higiene; e ambiente para seleção 
e guarda temporária de resíduos, além de espaços para copa, 
recepção/espera e banheiros.

Esse nível ou instância é composto de estruturas existentes nas 27 
unidades federativas do país, havendo, portanto, 27 centrais estaduais 
de armazenamento e distribuição de imunobiológicos, que estão geral-
mente localizadas nas capitais e sob a responsabilidade técnico-admi-
nistrativa das coordenações estaduais de imunizações das Secretarias 
Estaduais de Saúde (BRASIL, 2013). A coordenação estadual é respon-
sável por distribuir os imunobiológicos para os municípios, por meio da 
instância regional, quando existir.

A partir do momento em que o estado recebe os imunobiológicos 
enviados pela Cenadi, ele se torna responsável por toda a logística que 
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os envolve, ou seja, recebimento, armazenamento, distribuição, e pela 
qualidade e segurança dos produtos. 

A CGPNI trabalha articulada com a instância estadual no planejamento 
das atividades de vacinação, considerando o Calendário Nacional de 
Vacinação e a situação epidemiológica vivenciada. Esse planejamento 
visa ao abastecimento de todas as salas de vacina do estado, atendendo 
às demandas específicas de cada localidade, respeitando as condições 
adequadas e o processo logístico necessário para a conservação dos 
imunobiológicos, seja no nível municipal ou local. 

Instância ou nível regional
A instância regional é representada pelas centrais regionais de rede de 
frio, subordinadas às Secretarias Estaduais de Saúde, e tem, como fun-
ção, distribuir os imunobiológicos aos municípios de sua abrangência. 
Para realizar essa tarefa, de forma adequada, deve possuir estrutura com 
área para armazenamento dos imunobiológicos, almoxarifado para 
guarda de insumos como seringas, agulhas, caixas térmicas etc. 

Deve ter, também, área de acesso para os veículos de carga, destinada 
ao recebimento, à preparação e à distribuição dos imunobiológicos, e 
outras que possibilitem a realização de atividades administrativas, téc-
nicas e de ensino/pesquisa, sendo o último desejável e não obrigatório. 
Seu dimensionamento deve estar de acordo com as funções/atribuições 
citadas, devendo dispor, ainda, de gerador, como sistema de segurança 
para os casos de falta de energia elétrica, muito comum em determina-
das regiões do país. 

O transporte dos imunobiológicos e todo o processo que envolve seu 
recebimento e distribuição em temperatura adequada devem ser reali-
zados por técnico especializado/capacitado desde a instância estadual, 
de modo a garantir que todos os procedimentos sejam realizados con-
forme o preconizado pelo PNI, no Manual de rede de frio do Programa 
Nacional de Imunizações (BRASIL, 2013).

Instância ou nível municipal
A central municipal de rede de frio desse nível ou instância (CMRF) 
está incluída na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Saúde e tem como atribuição o planejamento integrado das ações reali-
zadas nesse nível de gestão, além do armazenamento e distribuição dos 
imunobiológicos (BRASIL, 2013). 
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Como no nível regional, a instância municipal deve dispor de estrutura 
e equipamentos que comportem todos os procedimentos já menciona-
dos, especialmente aqueles destinados ao armazenamento de imuno-
biológicos que, posteriormente, serão distribuídos e utilizados na sala 
de vacinação, do nível local. Por isso, o gestor da instância municipal 
deve planejar as atividades zelando para que todos os insumos e imuno-
biológicos necessários estejam disponíveis, bem como dispor, também, 
de um plano de contingência, com todos os fluxos e procedimentos 
detalhados para o caso de qualquer problema com os equipamentos 
da rede de frio. A equipe deve estar devidamente treinada e orientada 
quanto cada procedimento constante desse plano de contingência. 

Seja na instância regional ou municipal, os imunobiológicos deverão 
ser conservados em câmaras frias, freezers (–20ºC), ou em refrigerado-
res (+2ºC a + 8ºC) específicos para vacina, conforme a temperatura 
indicada para cada produto. Nessas instâncias, a instalação da câmara 
fria, a quantidade de freezers e refrigeradores comerciais e domésticos 
dependem do volume a ser estocado, do tempo de armazenamento e da 
rotatividade dos produtos. Atualmente, o uso de refrigeradores domés-
ticos está em desuso, sendo indicado o uso de equipamentos especí-
ficos para vacina. É fundamental que todos os trabalhadores saibam 
manuseá-los, disponham de um plano de contingência para o caso de 
qualquer avaria nesses refrigeradores, e possam estabelecer rotinas que 
incluam as manutenções preventivas e corretivas desses equipamentos. 

Quando o município recebe os imunobiológicos, passa a ser responsável 
pela qualidade e segurança desses produtos em quaisquer dos 
procedimentos, seja no transporte, na distribuição, no controle de 
temperatura etc. Por isso, é fundamental que gestores e trabalhadores de 
qualquer nível ou instância estejam devidamente orientados e capacitados 
para atuar de forma correta em todas as etapas.

O controle de temperatura, as orientações técnicas e capacitações dos 
profissionais que trabalham na rede de frio, seja em nível regional ou 
municipal, estão sob a responsabilidade do nível estadual, não invalidando 
a iniciativa dos municípios para elaboração de processos de capacitação de 
sua equipe e de outros municípios.

Instância ou nível local
A instância local, representada pela sala de vacinação (SV), é a instância 
final da rede de frio, exclusivamente responsável pelos procedimentos 
ou estratégias de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensi-
ficações e vacinações extramuros (BRASIL, 2013). 

Por isso, enfatiza-se sempre 
a necessidade de profissional 
devidamente capacitado 
para as atividades de rede de 
frio, em qualquer instância. 
Somente um técnico 
qualificado poderá estar atento 
às características e condições 
necessárias dos equipamentos 
e ao acondicionamento dos 
produtos imunobiológicos.
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Em 2014, foram referenciadas pelo PNI, aproximadamente, 36 mil salas 
de vacina em funcionamento à disposição da população. Todas elas 
estão localizadas em unidades/serviços da rede de saúde, policlínicas e 
hospitais, ocupando posição estratégica na atenção básica. 

Nas instâncias local e municipal, a rede de frio deve armazenar os imu-
nobiológicos em câmeras de armazenamento específicas para vacinas, 
refrigeradores do tipo doméstico (não são mais indicados) ou em caixas 
térmicas (para transporte e uso diário), com temperatura na faixa de 
+2°C a +8°C. O transporte dos imunobiológicos da instância municipal 
para a local deve ser realizado em veículos climatizados, utilizando-se 
caixas térmicas apropriadas para garantir a manutenção da tempera-
tura. No caso de transporte por longas distâncias, do município para o 
nível local, o PNI recomenda que seja realizado, preferencialmente, em 
veículos frigoríficos específicos (BRASIL, 2013). 

O planejamento e a escolha dos equipamentos utilizados em nível local 
devem levar em consideração a capacidade de armazenamento de imu-
nobiológicos em quantitativo suficiente para vacinar a população de 
sua abrangência durante um mês e, também, para a programação de 
abastecimento das demais salas de vacinação daquele território adstrito. 

Recomenda-se o uso de freezers exclusivos para a guarda das bobinas 
reutilizáveis, em número suficiente às demandas locais, assim como a 
climatização da sala de vacinação por meio de aparelhos de ar-condi-
cionado. Desse modo, a temperatura ambiente ajuda a manter a dos 
imunobiológicos, minimizando os riscos indesejados de alterações de 
temperatura dos produtos (BRASIL, 2013).

Fazem parte, também, da instância local os Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (Crie). Neles, são realizados procedimentos 
de vacinação com imunobiológicos, geralmente, não disponíveis nas 
salas de vacinação da rede básica de saúde, os quais são destinados à 
clientela específica. O funcionamento e a operacionalização desses cen-
tros devem prever facilidade de acesso da população e também garan-
tir investigação, acompanhamento e elucidação nos casos de eventos 
adversos pós-vacinação (BRASIL, 2013). 

Conhecido o percurso realizado pelos imunobiológicos nas diversas 
instâncias, destacaremos a RF de nível central ou nacional, a Cenadi. 
Isso porque, apesar desta não se caracterizar formalmente como uma 
instância, como aquelas apresentadas até o momento, ela retrata bem 
todos os procedimentos realizados na rede de frio, sendo expressão fiel 
de todos os elos e etapas que compõem a rede. 

O papel dos Crie, no caso de 
eventos adversos pós-vacinação, 
foi discutido no Capítulo 3, 
“Vigilância epidemiológica em 
eventos adversos pós-vacinação”. 
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Para refletir

Você tem ideia da quantidade de imunobiológicos que chegam à Cenadi 
para serem armazenados e distribuídos para todo o Brasil? 

A Cenadi é composta por duas áreas: uma no bairro Rocha (a sede) 
e outra no bairro Irajá, ambas no Rio de Janeiro. Somadas, as duas 
unidades dispunham, em 2015, de sete câmaras de armazenamento, 
sendo quatro com temperatura positiva e três com temperatura nega-
tiva. Juntas, essas câmaras têm ampla capacidade de armazenamento, 
em torno de uma média anual de 25.324.773 doses de vacinas, possibi-
litando garantir a qualidade da imunização para milhões de brasileiros. 
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Foto 6 – Fachada da Cenadi

A Central Nacional de Armazenamento e 
Distribuição de Imunobiológicos (Cenadi)
A Cenadi representa o nível nacional da rede de frio e é responsável 
pelo recebimento, armazenamento e pela distribuição de todos os imu-
nobiológicos disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações. 
Portanto, todas as vacinas liberadas e disponibilizadas pelo PNI, adqui-
ridas em laboratórios nacionais (públicos e privados) e internacionais, 
são armazenadas na Cenadi, a quem compete a responsabilidade de 
distribuí-las às Secretárias Estaduais de Saúde (SES), para serem utili-
zadas em todo o país.
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Foto 7 – Interior da câmara
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Em relação à capacidade refrigerada, o complexo logístico da Cenadi 
possui 19.600 m³ de área em temperatura de +2ºC a +8ºC, e 2.646 m³ 
de área em temperatura de –20ºC, além de 800 m² de área de tempe-
ratura controlada entre +16ºC e +17ºC. Essa última área é utilizada 
para atividades de preparo, recebimento e distribuição. Dispõe, tam-
bém, de sistema de gestão e manutenção automatizado, moderno e 
eficiente, com controle qualificado dos equipamentos de refrigeração e 
alarmes, além de geração de energia emergencial, para casos de desa-
bastecimento da energia elétrica pela concessionária de rede elétrica, 
garantindo sempre a manutenção da temperatura dos imunobiológicos 
ali armazenados. 

Para operacionalizar o volume de imunobiológicos, a Cenadi conta com 
uma equipe capacitada e qualificada em processos sistemáticos de edu-
cação continuada e de um rigoroso planejamento de suas atividades, 
etapa esta estratégica para o bom funcionamento de uma rede de frio e 
para o sucesso do Programa Nacional de Imunizações. 

Planejamento da rede de frio
Existem importantes motivos para que ações de vacinação não sejam 
baseadas no improviso. O principal deles é que estamos lidando com 
um produto que impacta diretamente a saúde e a vida das pessoas. 

Uma ação não planejada pode ter diversas consequências. Para que a 
logística da rede de frio seja eficiente, faz-se necessário um planeja-
mento que envolva um conjunto amplo de atores, como os profissionais 
envolvidos nas diferentes instâncias da rede de frio, gestores e usuários. 
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A realização do planejamento na RF irá nortear o desenvolvimento 
das ações, garantindo o controle e o monitoramento de todos os pro-
cedimentos, desde o início. O planejamento deve conter também um 
plano de contingência. Este será de grande utilidade no caso de even-
tuais problemas que possam ocorrer nos equipamentos e interferir na 
manutenção da temperatura dos imunobiologicos, causando a perda 
de vacinas, prejuízos econômicos e possíveis desabastecimentos, em 
virtude do grande volume de imunobiológicos armazenados na Central 
Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos.

A seguir, apresentamos os itens que compõem o planejamento de uma 
rede de frio em cada etapa do seu processo de funcionamento, desta-
cando os procedimentos realizados na Cenadi. 

Aquisição dos imunobiológicos
Nesta etapa da RF, é importante, inicialmente, conhecer o quantita-
tivo de imunobiológicos necessário para o cumprimento do calendá-
rio nacional de vacinação do PNI, de modo a atender as estratégias de 
rotina e outras, como as campanhas.  

O planejamento da aquisição de imunobiológicos é realizado pela Coor-
denação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), que tem 
total responsabilidade sobre o processo. Entretanto, ainda que de forma 
indireta, as demais instâncias também participam desse planejamento, 
em caráter complementar. Cada uma possui atribuições e competências 
específicas. A seguir, no Quadro 1, apresentamos, de forma esquemá-
tica, as atividades e responsabilidades de cada nível da rede de frio na 
aquisição dos imunobiológicos.

Quadro 1 – Níveis da rede de frio e suas responsabilidades/competências no 
planejamento para aquisição de imunobiológicos

Níveis da rede de frio de 
imunobiológicos

Responsabilidades/competências

Unidades de saúde/salas de vacina Informar os estoques existentes, mensalmente, por meio de formulário próprio, às Secretárias 
Municipais de Saúde ou Regionais e Distritos Sanitários, a depender da organização dos municípios.

Secretarias Municipais de Saúde Receber os formulários encaminhados pelas unidades de saúde, assim como analisar, consolidar e 
elaborar a programação municipal e encaminhá-la à instância regional ou estadual.

Regionais das Secretarias Estaduais 
de Saúde 

Após o recebimento da programação municipal ou regionais, analisar, consolidar e elaborar a 
programação macrorregional.

Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (Crie)

Elaborar a programação dos imunobiológicos especiais utilizados no centro e informar às 
Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde, a depender da organização do estado.

Secretarias Estaduais de Saúde Após o recebimento da programação dos municípios, regionais e Crie, analisar, consolidar e 
elaborar a programação estadual.

Fonte: Elaborado por André Silva Cardoso, Clayton Bernardo da Costa, Felipe da Silva Furtado e João Leonel Batista Estery, em 2014.   

É importante lembrar que o 
monitoramento e a avaliação 
das ações de vacinação e da 
rede de frio podem apontar 
a necessidade de novo 
planejamento para adequação 
das ações e reorganização de 
novas necessidades.
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Todas essas informações permitirão saber o quantitativo de imunobio-
lógico a ser adquirido. Baseada nos informes repassados pelas instâncias 
estadual, municipal, local e Cenadi, a Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações (CGPNI) realiza uma série de procedimentos 
visando chegar ao quantitativo real de vacinas necessário naquele ano 
e à normatização do seu uso. Assim, cabe à CGPNI:

 G analisar e consolidar as programações a ela encaminhadas pelos 
estados e pela Cenadi;

 G elaborar programação nacional de aquisição, definindo quantitativos 
e cronograma de recebimento;

 G elaborar especificações técnicas por produto;

 G emitir parecer técnico, justificando a compra;

 G elaborar o Termo de Referência (TR) de aquisição, tomando por base 
as necessidades programadas e os valores correspondentes à última 
aquisição (salvo se houver informação mais recente); 

 G elaborar programação orçamentária para o próximo ano, visando à 
garantia dos recursos;

 G enviar para a Cenadi os imunobiológicos necessários para atender o 
país.

Considerando todos esses aspectos, fica a questão: como a Cenadi se 
organiza para atender a toda essa demanda?

Inicialmente, participando do processo de planejamento, prestando 
informações que auxiliem na elaboração do quantitativo a ser com-
prado/adquirido, bem como do planejamento da estrutura necessária 
ao armazenamento dos imunobiológicos na Cenadi. Precisará obter 
informações sobre: 

 Gvolume ocupado por cada tipo de imunobiológico;

 Gvalidade dos estoques;

 Gquantidade e capacidade de armazenagem; 

 G consumo médio mensal do ano anterior por estado e por 
imunobiológico, utilizando como base o Sistema de Informação do 
PNI, o Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (Sies). 

A partir das questões respondidas, a Cenadi poderá se organizar para 
receber os imunobiológicos, e, com base nas informações fornecidas 
pela Cenadi, caberá ao Departamento de Logística (DLOG) da Secreta-
ria Executiva do Ministério da Saúde efetuar a aquisição dos diversos 
imunobiológicos. Para isso, precisa organizar as informações técnicas 

Os sistemas de informação 
ligados ao Programa Nacional de 
Imunizações são apresentados 
no Capítulo 5, “Sistemas de 
Informações do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI)”,  
deste livro.
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que caracterizam cada imunobiológico a ser adquirido e realizar licita-
ções nacionais e/ou internacionais, conforme o tipo de imunobiológico. 

A partir da aquisição, outros procedimentos que compõem a logística 
da RF são desencadeados, como recebimento, armazenamento e dis-
tribuição dos imunobiológicos, todos comuns a qualquer rede de frio. 

Para ilustrar essas etapas/procedimentos, apresentamos na Figura 2 o 
fluxo do trabalho na Cenadi, desde a aquisição dos imunobiológicos até 
sua distribuição à instância estadual. 

Fonte: Adaptado por Felipe da Silva Furtado, em 2014.

Figura 2 – Fluxograma da rede de frio de imunobiológicos da Cenadi

As etapas ou os elos/tramas da rede de frio são apresentados a seguir, 
caracterizando todo o complexo logístico que a envolve através do tra-
balho realizado na Cenadi. 

Procedimentos de recebimento de 
imunobiológicos na Cenadi
Inicialmente, a Cenadi deve ser informada, com antecedência, sobre 
a chegada dos imunobiológicos. Na chegada à central, uma comissão 
ou equipe de recebimento confere se a entrega dos imunobiológicos 
está em conformidade com o estabelecido no Contrato e no Termo de 
Referência de Aquisição. 

Em caso de licitação 
internacional, caberá ainda 
ao DLOG, por meio do seu 
Setor de Comércio Exterior, a 
liberação dos imunobiológicos 
adquiridos, de modo que 
possam estar disponíveis para 
a Cenadi.
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Além desses, outros pontos devem ser observados e registrados, espe-
cialmente aqueles relacionados às condições do veículo transportador 
e de acondicionamento do imunobiológico na chegada. Para efetuar o 
registro, utilizam-se formulários específicos, disponíveis em cada cen-
tral. A Cenadi, por exemplo, possui o formulário Protocolo de recebi-
mento de insumos (Anexo A) e o documento formal Ata de recebi-
mento de vacina (Anexo B). 

Destacamos, a seguir, alguns dados que devem ser registrados.

1. Condições do veículo de transporte do imunobiológico 

 G lacre do baú, para verificar o nível de segurança do baú refrigerado 
a que a carga (imunobiológicos) foi submetida;

 G estado de conservação e limpeza do baú do caminhão de transporte;

 G temperatura exibida no painel do 
equipamento do transporte;

 G temperatura do baú no momento;

 Gdados dispostos na nota fiscal 
eletrônica (NFe) ou invoice;

 G existência e entrega dos 
documentos técnicos (protocolo 
de produção, protocolo de produto 
acabado, controle de inspeção, 
certificado de análise e liberação).

2. Condições dos imunobiológicos 

Envolvem, essencialmente, a temperatura e a disposição do imunobio-
lógico no baú refrigerado. O técnico responsável pelo recebimento deve 
atentar para a:

 Gdisposição dos imunobiológicos no baú e a distância entre:

• os paletes onde foram dispostos os imunobiológicos e o 
equipamento de refrigeração;

• o imunobiológico e o sistema de proteção contra umidades 
elevadas que existe no baú refrigerado (espécie de filme);

 Gqualidade e disposição das embalagens, quantidade, lote, prazo de 
validade; 

 G temperatura do momento dos imunobiológicos recebidos;

 G identificação correta dos produtos imunobiológicos. 

Invoice é um documento 
administrativo semelhante à 
nota fiscal, utilizado em caso de 
produtos importados.

Paletes são estruturas de madeira, 
ferro ou plástico. Sua função 
na rede de frio é viabilizar a 
otimização do transporte de cargas 
de imunobiológicos, através do uso 
de paleteiras manuais ou elétricas 
e empilhadeiras. Os paletes de 
madeira devem ser evitados pela 
possibilidade de desprendimento 
de partículas e propagação dos 
microrganismos, em face da 
dificuldade de desinfecção na 
rotina do serviço.
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Foto 8 – Aferição da temperatura do 
baú do transporte
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Após a conferência, caso os imunobiológicos cheguem com temperatura 
em desacordo com as normas técnicas preconizadas pelo produtor ou 
com o estabelecido no Termo de Referência, a equipe técnica de rece-
bimento, através do formulário Protocolo de recebimento de insumos
(Anexo A), faz constar essas observações na Ata de recebimento de 
vacina (Anexo B), a fim de que sejam tomadas as providências neces-
sárias junto à equipe técnica do órgão requisitante (CGPNI), ou da área 
administrativa de aquisição (DLOG/SE/MS). 

O que fazer quando a temperatura dos imunobiológicos não 
está de acordo com as normas estabelecidas pelo fabricante?

Nesse caso, todo o lote é armazenado em local predeterminado dentro das 
especificações; em seguida, o fabricante é contatado e informado acerca 
das variações de temperatura fora dos limites estabelecidos. O fabricante, 
então, realiza uma análise da variação da temperatura do lote, baseado 
no estudo de estabilidade e de acordo com as normas e os protocolos 
de produção. Caso o lote não apresente nenhum problema, o fabricante 
emite um laudo certificando a garantia de uso. Caso não possa mais ser 
utilizado, o próprio fabricante recolhe o imunobiológico e o substitui por 
outro lote com as mesmas especificações. Durante o período de espera 
do recolhimento, o imunobiológico sob suspeita deve permanecer na 
temperatura indicada pelo fabricante.

Se estiver tudo correto, os imunobiológicos seguem o fluxo normal, 
ou seja, uma vez paletizados e devidamente identificados, são encami-
nhados para o armazenamento nas câmaras frigoríficas de acordo com 
a faixa de temperatura preconizada, que pode ser de +2°C a +8°C nas 
câmaras positivas ou –20°C nas negativas. 

Os dados do recebimento dos imunobiológicos são encaminhados e 
registrados nos sistemas de controle de estoque (Sies/EDI), por meio 
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Foto 9 – Paletes
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Foto 10 – Aferição da temperatura quando do 
recebimento dos imunobiológicos

PALETE PLÁSTICO – CORRETO PALETE DE MADEIRA – INCORRETO
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do formulário Guia de entrada de imunobiológicos (GEI) (Anexo C). 
Nesse formulário constam o registro do insumo recebido e as principais 
informações do protocolo de recebimento; pode também ser registrado 
no formulário o quantitativo de saída do produto, por ocasião do envio 
para controle de qualidade no INCQS. 

Registros relacionados ao recebimento 

Alguns procedimentos são necessários para o registro dos imunobio-
lógicos na central de rede de frio na ocasião de seu recebimento. Em 
geral, referem-se a conferência e inserção dos dados descritos na nota 
de recebimento, no sistema de informação local. Como a Cenadi é uma 
central nacional, existem outros cuidados que devem ser preservados, 
como:

 GO responsável pelo registro deve fazer uma reconferência entre 
as informações constantes na guia de entrada e na nota fiscal 
eletrônica, procedendo, em seguida, à alimentação das informações 
nos sistemas de controle de estoque (Sies). 

 GDepois do registro de entrada, o profissional responsável deve imprimir 
uma cópia da nota de lançamento (NL) e anexá-la à nota fiscal.

 GO ateste da nota fiscal deve ser efetuado no verso da própria nota, 
configurando o recebimento definitivo do imunobiológico pelo setor 
responsável da Cenadi. A nota fiscal, a cópia de registro no sistema 
de controle de estoque e a ata original da comissão de recebimento 
devem ser encaminhadas por memorando ao DLOG/SE/MS, para 
os trâmites administrativos de contabilização e pagamento do 
laboratório fornecedor.

 GApós esses procedimentos, os imunobiológicos têm seus lotes, 
validade e quantidade conferidos e, em seguida, são armazenados 
na Cenadi nas câmaras com temperaturas positivas ou negativas, 
conforme estabelecido pelo produtor. 

Acondicionamento dos imunobiológicos na central de 
rede de frio 

De acordo com o espaço físico disponível, as vacinas recebidas são orga-
nizadas nas câmaras frigoríficas. Na Cenadi, a organização obedece a 
uma lógica própria: os imunobiológicos são dispostos nas câmaras frias 
por blocos, setores e lotes. Essa organização visa facilitar a localização 
no momento da retirada e/ou do manuseio. Posteriormente, dados 
sobre estoque poderão ser inseridos em planilhas eletrônicas para con-
trole dos insumos recebidos e para o serviço de transporte. 

A Guia de entrada de 
imunobiológicos (Anexo 
C) informa a localização 
do material no interior das 
câmaras frias.
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Armazenagem 

O armazenamento é uma etapa intermediária entre a produção e a etapa 
final da rede de frio, que é o transporte do imunobiológico até o seu 
destino. Por isso, requer, também, tratamentos específicos para garantir 
a integridade dos produtos e a eficiência da rede, exigindo movimenta-
ção ou manuseio dos mesmos por meio de práticas específicas para cada 
tipo de imunobiológico. O local da armazenagem deve possuir instala-
ções de acordo com a legislação e regras dos órgãos oficiais: Ministério 
da Agricultura, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) etc. 

O setor de armazenagem deve dispor de câmaras frigoríficas em tem-
peraturas positivas e negativas, em número compatível com o tipo de 
central e instância. Deve possuir também ferramentas de controle e 
gerenciamento da movimentação dos produtos dentro das câmaras. No 
caso da Cenadi, essa movimentação é realizada por meio de sistemas 
de endereçamento dinâmicos. Nas centrais de RF, o uso de ferramen-
tas ou mecanismos como esses proporciona otimização do tempo das 
operações e maior confiança e segurança no serviço que está sendo 
executado.

O armazenamento dos imunobiológicos nas câmaras frias deve obser-
var as normas de armazenagem e as temperaturas preconizadas pelo 
produtor. Nessa ação logística, a armazenagem deve, necessariamente, 
obedecer aos critérios de estocagem do material, em concordância com 
os lotes e validades. Esse procedimento é de fundamental importância 
para a racionalização do trabalho no que tange a localização, separação 
e posterior distribuição. Cada central de RF adota sistema próprio de 

Foto 11 – Alocação de cargas de imunobiológicos para as câmaras frias

Fo
to

: G
ua

ra
ce

m
yr

 M
at

os
 M

ar
tin

s 
(2

01
5)

.



194

REDE DE FRIO: GESTÃO, ESPECIFICIDADES E ATIVIDADES

localização do imunobiológico; no entanto, todas devem seguir a regra 
de colocar na frente os primeiros lotes a vencer e atrás os que possuem 
maior período de validade. 

Na Cenadi, o processo de estocagem está baseado em um tipo de estudo 
logístico conhecido como sistema Peps (primeiro que entra, primeiro 
que sai). É adotada uma ordem que funciona da seguinte forma: saída 
sempre da esquerda para direita, de cima para baixo e de frente para 
trás. A aplicação do sistema Peps em qualquer central auxilia no geren-
ciamento e na distribuição do imunobiológico, porque permite que 
sejam utilizados inicialmente aqueles que foram recebidos primeiro. 
Isso evita inutilização de produtos por validade vencida e contribui 
para diminuição de desperdícios.

No setor de armazenagem, além das 
câmaras de refrigeração, é necessá-
rio que existam áreas climatizadas 
com controle de temperatura, utili-
zadas para recebimento e expedição 
dos imunobiológicos. Nas câmaras, 
os imunobiológicos são identifica-
dos por um código de cores regis-
trado em placas de acrílico, con-
forme seu status ou situação:

 GVermelha: reprovado ou 
vencido;

 GAmarela: em processo de análise 
no controle de qualidade; 

 GVerde: liberado para uso.

Os imunobiológicos são retirados do estoque de acordo com a sinaliza-
ção das fotos. Na Cenadi, são retirados primeiro aqueles que estão na 
parte de cima de cada bloco, obedecendo ao sentido vertical. Quando 
todos os imunobiológicos daquele bloco são retirados, passa-se para 
a coluna seguinte, observando sempre a retirada de cima para baixo, 
como visualizado na Figura 3. 

O controle de qualidade dos 
imunobiológicos é apresentado 
mais adiante, neste capítulo.
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Foto 12 – Produtos identificados de 
acordo com seu status 

Placa verde – 
Liberado para uso

Placa amarela – 
Em processo de 
análise

Placa vermelha 
– Reprovado ou 
vencido
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A etapa seguinte é o envio de lotes de todos os imunobiológicos para o 
controle de qualidade. 

Envio dos imunobiológicos para o controle  
de qualidade

Como mencionado anteriormente, todos os imunobiológicos disponibi-
lizados pelo PNI passam por um controle de qualidade, que se inicia no 
momento pós-recebimento e armazenagem na Cenadi. A central nacio-
nal é a única responsável pelo envio de amostras ao Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), vinculado à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), para testes e controle de qualidade. 

O envio dos imunobiológicos para o INCQS segue a orientação do pró-
prio órgão, por amostragem aleatória de lotes de cada vacina. Em algu-
mas situações, um mesmo lote pode ser analisado duas vezes ou mais, 
caso apresente qualquer alteração ou circunstância cujas condições ou 
qualidade sejam colocadas sob suspeita. Nesse caso, novas amostras são 
enviadas ao INCQS para análise.  
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Foto 13 – Fachada do INCQS no campus de Manguinhos, Fiocruz
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Figura 3 – Ordem de saída das caixas do estoque
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Amostras de todos os lotes dos imunobiológicos adquiridos, sejam eles 
nacionais ou importados, são enviadas pela Cenadi para o Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Somente após a 
aprovação da análise de qualidade é que a Cenadi inicia a distribuição às 
instâncias estaduais. 

 

Distribuição dos imunobiológicos 
É importante ressaltar que a logística da distribuição dos imunobioló-
gicos no Brasil é bastante complexa, envolvendo uma verdadeira rede 
que deve se intercomunicar para que os imunobiológicos possam che-
gar, com a qualidade necessária, até a população. 

Figura 4 – Distribuição dos imunobiológicos no Brasil
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A Cenadi distribui os imunobiológicos para os estados que, por sua vez, 
os redistribuem aos municípios, de onde seguem para o nível local. 
A fim de manter a qualidade do produto, faz-se necessário garantir, 
em toda a rede, o controle da temperatura dos imunobiológicos. Caso 
ocorram falhas no sistema, estas devem ser notificadas por meio do 
formulário de avaliação de imunobiológicos sob suspeita, que deve ser 
encaminhado às instâncias responsáveis, junto com os dados sobre o 
controle diário de temperatura. 
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A articulação e o compromisso dos profissionais da imunização, da rede 
de frio e gestores são fundamentais para que todas as ações relacionadas 
à vacinação sejam garantidas, desde a aquisição até a oferta dos 
imunobiológicos nas salas de vacina, em condições e tempo hábil. Para 
tanto, é um requisito haver centrais de rede de frio funcionando de forma 
eficiente, nas diversas instâncias. 

Para que seja viabilizada a distribuição de rotina dos imunobiológicos, 
é necessário o cumprimento de um cronograma acordado entre o PNI e 
os estados: estes encaminham ao PNI, por meio do Sies, os quantitativos 
e a especificação dos imunobiológicos necessários para o atendimento 
de sua rotina mensal. No início de cada mês, o PNI consolida as infor-
mações encaminhadas pelos estados. A partir dos quantitativos e da 
especificação dos imunobiológicos, inicia a análise da pertinência das 
demandas e providencia as devidas autorizações de distribuição pela 
Cenadi, por meio do sistema on-line (Sies).

Após a análise do pedido, o PNI autoriza a Cenadi a distribuir para 
os estados. A distribuição é realizada mensalmente, ocorre segundo 
cronograma próprio da central e de acordo com a disponibilidade de 
estoque. Todo processo de distribuição deve ocorrer até o último dia do 
mês, podendo haver, excepcionalmente, distribuição fora do calendário 
proposto, atendendo a demandas extraordinárias ou emergenciais.

Os imunobiológicos seguirão em caixas térmicas devidamente prepara-
das, considerando o local e o tempo de chegada no destino. Os estados 
devem garantir a distribuição dos imunobiológicos nas centrais regio-
nais ou municipais. 
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Foto 14 – Conferência para distribuição 

Vale ressaltar novamente que, 
para garantir a qualidade 
da vacina, a temperatura 
durante o transporte deve ser 
mantida entre +2ºC e +8ºC 
e/ou –20°C, dependendo 
do tipo de vacina, seguindo 
sempre as recomendações dos 
laboratórios produtores.
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Os critérios utilizados pelo PNI para análise das solicitações mensais feitas 
pelos estados estão baseados em:

• estoques disponíveis na Cenadi para a distribuição;

• média de distribuição mensal nacional;

• estoque estadual;

• cota mensal estadual;

• validade do imunobiológico disponível para distribuição, em consonância 
com os quantitativos planejados na aquisição;

• cumprimento do cronograma de entrega pelo laboratório produtor; 

• doses aplicadas.

Fonte: André Silva Cardoso, Clayton Bernardo da Costa, Felipe da Silva Furtado e João Leonel Batista Estery, em 2013.   

Para que a distribuição ocorra com segurança, uma série de cuidados é 
necessária para a manutenção da temperatura durante todo o processo, 
assim como no recebimento e armazenamento dos imunobiológicos. 

Nesta etapa de distribuição, muitos erros podem ocorrer, interferindo 
na qualidade e propriedade dos produtos. A OMS apresenta estudos 
que apontam erros recorrentes no manuseio da vacina, que afetam 
substancialmente a sua potência. Em geral, são em decorrência de con-
dições insatisfatórias de acondicionamento na distribuição e no arma-
zenamento. Dentre as deficiências mais comuns relatadas por diversos 
países desenvolvidos, destacam-se: altas temperaturas durante a arma-
zenagem ou o transporte; exposição da vacina a temperaturas de con-
gelamento; equipamentos de refrigeração sem controle de temperatura; 
falhas nas leituras e nos registros da temperatura etc. 

Condições ideais na armazenagem/distribuição, como estrutura ade-
quada, são outro cuidado necessário para garantia da qualidade das 
vacinas. Por exemplo, os imunobiológicos são recebidos ou distribuídos 
em um setor específico, que, na Cenadi, é denominado de expedição. 
Nele, os imunobiológicos são preparados para serem armazenados ou 
distribuídos. Esse local deve ser climatizado, com temperatura moni-
torada constantemente; em caso de qualquer alteração que exceda o 
limite tolerável, deve ser acionado um alarme, para que se realize o 
ajuste necessário.  

Outro cuidado é a conferência e o acondicionamento dos imunobioló-
gicos em caixas apropriadas para serem transportados com segurança. 
Conferida a validade e quantidade dos lotes que serão expedidos, os 

Quando há evidência de que 
a vacina foi submetida a uma 
variação da temperatura diferente 
da preconizada pelo produtor 
(descrita na bula), a OMS orienta 
procedimentos específicos para 
análise da estabilidade das 
vacinas. Tais procedimentos estão 
disponíveis para conhecimento no 
Manual de Rede de Frio (BRASIL, 
2013), disponível em http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/
manual_rede_frio4ed.pdf
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imunobiológicos devem ser inseridos, imediatamente, nas caixas isotér-
micas com núcleo (berço) para, em seguida, as bobinas de gelo serem 
adicionadas (que estarão a –15ºC). O uso do berço, nesse caso, é para a 
manutenção térmica dos imunobiológicos (que precisam ser mantidos 
em temperatura positiva, de +2ºC a +8ºC, evitando contato direto com 
a bobina congelada e, consequentemente, seu congelamento). 

Os imunobiológicos que precisam ser mantidos em temperatura nega-
tiva deverão ser acondicionados em caixas isotérmicas sem o núcleo 
(berço), uma vez que já se encontram em temperatura negativa, não 
necessitando de proteção para isso. Para ajudar, também, na manuten-
ção da temperatura durante o transporte, poderá ser inserido gelo seco. 

Cuidados para organização das caixas térmicas  
na Cenadi 

Como mencionado, deve-se ter precaução com os recipientes ou as 
caixas nos quais os imunobiológicos serão acondicionados para o trans-
porte. As caixas utilizadas devem ser de material apropriado, como 
recomendado pelo PNI, e utilizadas conforme critérios específicos, 
sendo fundamental manter-se atualizado sobre as novas recomenda-
ções de caixas a serem utilizadas. 

A Cenadi, conforme já referido, utiliza um recurso de proteção deno-
minado de núcleo ou berço no transporte de alguns imunobiológicos. A 
finalidade do “berço” é manter a estabilidade da temperatura (entre +2ºC 
e +8ºC) dos imunobiológicos por um intervalo de tempo maior e evitar o 
congelamento pelo contato com bobinas em temperatura negativa. 

A Cenadi passou a utilizar o berço depois de observar as condições em que 
chegavam embalados/acondicionados os imunobiológicos de outros países. 
Percebeu, então, que poderia desenvolver uma proteção semelhante à 
dos produtos importados, que permitisse a utilização de bobinas de gelo 
reutilizáveis em temperatura negativa usando um núcleo separador ou 
berço, com o mesmo material da caixa de isopor onde são acondicionados 
os imunobiológicos para transporte. Assim, poderia utilizar, nas caixas 
térmicas, as bobinas retiradas diretamente do freezer, sem precisar de 
aclimatação e sem congelar o produto imunobiológico, tornando a 
logística segura e mais ágil. Após inúmeros testes e análises, a Cenadi 
adotou o núcleo ou berço no processo de transporte dos imunobiológicos 
armazenados em temperatura positiva. 
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Escolhida a caixa apropriada, o passo seguinte é acondicionar os imu-
nobiológicos no interior das caixas isotérmicas com “berço”. 

Como se organiza esse tipo de caixa? estaque de pergunta instigadora

1. As bobinas reutilizáveis de gelo, congeladas à temperatura de até 
–15°C, devem circundar as paredes internas da caixa (entre a caixa 
e o berço).

2. Os imunobiológicos devem ser organizados no interior da caixa 
posicionando-se o instrumento de medida de temperatura (data 
logger) no centro. 

3. Os imunobiológicos devem ser cobertos com uma lâmina de papelão 
dupla face, impermeável e coberta com bobinas reutilizáveis à 
temperatura de até –15°C.

4. A caixa deve ser lacrada com fita adesiva e identificada 
externamente, conforme especificação e padrão local. 

5. Flocos de poliestireno podem ser colocados nas caixas térmicas 
sem núcleo separador, no caso de ser necessário preencher espaços 
vazios, que não tenham sido ocupados com imunobiológicos.  
O objetivo dessa ação é diminuir a quantidade de ar em seu interior 
e assegurar que o ambiente da caixa permaneça na temperatura 
recomendada.

6. A temperatura deve ser monitorada durante o transporte.
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Foto 16 – Caixa organizada com bobinas e 
o berço

Foto 17 – Caixa pronta, fechada, com a fita 
identificadora do produto

Data loggers são apresentados 
no Capítulo 7, “Refrigeração e 
equipamentos da rede de frio”, 
deste livro.
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Foto 15 – Berço e caixa térmica com berço para transporte
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Reforçando!

• O uso de flocos de poliestireno ou de outros materiais (papelão, jornais 
etc.) entre os frascos avulsos, nas caixas dos imunobiológicos, tem por 
finalidade diminuir os espaços vazios, reduzir a quantidade de ar em seu 
interior e evitar deslocamento dos produtos e impactos mecânicos que, 
muitas vezes, levam a quebras e microfissuras dos frascos durante o 
transporte. 

• O ideal é utilizar caixas com capacidade adequada para cada volume a 
ser transportado, para não ser necessário o uso desses artifícios. 

• Conhecer os diversos tipos de embalagens dos imunobiológicos 
é importante para a escolha das caixas mais adequadas ao 
acondicionamento das vacinas. 

A partir do momento em que as caixas estiverem prontas, serão trans-
portadas em caminhões frigoríficos da Cenadi ao aeroporto do Rio de 
Janeiro e embarcadas em aviões comerciais, até o aeroporto de des-
tino. Nos estados, seguirão transportadas em caminhão frigorífico até 
as centrais estaduais de imunizações. Nas centrais, ao receber a carga, 
o profissional de rede de frio, idealmente o técnico/especialista, deve 
conferir a temperatura interna das caixas isotérmicas, o lote, a quan-
tidade e a validade dos imunobiológicos. Em seguida, deve preencher 
o documento Comprovante de recebimento de insumos (Anexo F), 
assinar e enviar uma cópia à Cenadi. Caso exista alguma divergência 
nas informações, a SES comunica à Cenadi para realização dos ajustes. 

Outros formulários são utilizados no transporte dos imunobiológicos da 
central nacional para os estados. A Nota de fornecimento de material 
(Anexo D), o formulário Detalhamento da carga (Anexo E) e o Com-
provante de recebimento de insumos (Anexo F) são utilizados pela 
Cenadi e acompanham a carga de imunobiológicos durante sua entrega. 
O gestor deve prever, no planejamento e na organização da central, o 
número de formulários suficientes para atender à demanda, bem como 
um local visível para guarda dos imunobiológicos. Cada central de RF 
pode dispor de impressos específicos, desde que contenham todos os 
dados que atendam e detalhem o recebimento dos imunobiológicos. 

Vale ressaltar que as vacinas, ao chegarem no nível local ou na sala de 
vacinação, devem ser rigorosamente mantidas em temperatura entre 
+2ºC e +8ºC, de preferência, entre +4ºC e +5ºC, como medida de segu-
rança, evitando mudanças bruscas de temperatura e, em consequência, 
possível alteração ou perda de potência. Para tal, é necessário que a 
temperatura durante o transporte das vacinas seja assegurada! 

As embalagens dos 
imunobiológicos são abordadas 
mais adiante, neste capítulo.

Para conhecer o Comprovante 
de recebimento de insumos da 
Cenadi, leia o Anexo F, no fim 
do capítulo. 

No caso de ausência do 
especialista ou técnico em RF, a 
pessoa que receber o material 
deve chamar o responsável 
da central pela realização dos 
procedimentos de recebimento 
necessários. 
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Transporte dos imunobiológicos
Todas as etapas da RF são importantes. Uma delas é o transporte, durante 
o qual todos os cuidados tomados para a manutenção e segurança das 
vacinas, por ocasião do recebimento, armazenamento e distribuição, 
poderão ser perdidos, caso ocorra qualquer procedimento incorreto no 
momento em que se transportam os imunobiológicos. 

Durante o deslocamento, os imunobiológicos são expostos a riscos que 
podem comprometer sua qualidade. Os riscos variam desde o tipo de 
transporte utilizado até o recipiente escolhido. Por isso, algumas regras 
devem ser observadas na escolha do recipiente onde serão colocados os 
imunobiológicos. Condições das caixas, como espessura, densidade e 
qualidade, devem ser rigorosamente observadas e respeitadas durante 
a sua aquisição e utilização. 

Para o transporte adequado das vacinas, é necessário observar: 

 G tempo a ser gasto com o transporte (considerar distância, tipo  
de transporte utilizado, condições do tempo, condições das  
estradas etc.); 

 G tipos de termômetro a serem utilizados no transporte; 

 Gquantidade e temperatura do gelo reciclável colocado dentro da 
caixa;

 G temperatura ambiente em torno da caixa térmica;

 G colocação do termômetro na parte externa da caixa e do bulbo no 
interior da caixa térmica, no centro dos recipientes das vacinas, para 
garantir o monitoramento contínuo da temperatura, entre outros.

Além de adotar os cuidados fundamentais para garantir a manutenção 
das temperaturas de armazenamento durante o transporte, conforme 
as recomendações preconizadas em todas as instâncias, é preciso, ainda, 
estar alerta em relação a vários aspectos que podem interferir decisiva-
mente na qualidade das vacinas e na manutenção de suas propriedades 
imunogênicas, tais como: 

 G instalações adequadas; 

 G equipe técnica bem treinada e atualizada; 

 G equipamentos confiáveis; 

 G calendário preestabelecido de manutenção preventiva; 

 G garantia de manutenção corretiva, quando necessária.
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Sabemos que o tipo e a qualidade dos insumos utilizados são elemen-
tos que impactam tanto a armazenagem quanto a distribuição ou o 
transporte dos imunobiológicos na rede de frio e, consequentemente, 
o planejamento da rede. Os recipientes, como as caixas térmicas; os 
invólucros para acondicionar e proteger os imunobiológicos de interfe-
rências da temperatura externa (embalagens, berços etc.); os impactos 
ou danos durante sua manipulação e transporte são fundamentais para 
garantir eficiência no funcionamento de toda rede de frio. Por isso, 
apresentamos, a seguir, algumas informações sobre os principais insu-
mos utilizados e os tipos de embalagens onde são acondicionados os 
imunobiológicos, visando auxiliar o gestor ou técnico especialista da 
rede de frio na aquisição e gestão apropriada dos insumos, otimizando 
os recursos e evitando perdas desnecessárias. 

Além dos imunobiológicos, são também considerados insumos necessários 
à gestão da rede de frio os materiais de acondicionamento, como caixas 
térmicas, isopores, equipamentos de proteção, manuseio e transporte 
dos imunobiológicos. Por isso, é necessário planejar não somente a 
aquisição das vacinas, mas também a desses materiais, a fim de evitar o 
desabastecimento e a descontinuidade de uso destes.

Vejamos, a seguir, de forma breve, as embalagens e os principais insu-
mos usados na RF.
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Foto 18 – Caixas dentro do caminhão para transporte
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Embalagens
Em todo o processo de gestão da RF, a embalagem é um dos fatores 
a serem considerados para o acondicionamento adequado. As formas 
de quantificação, uso e preservação dos imunobiológicos por meio de 
embalagens apropriadas irão determinar a proteção desses produtos e 
a forma de organização nas caixas isotérmicas. Por isso, é importante 
que o gestor e os demais profissionais da RF conheçam as formas e os 
tipos de embalagens que serão utilizados em todas as atividades desen-
volvidas na rede, uma vez que eles impactam as etapas de logística e os 
planos de dimensionamento para armazenamento, distribuição, trans-
porte dos produtos imunobiológicos e o planejamento dos insumos a 
serem adquiridos. Um exemplo é o planejamento da quantidade de 
bobinas necessárias para se colocar nas caixas térmicas. Dependendo 
de qual seja o tipo de embalagem (primária, secundária), poderá ser 
necessária maior ou menor quantidade de bobinas para a manutenção 
da temperatura indicada dos imunobiológicos dentro das caixas ou da 
embalagem quaternária.

Para melhor entendimento, é importante reforçar que as embalagens 
que contêm ou envolvem os imunobiológicos recebem uma denomina-
ção específica. Podem ser dos tipos primária, secundária, terciária (BRA-
SIL, 2013), e assim sucessivamente. A embalagem primária é aquela 
que contém o produto ou tem contato direto com ele. Por exemplo, o 
frasco da vacina pentavalente ou a bisnaga da vacina poliomielite oral.

A embalagem secundária é o invólucro que envolve a primária, prote-
gendo-a. Pode ser removível ou não e conter outras embalagens primá-
rias. A embalagem terciária é a que envolve ou protege a secundária, 
e assim, sucessivamente, todas são usadas conforme a necessidade de 
proteção do produto.

Além das embalagens, outros ma- 
teriais, equipamentos e insumos 
são utilizados na rede de frio 
para conservação da tempera-
tura dos imunobiológicos e para 
aplicação nas salas de vacina. 
Vejamos alguns deles que in- 
fluem no planejamento e na 
gestão da RF.

É importante salientar que as 
caixas térmicas são utilizadas 
para acondicionamento dos 
produtos imunobiológicos e, 
em geral, são consideradas 
embalagens do tipo terciária 
em diante. É mais comum 
serem quaternárias, destinadas 
a abrigar e proteger as 
embalagens primárias ou 
secundárias.  As caixas 
isotérmicas devem ser 
escolhidas conforme o tipo 
de uso (vacinação, transporte 
etc.), a quantidade de 
imunobiológicos etc.

Para obter mais informações 
sobre outras embalagens 
usadas pelos laboratórios e 
respectivas especificações, leia:

• Consulta Pública n. 81, de 
29 de agosto de 2007, da 
Anvisa, que dispõe sobre 
a criação do “Vocabulário 
controlado de formas 
farmacêuticas e embalagens”; 

• “Vocabulário controlado 
de formas farmacêuticas e 
embalagens”, da Anvisa, 
disponível em http://www.
anvisa.gov.br/medicamentos/
seminario_III/informe_6.pdf
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Foto 19 – Embalagens primária, secundária e 
terciária
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Materiais, equipamentos e insumos utilizados 
na rede de frio de imunobiológicos
A manipulação de materiais e equipamentos utilizados na RF requer 
conhecimento sobre como funcionam e os cuidados específicos reco-
mendados. O planejamento para aquisição desses materiais é, tam-
bém, importante etapa na gestão e precisa ser rigorosamente pensado 
pelo gestor em todo o percurso que o imunobiológico fará na rede de 
frio, desde o recebimento na central até seu transporte para as demais 
instâncias.  

Apresentamos, a seguir, as principais informações acerca dos insumos 
usados durante a conservação e o transporte dos imunobiológicos, já 
que a maioria dos materiais ou equipamentos já foi explicitada em capí-
tulos anteriores. 

Abordamos, de forma resumida, cuidados a serem adotados na mani-
pulação de: bobinas de gelo reutilizáveis, gelo seco, caixas térmicas, 
termômetros, câmara refrigerada, refrigerador e freezer. 

Bobinas de gelo reutilizáveis 

As bobinas de gelo são materiais de plástico, em geral de polietileno, 
que podem conter, em seu interior, água ou gel de concentração não 
tóxica. Sua função é manter a estabilidade da temperatura na caixa 
térmica onde estão os imunobiológicos e criar uma barreira que impeça 
a troca de calor do meio ambiente com o interior da caixa e vice-versa. 

A aquisição das bobinas para as atividades da RF deve considerar o 
quantitativo necessário para armazenamento e distribuição aos diver-
sos estados, incluindo o envio de amostras ao INCQS e outras institui-
ções, se necessário. É importante que o gestor calcule um quantitativo 
que permita também a reserva de bobinas para situações de emergência 
e estoque, com finalidade de uso diário na central de RF, onde se neces-
sita de bobinas congeladas. 

No mercado, há bobinas de diferentes modelos, dimensões e capacidades 
(em litros), as quais devem ser selecionadas conforme as necessidades. 
No caso da rede de frio, por exemplo, as dimensões das bobinas devem 
ser de acordo com o tamanho das caixas térmicas (altura e largura) e 
com a capacidade das caixas de receber bobinas em número suficiente 
para acondicionar adequadamente o imunobiológico, mantendo-o na 
temperatura recomendada. 



206

REDE DE FRIO: GESTÃO, ESPECIFICIDADES E ATIVIDADES

Entre os cuidados que se deve ter com as bobinas, é preciso observar 
suas condições, conservá-las limpas e descartar as que se apresentam 
estragadas ou danificadas. Se forem usadas bobinas danificadas, não 
será possível garantir a manutenção da temperatura dos imunobioló-
gicos e, portanto, de suas propriedades e qualidade, podendo ocorrer 
congelamento ou outras situações que comprometam a conservação do 
imunobiológico.

Além dessas precauções, o trabalhador deve se certificar sempre que 
a temperatura da bobina está correta antes de armazená-la na caixa 
térmica, seja na atividade de vacinação ou no uso do transporte dos 
imunobiológicos. Esse é um importante cuidado a ser tomado, já que 
os diferentes conteúdos que compõem as bobinas possuem pontos de 
congelamento distintos. Assim, quando a bobina que contém água 
atinge 0ºC, começa, fisicamente, o processo de descongelamento, com a 
presença de líquido em seu interior e ausência de “névoa” na superfície 
externa. Ao contrário, a bobina com gel pode, ainda, se encontrar em 
temperatura abaixo de 0ºC, estar totalmente descongelada, em estado 
líquido e apresentar externamente “névoa”, dando a “falsa impressão” 
de que atingiu a temperatura apropriada para acondicionamento nas 
caixas térmicas. Todo o processo para que a bobina chegue a 0°C é 
denominado de “aclimatação ou ambientação”. No nível local, esse 
processo precisa ser realizado sempre, enquanto na Cenadi esses insu-
mos são utilizados sem aclimatação

É importante salientar que centrais de rede de frio que não disponham 
de núcleo ou berço para o transporte de vacinas em temperatura positiva 
devem usar bobinas aclimatadas antes de colocar na caixa térmica.

Isso porque existe o risco de congelamento e consequente 
comprometimento da qualidade das vacinas. Um dos problemas que pode 
decorrer do congelamento de uma vacina é a sua precipitação. 

A precipitação de uma vacina ocorre em função de sua permanência em 
temperatura inferior a 0°C por um período de vários dias ou acúmulo de 
períodos parciais de tempo. 

Todo trabalhador da sala de vacina ou rede de frio precisa se certificar 
acerca da temperatura das bobinas antes de colocá-las nas caixas 
térmicas, usando, além da observação, termômetro devidamente 
calibrado para aferição e garantia da temperatura apropriada. Isso deve 
ser feito independentemente do tipo de atividade que será realizada, seja 
imunização ou na rede de frio.

Após a ambientação das bobinas, elas devem ser arrumadas no interior 
da caixa, em posição vertical. A quantidade depende da atividade a ser 

Precipitação é um fenômeno 
que se verifica quando um corpo 
insolúvel se forma num líquido e 
se deposita, como sedimento, no 
fundo de um recipiente.
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realizada (transporte, vacinação de rotina, extramuros etc.), da distân-
cia entre o local de saída e o local de chegada, do tempo de transporte, 
entre outras situações. Por exemplo, se for um trabalho extramuro 
ou em uma sala que não tenha climatização, pode ser colocada uma 
bobina extra no assoalho da caixa (posição horizontal). Quando a tem-
peratura da caixa atingir o recomendado, os imunobiológicos poderão 
ser organizados no interior da caixa. Outros cuidados com as bobinas 
envolvem limpeza, conservação, congelamento apropriado, verificação 
do prazo de validade e da presença de resíduos ou outras substâncias 
que possam contaminá-la. 

Frascos e ampolas dos imunobiológicos não podem entrar em contato 
direto com as bobinas; por isso, devem ficar acondicionados em reci-
pientes. Dentro do recipiente com vacinas, deve ser colocado o bulbo 
do termômetro, e na parte externa da caixa térmica deve ficar o termô-
metro (a depender do tamanho da caixa, podem ser colocados mais de 
um termômetro). Esse cuidado proporciona segurança no monitora-
mento e controle da temperatura.

Nas atividades de vacinação em 
nível local, não se devem colocar 
bobinas no fundo da caixa térmica 
e em contato direto com o reci-
piente de vacinas, para evitar que 
congelem. Para as atividades extra-  
muros (em que a vacina estará em 
trânsito por um tempo determi-
nado) ou no transporte desses pro-
dutos, recomenda-se o uso de 
bobinas de gelo reutilizáveis no 

fundo da caixa, em função da maior exposição da vacina à temperatura 
do meio externo ou do meio ambiente.

Gelo seco

O gelo seco é utilizado na rede de frio no transporte de imunobiológicos, 
com especificação de manutenção em temperatura negativa (abaixo de 
0°C). A finalidade de seu uso é a manutenção dessa temperatura até o 
destino final. A quantidade a ser usada será de acordo com o tempo e a 
distância a ser percorrida. 

O mercado dispõe de várias formas de gelo seco, em escamas, barras 
ou nuggets. Apesar de auxiliar na manutenção do produto em tempe-
ratura negativa, tem sido cada vez menos utilizado na Cenadi, porque 

Todas essas informações são 
encontradas, com detalhes, nos 
manuais e outras publicações 
do Ministério da Saúde. Um 
deles é o Manual de rede de 
frio (BRASIL, 2013), disponível 
em http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_rede_
frio4ed.pdf
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Foto 20 – Bobina de gelo reutilizável
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estudos realizados demonstram a existência de outros produtos mais 
adequados ao transporte de imunobiológicos e com capacidade similar 
de manutenção de temperatura. Como exemplo, pode ser citado o ice 
foam, composto por bobinas de gel em espuma que permitem manter os 
imunobiológicos em temperaturas negativas por longo tempo, durante 
o transporte, sem necessidade de uso do gelo seco, principalmente no 
transporte aéreo. 

Foto 21 – Vacina para febre amarela acondicionada com gelo seco
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Atenção!

1. Não se deve confundir e substituir bobinas de gel ou água reutilizáveis 
por gelo seco, pois têm aplicações diferentes. As bobinas devem ser 
utilizadas para conservação dos imunobiológicos de +2°C a +8°C, e o 
gelo seco, para o transporte em –20°C, como no caso das vacinas víricas, 
quando são transportadas do laboratório produtor para a Cenadi e desta 
para os estados.

2. Vale destacar que, atualmente, a Cenadi tem utilizado, no máximo,  
5 kg de gelo seco por caixa térmica, complementando com bobinas do 
tipo ice foam, para casos de transporte em temperaturas negativas. Tem 
sido observado, na prática da central nacional, que somente bobinas desse 
tipo (sem o gelo seco) têm mantido a temperatura dos imunobiológicos, 
mas são necessários mais estudos e pesquisas para substituir 
definitivamente o gelo seco pelas bobinas ice foam.

3. A utilização de gelo em barra ou escama não é recomendada 
para atividades de rotina, em função do risco de congelamento dos 
imunobiológicos.

O uso de gelo seco no transporte 
de imunobiológicos por via aérea 
pode oferecer risco, porque o 
gelo seco é composto de CO2 
em estado sólido. Quando 
este entra em contato com a 
água ou umidade relativa do 
ar, pode se expandir e provocar 
explosões, fato possível de ocorrer 
com as caixas isotérmicas que 
acondicionam o imunobiológico 
transportado em aeronaves.
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Caixas térmicas

Esse material é utilizado amplamente nas atividades de imunização ou 
de RF para acondicionar os imunobiológicos, sendo elemento essen-
cial no transporte e nas atividades de vacinação. As caixas podem ser 
encontradas no comércio sob duas formas de apresentação: como caixa 
de isopor, composta de material isotérmico do tipo poliestireno expan-
dido, ou sob a forma de caixa feita de poliuretano. 

De acordo com o tipo de atividade, uma ou outra poderá ser mais apro-
priada. Por exemplo, a caixa de isopor, em geral, é mais utilizada no 
transporte dos imunobiológicos entre laboratórios, central nacional e 
desta para a instância estadual, ao passo que a caixa de poliuretano é 
mais usada nas atividades de vacinação de rotina.  

Seja qual for o tipo de caixa térmica escolhido, esta não pode estar 
danificada ou fora dos padrões preconizados. Assim, no planejamento 
da aquisição de caixas, o gestor da RF deve levar em consideração as 
especificações do fabricante, a propriedade e a característica térmica 
do produto, sua densidade, capacidade etc. É fundamental que o tipo 
de caixa seja escolhido de acordo com o tipo de atividade ou uso a que 

Poliestireno é o que, 
popularmente, conhecemos como 
isopor. 

Poliuretano refere-se a um tipo de 
plástico que permite o isolamento 
térmico.

Em função da facilidade de 
limpeza, durabilidade e resistência, 
o uso das caixas de poliuretano 
está recomendado pelo PNI, nas 
atividades de rotina.

Foto 22 – Modelos de caixa térmica de poliuretano e poliestireno expandido
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Caixa poliestireno 
expandido (isopor) 
130 L sem berço

Caixa poliestireno 
expandido (isopor) 
130 L com berço

Caixa poliuretano 1

Caixa poliuretano 2

Caixa poliestireno 
expandido (isopor) 

50 L com berço

Caixa poliestireno 
expandido (isopor) 

50 L sem berço
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se destina, especialmente em relação a sua capacidade, resistência a 
impactos e espessura. Caso não sejam seguidas essas recomendações, 
as caixas poderão não resistir ao manuseio e às circunstâncias do dia a 
dia de vacinação ou transporte, bem como não manter a temperatura 
adequada, por terem estrutura e espessuras impróprias ao uso previsto. 

Alguns cuidados devem ser tomados na organização das caixas térmi-
cas, além dos já mencionados, em função das diversas variáveis envol-
vidas. Tais cuidados se aplicam, especialmente, ao acondicionamento 
dos imunobiológicos para o transporte. Nesse caso, é fundamental  
considerar:

 G a temperatura ambiente do local de origem e de destino;

 G a distância até o destino, tempo em trânsito, via e condições de 
transporte e o quantitativo de imunobiológicos a ser transportado;

 Go isolamento da caixa térmica (deve ser preservado);

 G a quantidade e o tipo de bobina reutilizável (as bobinas devem ser 
verificadas e monitoradas);

 G a padronização e as recomendações do PNI para a organização das 
vacinas nas caixas térmicas;

 Go volume da caixa a ser transportada; 

 G a posição dos imunobiológicos na caixa térmica (não devem ficar 
soltos no interior da caixa).

Em todas as atividades, a previsão do quantitativo de caixas é indispen-
sável, devendo-se considerar sempre a relação atividade X capacidade 
da caixa; quantidade de vacinas para atender a população X volume de 
caixas para transporte X quantidade de bobinas necessárias etc. 

Os gestores das centrais de RF e as instituições de saúde que dispõem de 
salas de vacina devem planejar o orçamento considerando a aquisição do 
quantitativo de caixas térmicas, bobinas e gelo necessário às atividades, de 
acordo com o padrão e o preconizado pelo PNI.

Para saber mais detalhes sobre a forma e as recomendações para 
organização das caixas e utilização de bobinas, consulte as publicações 
referentes ao tema no site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br). 

Termômetros

Como regra geral, os imunobiológicos devem permanecer rigorosa-
mente em temperaturas entre +2ºC e +8ºC na Central Nacional de Rede 
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de Frio, na central ou coordenação estadual de imunizações, nas regio-
nais de saúde, nas salas de vacinação, nos postos volantes (por ocasião 
de campanhas, intensificações e bloqueios), bem como durante todo o 
percurso do transporte. Excepcionalmente, e mediante estrita orienta-
ção do PNI e/ou do laboratório produtor, algumas vacinas podem ser 
armazenadas em temperaturas negativas, mas apenas nas instâncias 
superiores (nacional, estadual ou regional), e nunca na municipal ou 
local. Isso significa dizer que a temperatura ideal de acondicionamento 
das vacinas para posterior utilização será sempre de +2ºC a +8ºC.

Em qualquer das instâncias ou locais, o instrumento utilizado no moni-
toramento da temperatura é o termômetro. Existe uma variedade de 
tipos e modelos, com diferentes princípios de funcionamento, tais como 
termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo exten-
sor, analógico, de radiação infravermelha visível, de registro gráfico e 
termorregistradores, como já apresentado em capítulos anteriores. Pro-
curamos tratar aqui dos principais cuidados no uso desse instrumento 
na rede de frio ou nas salas de vacina. Vale destacar que a instalação e 
a medição dos equipamentos utilizados nas salas de vacina podem ser 
encontradas, de forma vasta, na literatura sobre imunização. Por isso, 
neste capítulo serão apresentados os termômetros mais utilizados na 
rede de frio e os cuidados necessários para usá-los de forma segura.

Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo 
extensor

É utilizado em grande parte das atividades de vacinação. Atualmente, 
na Cenadi, tem sido utilizado em determinadas situações, como para 
medição da temperatura das caixas durante o transporte (embora deva 
ser feito o uso preferencial de data loggers). Pode, também, ser utilizado 
para auxiliar na medição de temperatura, quando há dúvidas na leitura 
realizada por outro equipamento como o laser. 

Dado seu amplo uso na sala de vacinação, a aquisição desse tipo de 
insumo deve ser realizada com bastante rigor pelo gestor, devendo-se 
planejar um quantitativo de reserva para estoque e recursos para veri-
ficação sistemática da calibração do equipamento, visto que sua utiliza-
ção é diária na rotina das unidades.

Para o correto uso, alguns cuidados devem ser tomados no seu manu-
seio, como: 

 Gverificação e seguimento das recomendações do fabricante; 

 Gdata de instalação da pilha com identificação do período para troca; 

Termômetros são abordados nos 
Capítulos 6 e 7, respectivamente, 
“A rede de frio e a importância da 
temperatura dos imunobiológicos” 
e “Refrigeração e equipamentos da 
rede de frio”.
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 G adequação do termômetro na escala apropriada: verificar a presença 
de botão de controle de leitura em ºF (Fahrenheit) ou ºC (Celsius), 
para posicioná-lo na escala utilizada no Brasil, que é o ºC; 

 G calibração conforme especificações do fabricante ou normas, entre 
outros. 

A instalação desse tipo de termômetro no refrigerador doméstico da sala 
de vacina ou nas caixas térmicas deve seguir as instruções dos manuais 
do Ministério da Saúde, observando-se, principalmente, que a maioria 
dos modelos digitais é importada e desenhada para o registro de tempe-
ratura ambiente dentro e fora da sala. Por isso, o visor identificado com 
Out (fora) corresponde à temperatura do ambiente em que se encontra 
o refrigerador ou caixa térmica, e o visor identificado com In (dentro), 
à temperatura do interior do refrigerador. 

Para a verificação da temperatura, deve-se pressionar o botão uma vez, 
e será dada a temperatura máxima atingida, surgindo a sigla Max 
(máxima); pressionando-o mais uma vez, surgirá a sigla Min (mínima); 
pressionando-o pela terceira vez, a temperatura do momento. Reco-
menda-se que, após cada leitura e registro das temperaturas, seja pres-
sionado o botão Reset, para iniciar um novo ciclo de medição.

Também existe disponível um modelo que permite a leitura das tempe-
raturas de momento, máxima, mínima e do ambiente externo, com dis-
positivo de alarme, que é acionado quando a variação de temperatura 
ultrapassa os limites configurados, ou seja, menor que +2ºC e maior 
que +8º C (set point).

Importante!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a utilização do 
termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor 
deve restringir-se às caixas de uso diário, na instância local.  
O deslocamento pode comprometer a calibração e, consequentemente,  
a confiabilidade da medição. 

Por ser bastante utilizado, a sua instalação e forma de leitura devem 
ser conhecidas pelo profissional da saúde que trabalha com o equipa-
mento, em qualquer instância da rede de frio ou unidade de saúde. 

Termômetro analógico

É indicado para refrigeradores domésticos da sala de vacina ou em 
câmara frigorífica, não sendo recomendado seu uso nas caixas tér-
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micas. Isso porque é um termômetro de dilatação constituído de um 
reservatório, preenchido com líquido, soldado a um tubo capilar de 
vidro graduado e fechado na parte superior, que precisa ser mantido na 
posição vertical para que não haja fragmentação do líquido utilizado 
no seu interior, o que impossibilita sua instalação no interior das caixas 
térmicas. 

Outro fator que contraindica seu uso nas caixas térmicas é a possibili-
dade de quebra do vidro que o reveste em situação de impacto, como 
nas atividades de rotina na sala de vacina e no transporte na RF. O capí-
tulo anterior aborda com detalhes os usos e as restrições do termômetro 
digital, não sendo necessários mais detalhes sobre o assunto.

Termômetro de radiação infravermelha ou pirômetro 

É recomendado para medições rápidas e grandes volumes de cargas; 
por isso, tem amplo uso na rede de frio e na instância estadual. É um 
instrumento composto por sensores de temperatura, tem formato de 
pistola, e a temperatura é verificada a partir do acionamento do gatilho 
do aparelho. Possui alta tecnologia, funciona por meio de sensores que 
utilizam radiação térmica. A medição da temperatura é feita por laser, 
ao ser acionado o gatilho. Seu medidor possui display LCD iluminado, 
com tampa protetora para o sensor, e chave de seleção °C/°F.

A distância mínima e o tempo 
de pressão do gatilho para me- 
dição da temperatura diária na 
RF devem ser rigorosamente 
seguidos pelo profissional, que 
deve ser capacitado ou infor-
mado sobre a forma correta de 
uso do equipamento. Para que 
o registro desse termômetro 
seja confiável, é preciso obser-
var e seguir os procedimentos 
descritos pelo fabricante do 
produto.

Importante!

Por causa da emissão de raio laser, recomenda-se não utilizar esse 
equipamento diretamente na pele e, em especial, em direção aos olhos.
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Foto 23 – Termômetro de radiação 
infravermelha visível
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Termômetro de registro gráfico

É utilizado em câmaras e freezers, nas centrais de rede de frio, para a con-
servação de imunobiológicos. Registra temperaturas em um intervalo 
de tempo, geralmente de sete dias, e os discos devem ser trocados após 
esse período. O planejamento para sua aquisição deve levar em consi-
deração a necessidade de estoque de discos para registro, de forma que 
a observação do comportamento da temperatura não seja interrompida 
ou impedida pela falta de material. O registro gráfico das temperaturas 

medidas por esse aparelho deve 
ser avaliado diariamente para 
detecção de possíveis oscilações 
de temperatura.

O termômetro de registro gráfico 
é utilizado pela Cenadi em situa-
ções excepcionais, como na me- 
dição da temperatura para veri-
ficar a eficiência e/ou condição 
de funcionamento do sistema de 
automação; serve, portanto, como 
um instrumento de avaliação 
periódica. 

Termorregistradores: os data loggers

Eles podem ser de diversos tipos: data loggers, registrador eletrônico fri-
gorífico e indicador de congelamento. Aqui, abordamos apenas o data 
logger, por sua ampla utilização na rede de frio. 

Como a descrição sobre a forma de utilização desse instrumento de 
medição da temperatura já foi apresentada no capítulo anterior, vamos 
abordar apenas as informações relativas aos cuidados com o equipa-
mento na central de rede de frio. 

Data loggers são pequenos registradores de temperatura utilizados nas 
atividades de transporte dos imunobiológicos das centrais de RF, em 
geral. É um importante insumo, porque permite o monitoramento da 
temperatura durante o transporte, indicando quando ela está fora da 
faixa adequada, assim como o tempo em que é mantida na faixa ideal, 
demonstrando, também, o intervalo de tempo durante o qual o imuno-
biológico pode ter sido submetido a alterações de temperatura.  

Além de seguir as especificações do fabricante, o principal cuidado a ser 
tomado pelo profissional da RF é a calibração desse termômetro, que 
deve ser realizada anualmente. 

Informações sobre os demais 
instrumentos de medição 
de temperatura poderão ser 
encontradas nas publicações do 
Programa Nacional de Imunizações, 
em portarias e manuais do 
Ministério da Saúde.

Segundo orientações da 
Organização Mundial da Saúde, 
os data loggers são indicados 
para uso em caixas de transporte 
e câmara refrigerada para 
imunobiológicos.
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Foto 24 – Termógrafo



215

Gestão da rede de frio de imunobiológicos

Por serem muito utilizados, o gestor precisa planejar sua aquisição con-
siderando o uso, a capacidade instalada da rede, a movimentação e o 
volume de transporte das vacinas na central de rede de frio sob sua 
responsabilidade. É importante que, na capacitação da equipe da rede 
de frio, sejam consultadas e informadas as orientações do fabricante em 
relação ao uso e às calibrações desse registrador de temperatura.

Vale, por fim, reforçar que, indepen-
dentemente do tipo de termômetro 
utilizado, o manejo, a calibração, a 
fixação e o monitoramento de seus 
registros são fundamentais para a 
correta medição e o funcionamento 
do equipamento.

Convém, ainda, reiterar outros dois 
pontos. O primeiro refere-se à exi-
gência de que todos os equipamentos 
de refrigeração e de transporte utili-
zados na rede de frio tenham algum 
tipo de instrumento para medir e 
monitorar quantitativamente a tem-
peratura. E o segundo diz respeito 
à adequação desse instrumento aos 

equipamentos como câmara frigorífica, refrigerador doméstico, freezer, 
caixas térmicas de uso diário ou para transporte.  

Câmara refrigerada/refrigeradores 

Os refrigeradores/câmaras refrigeradas e as câmaras frigoríficas (nega-
tivas ou positivas) são equipamentos destinados ao armazenamento 
de imunobiológicos nas instâncias locais e nas centrais de RF, respec-
tivamente. 

Nas atividades de vacinação no nível local, são comumente usados a 
câmara refrigerada ou os refrigeradores domésticos. Entretanto, no 
mercado, já existem tipos de câmara refrigerada/refrigeradores próprios 
para armazenar imunobiológicos que poderão substituir, gradualmente, 
os refrigeradores domésticos, conforme já mencionado no capítulo 
anterior, em que é mostrado, com detalhes, como esses equipamentos 
funcionam e os cuidados na sua instalação e aquisição.  

O planejamento para aquisição desses equipamentos deve conside-
rar, principalmente, o tipo de uso, a capacidade de armazenamento, o 
espaço disponível para o refrigerador, a garantia de assistência técnica 
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Foto 25 – Data loggers
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e o registro do produto. O gestor deve conhecer os diversos tipos dis-
poníveis no mercado, escolher o mais apropriado às atividades a que se 
destina e só então proceder a ou encaminhar o pedido de aquisição do 
equipamento. Ao efetuar a compra, o gestor deve assegurar, também, 
a instalação, a assistência técnica e o treinamento da equipe pelo fabri-
cante, efetuando, ainda, a capacitação da equipe de acordo com a nova 
estruturação da rede de frio. 

Em relação aos cuidados com os refrigeradores, para que mantenham 
com qualidade e segurança os imunobiológicos armazenados, alerta-
mos, principalmente, para os seguintes procedimentos: 

 G fazer uso exclusivo da câmara refrigerada/refrigerador para os 
imunobiológicos;

 G localizar a câmara refrigerada/refrigerador a uma distância em  
torno de 20 cm da parede e, se houver mais de um equipamento,  
de 20 cm entre eles;

 G instalar tomada a 1,30 m (um metro e trinta centímetros) do piso;

 Gusar tomada exclusiva para o equipamento;

 G evitar a colocação de qualquer objeto sobre o equipamento; 

 Gnão colocar qualquer objeto dentro da geladeira que possa dificultar 
a circulação de ar; 

 G realizar a verificação de rotina do fechamento das portas do 
equipamento, no fim de cada dia de trabalho;

 G fazer a limpeza periódica do equipamento, de preferência a cada 15 
a 20 dias, antes de a camada de gelo ultrapassar 0,5 cm.

Em relação à arrumação interna da câmara refrigerada/refrigerador, 
devem ser observadas algumas normas, como: 

 Gno evaporador, devem ser colocadas as bobinas reutilizáveis 
arrumadas na posição vertical; quando colocadas no evaporador, 
devem estar congeladas, com uma consistência firme;

 Gna porta da câmara refrigerada/refrigerador, não deve ser 
armazenado nenhum produto, assim como na parte inferior, local 
da gaveta de frutas. A tampa deve ser retirada, e a gaveta deve 
permanecer, por constituir uma barreira para a saída do ar frio. É o 
processo de convecção que rege a transferência de energia no interior 
do equipamento. A colocação de garrafas de mais ou menos 1 litro, 
contendo água e um corante, também vai favorecer esse processo;

 G  os imunobiológicos, depois de retirados das caixas, devem ser 
armazenados em bandejas, tipo guarda-talheres, perfuradas ou não, 

Esses são cuidados que todo 
gestor deve tomar na aquisição de 
qualquer equipamento.

Como discutido no capítulo 
anterior, as garrafas de água 
visam criar uma massa fria 
dentro do equipamento. O uso 
do corante serve para alertar 
que aquela água não é própria 
para consumo.
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com um espaço de mais ou menos 1 cm da parede do equipamento 
de refrigeração;

 Go termômetro deve ficar em local central, entre a primeira e a 
segunda prateleira, equidistante de todos os pontos do interior do 
equipamento;

 G se o termômetro utilizado no equipamento for um modelo com 
o bulbo, deve-se ter o cuidado para que essa parte permaneça na 
posição central. O bulbo do termômetro deve ser colocado na parte 
central da prateleira do meio, onde se encontram armazenados 
os frascos dos imunos; com isso, se garante a medição exata da 
temperatura das vacinas por meio da medida do ar que circula em 
torno desses produtos;

 G após a fixação do termômetro digital na parte externa da câmara 
refrigerada/refrigerador, é necessário introduzir o cabo no gabinete 
interno, através do espaço entre a porta e o interior do gabinete da 
câmara refrigerada/refrigerador, próximo às dobradiças.

Logo após a aquisição do equipamento, ou durante o processo de 
capacitação da equipe, é fundamental identificar a localização do 
evaporador ou do local de entrada do ar-refrigerado, que são diferentes 
conforme o modelo do equipamento, a fim de evitar a colocação de 
vacinas próximo a esses pontos, durante a arrumação dos produtos, 
e resguardá-las de oscilações de temperatura que comprometam suas 
propriedades e segurança.

Reiteramos, ainda, outros procedimentos tratados no capítulo anterior: 
planejar e executar as manutenções preventivas, preditivas e corretivas, 
dispor de um plano de contingência e equipe devidamente treinada. 
O gestor e o especialista em RF devem estar atentos a esses pontos e 
seguir as recomendações propostas para cada equipamento, conforme 
orientações do fabricante e do Programa Nacional de Imunizações.

O cumprimento das recomendações e dos cuidados aqui apresentados 
irá garantir o perfeito funcionamento do equipamento, aumentando 
sua vida útil e assegurando a qualidade e conservação dos produtos 
imunobiológicos.

Freezers

São equipamentos destinados ao armazenamento das bobinas que pre-
cisam ser congeladas para uso no transporte dos imunobiológicos entre 
as instâncias e centrais de RF e na realização dos procedimentos de 
vacinação nas unidades de saúde, nas ações extramuro etc. 

Para conhecer outros cuidados 
recomendados para o uso 
de câmara refrigerada/
refrigerador, consulte o Manual 
de rede de frio do Programa 
Nacional de Imunizações 
(BRASIL, 2013), ou outras 
publicações a respeito do 
assunto, disponíveis na 
internet.
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Os cuidados com esse equipamento são os mesmos aplicados aos refri-
geradores. No planejamento para aquisição do produto, o gestor da 
rede de frio deve dar preferência aos freezers do tipo horizontal, com 
isolamento de suas paredes, evaporador e condensador localizado em 
áreas abaixo do gabinete, com selo do Inmetro e sistema de refrigera-
ção selado. Outras especificações podem ser encontradas nos modelos 
disponíveis, devendo o especialista da RF ou o gestor conhecerem os 
existentes para realizar a escolha apropriada, sempre considerando 
a capacidade do equipamento para atender a sua demanda de arma-
zenamento, a compatibilidade com a rede elétrica local, entre outros 
aspectos.

Devem ser adotados pelo profissional especialista as mesmas orien-
tações e cuidados na aquisição, instalação e manutenção dos demais 
equipamentos de refrigeração. 

Existem outros insumos necessários, especialmente para as atividades 
de imunização, que apresentamos a seguir, de forma resumida. São 
eles: seringas, agulhas e caixas coletoras de resíduos.

Seringas e agulhas

Seringas e agulhas são amplamente utilizadas nas atividades de vaci-
nação, configurando-se como o principal insumo para a administração 
dos imunobiológicos.

O uso de seringas descartáveis trouxe grandes benefícios ao trabalho 
de vacinação, tanto em termos da segurança quanto da esterilização e 
redução do risco de contaminação. A escolha do tipo de seringa e de 
calibre da agulha vai depender do tipo de imunobiológico, da via a ser 
utilizada para aplicação e da recomendação do laboratório produtor. 

Alguns cuidados devem ser adotados pelo profissional no manuseio das 
seringas e agulhas. Todos eles devem ser seguidos pela equipe da saúde, 
tendo sempre, como base, as recomendações do fabricante e do PNI. 
Ao gestor, cabe acompanhar as inovações do mercado, buscando, além 
de produtos mais seguros, observar as normas e diretrizes do Programa 
Nacional de Imunizações e informar sua equipe sobre as inovações e 
novas recomendações no uso e manuseio dos insumos utilizados nas 
atividades de vacinação.

É importante que o gestor 
esteja sempre atento às 
recomendações do laboratório 
produtor, bem como às 
portarias e notas técnicas 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

Apresentamos, no Anexo G, 
“Cuidados com seringas e 
agulhas”, os principais cuidados 
para que o profissional possa 
atuar de forma segura, evitando 
acidentes durante a execução dos 
procedimentos de vacinação.
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Caixa coletora para descarte de resíduos 
perfurocortantes e infectantes 

Em toda a atividade de vacinação e na rede de frio, diversos tipos de 
resíduos são gerados. Em relação aos resíduos cortantes ou perfurocor-
tantes, como seringas e agulhas, os cuidados básicos estão relacionados 
com o acondicionamento desses insumos. Eles devem ser pré-acondi-
cionados em recipiente rígido, resistente a ruptura e vazamentos, que 
contenha tampa e a simbologia de material infectante, a exemplo da 
caixa coletora de material perfurocortante apresentada na foto a seguir. 

Os materiais perfurocortantes 
devem ser especialmente:

 G acondicionados 
separadamente, logo após o 
uso, no local de sua geração;

 G depositados na caixa 
coletora, até que esta atinja 
2/3 de sua capacidade. Ao 
atingir esse percentual, a 
caixa deve ser descartada, 
porque caixas cheias podem 
causar acidentes. 

Ciente dos cuidados, é fundamental que, no planejamento para a 
aquisição desse tipo de material, o gestor considere aspectos como: o 
movimento da sala de vacina e a quantidade de lixo perfurocortante 
a ser descartado; o destino das caixas após sua utilização; e a capaci-
dade das caixas coletoras. Levando em consideração tais aspectos, o 
planejamento garantirá a disponibilidade desse insumo, possibilitando 
o acondicionamento dos perfurocortantes de forma correta, e garan-
tindo, para toda a equipe, segurança no manejo e na utilização.

Considerações finais 
Entendemos que a discussão sobre gestão da rede de frio de imunobio-
lógicos envolve um conjunto de diversos procedimentos, em que cada 
ator tem importância e papel de destaque. Nenhum deles é mais ou 
menos importante, e todos os trabalhadores devem atuar de forma pla-
nejada, articulada e integrada, como elos de uma rede, da rede de frio! 

As atividades de armazenamento, manuseio, distribuição e transporte dos 
imunobiológicos são de grande importância e complexidade, exigindo 

O manejo, a segregação, a coleta, 
o tratamento, o transporte e a 
destinação final dos resíduos da 
rede de frio merecem atenção 
especial e serão discutidos no 
capítulo seguinte.

• O maior número de 
acidentes com profissionais 
da saúde ocorre durante 
o manejo e uso de 
perfurocortantes. 

• Caixas coletoras não 
devem ser esvaziadas ou 
reaproveitadas, em nenhuma 
circunstância.
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Foto 26 – Modelo de caixa e de suporte para 
caixa coletora de material perfurocortante e 
infectante
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comprometimento da equipe e a presença do profissional técnico res-
ponsável, conforme legislação pertinente. Segundo o artigo 11, da 
Medida Provisória n. 2.190-34, de 23 de agosto de 2001 (BRASIL, 
2001), as distribuidoras de medicamentos devem manter, obrigatoria-
mente, a assistência de técnico responsável farmacêutico, devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Farmácia, durante o funcionamento 
do estabelecimento (BRASIL, 1973), norma que deve ser também cum-
prida na rede de frio de imunobiológicos, pois a dispensação de imuno-
biológicos é compreendida como dispensação de medicamento. 

Além do farmacêutico, outros profissionais são importantes e fazem parte 
da equipe da rede de frio, como enfermeiro e auxiliar de enfermagem; 
auxiliar de serviços gerais; auxiliar de expedição; apoio administrativo; 
motorista; almoxarife; armazenista; profissionais da importação, carga 
e descarga; operadores de empilhadeira e, mais recentemente incorpo-
rado à equipe, o especialista de rede de frio. Trata-se de um profissional 
atuante na central de RF e que, mediante uma formação específica, se 
torna especialista em gestão de rede de frio de imunobiológicos, apto 
para a gestão das centrais de armazenamento e distribuição dos imu-
nobiológicos. Esse profissional deve e pode auxiliar o farmacêutico na 
gestão desses locais. 

Seja qual for o gestor da central de rede de frio, todas as atividades 
desenvolvidas irão requerer um conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos com o objetivo de assegurar a qualidade dos insumos 
(imunobiológicos), por meio de condições adequadas de recebimento, 
armazenagem, manuseio, controle eficaz de estoque e transporte. Uma 
forma de garantir o cumprimento dos procedimentos é o gestor, ou 
especialista da rede de frio, descrever e registrar, formalmente, todas 
as atribuições e responsabilidades profissionais da equipe e fazer que 
sejam compreendidas por todos. 

Cientes de que todos os trabalhadores exercem papel essencial no bom 
funcionamento da rede de frio, é importante que os gestores identifi-
quem suas necessidades de educação permanente e promovam oportu-
nidades para sua qualificação. Para isso, o recurso orçamentário anual 
deve ser planejado e aprovado em valor suficiente e, da mesma forma, 
o quantitativo da equipe deve ser compatível com o bom andamento 
das atividades. 

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da 
Administração Pública Federal ratifica a relevância da melhoria conti-
nuada da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados, 
assim como o desenvolvimento permanente do pessoal, a adequação 
das competências requeridas, a divulgação e o gerenciamento das ações 

Para mais informações sobre 
o curso de formação de 
especialista em rede de frio 
de imunobiológicos, oferecido 
pela Escola Politécnica Joaquim 
Venâncio/Fiocruz/MS, acesse http://
www.epsjv.fiocruz.br/.
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de capacitação. Toda a equipe deve ser qualificada em procedimentos da 
rede de frio de imunobiológicos e em boas práticas de armazenamento, 
distribuição e transporte, de maneira a deter o conhecimento geral do 
contexto no qual está inserida e garantir a qualidade das atividades 
desenvolvidas.

Buscamos, neste capítulo, demonstrar os processos envolvidos na ges-
tão da rede de frio, a partir da experiência da Cenadi, destacando suas 
etapas fundamentais, reforçando o papel do planejamento na gestão 
da RF, bem como a importância da medição e do controle da tempera-
tura dos imunobiológicos, em todas as etapas e instâncias. Ressaltamos, 
especialmente, a responsabilidade dos trabalhadores das centrais de 
armazenamento na manutenção da temperatura e na eficiência da RF, 
enfatizando a necessidade de serem implementados cursos de formação 
e de educação continuada, a fim de propiciar uma atuação crítica e 
eficaz dos profissionais. 

Ao escolher esse tipo de abordagem, nossa intenção é, principalmente, 
destacar a amplitude e complexidade do trabalho na rede de frio, para 
que você, trabalhador da imunização, rede de frio, ou da saúde, em 
geral, identifique sua posição nesse contexto e sua contribuição para 
o sucesso das ações de imunizações, fundamentais para a garantia do 
direito de todos os indivíduos receberem vacina com qualidade e capa-
cidade de conferir proteção. É essa consciência que impulsiona você, 
trabalhador da rede de frio, a cumprir seus deveres profissionais e, 
especialmente, de cidadão.

A gestão eficiente e qualificada e o apoio dos órgãos competentes são 
instrumentos essenciais para fortalecer a perspectiva de um sistema de 
saúde público, universal, que, em vez de atender ao usuário do SUS 
como um “cliente” à procura de um produto ou serviço, seja humani-
zado, acolhedor para todos, sem distinção, e ciente da sua obrigação de 
cumprir o preceito constitucional de que o acesso à saúde é um direito 
do cidadão e dever do Estado.
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Anexo A – Protocolo de recebimento de 
insumos



Anexo B – Ata de recebimento de 
vacina



Anexo C – Guia de entrada de 
imunobiológicos (GEI)



Anexo D – Nota de fornecimento de 
material (NFM) 



Anexo E – Detalhamento da carga



Anexo F – Comprovante de recebimento 
de insumos



Anexo G – Cuidados com seringas 
e agulhas 

1. Guardar o material na embalagem original, em local limpo e seco.

2. Lavar as mãos com água e sabão antes do manuseio.

3. Manusear o material em campo limpo.

4. Verificar o prazo de validade e se a embalagem está íntegra.

5. Abrir a embalagem na direção do êmbolo para a agulha, evitando 
contaminação.

6. Descartar as seringas e agulhas em recipientes apropriados, 
resistentes e de parede rígida, sem reinserir as agulhas nos 
protetores, após o uso, para evitar acidentes. Usar sempre as caixas 
coletoras apropriadas.



9. Gerenciamento de resíduos na 
rede de frio 
Cristiane Pereira de Barros e Walquíria Gonçalves dos Santos Teles

Desde que o mundo é mundo, todos nós produzimos resíduos diaria-
mente, seja na higienização pessoal, alimentação, no trabalho, ou até 
mesmo em uma simples atividade de lazer. Podemos destacar um exem-
plo: ao assistirmos a uma sessão no cinema, daquela deliciosa pipoca 
será gerado um resíduo, ou seja, o saco vazio que deverá ser descartado 
no lixo. Você já parou para pensar qual a importância do destino final 
desse resíduo para o bem-estar da comunidade? 

Existem várias definições para o termo resíduo. Considerando sua  
etimologia, a palavra se origina no latim  residuum,  que significa 
resto, restante. Aquilo que resta. O que fica das substâncias submeti-
das à ação de vários agentes físicos ou químicos (resíduos industriais, 
nucleares, sólidos urbanos, dos serviços de saúde) (RESÍDUO, 2013).

Assim como em todos os processos da atividade humana, as atividades 
desenvolvidas nas diversas instâncias da rede de frio/PNI, e em todos os 
processos de trabalho para a manutenção dessa rede, geram resíduos. 
Podemos citar, como exemplo, o imunobiológico, cuja composição pode 
conter microrganismos vivos ou atenuados; se descartado de maneira 
inadequada, pode contaminar o homem e o meio ambiente. Portanto, 
é importante gerenciar esse resíduo, a fim de assegurar o seu destino 
final de forma correta. 

Para que os resíduos sejam gerenciados de maneira adequada, contamos 
com órgãos federais que regulamentam as políticas de gerenciamento 
dos resíduos oriundos dos serviços de saúde, em todo o país, entre eles: 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da 
Saúde; o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), do Ministério 

Etimologia é o estudo da origem 
e evolução das palavras.
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do Meio Ambiente. É importante ressaltar que estados, municípios 
e Distrito Federal, com o apoio dos órgãos federais, também podem 
estabelecer normas de caráter complementar, a fim de adequá-las às 
especificidades locais. Neste capítulo, abordaremos os itens dessas regu-
lamentações relacionados às atividades desenvolvidas na rede de frio. 

Arcabouço legal para o gerenciamento 
de resíduos 
O arcabouço legal para o gerenciamento de resíduos dos serviços de 
saúde é constituído de normatizações atuais existentes no Brasil que 
regulamentam o gerenciamento dos resíduos em saúde. Vale lembrar 
que essas normas sofrem constantes atualizações, considerando os 
avanços técnicos e científicos, assim como as necessidades da comuni-
dade. Como exemplo, citamos as atuais seringas utilizadas nos serviços 
de saúde. Anteriormente, eram de vidro e reutilizáveis. Hoje, fabricadas 
com plástico descartável, geram, diariamente, uma quantidade maior 
de resíduos; em consequência, o estabelecimento de normas para o 
descarte seguro se tornou essencial. 

Apresentamos, a seguir, algumas referências que normatizam o geren-
ciamento de resíduos em saúde, aplicáveis ao processo de trabalho na 
rede de frio.

Resolução n. 358/2005
Publicada em abril de 2005, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), do Ministério do Meio Ambiente, a Resolução n. 358/2005 
dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 
de saúde (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005). Des-
tacamos, a seguir, trechos da resolução que se aplicam à rede de frio. 

O inciso X do art. 2º conceitua resíduos de serviços de saúde (RSS) como 
detritos ou materiais desprezíveis, resultantes de atividades exercidas 
dentro de estabelecimentos de saúde e que podem apresentar contami-
nação biológica, química ou radioativa. São todos aqueles que, por suas 
características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, 
exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final (CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005).

Descarte é a fase de manejo 
interno em que os resíduos são 
desprezados em recipientes 
adequados a cada grupo, 
conforme sua classificação.

Disposição final é uma fase do 
manejo externo referente ao 
destino dos resíduos que não têm 
mais serventia. Normalmente, 
esse destino é o aterro sanitário 
ou a vala séptica, com exceção 
da disposição final dos rejeitos 
radioativos, que deve ser feita em 
instalação especial denominada 
repositório.
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Os resíduos gerados na rede de frio estão clas-
sificados nos Grupos A, subgrupo A1, Grupo 
D e Grupo E, que detalharemos a seguir.

 GO subgrupo A1 é composto de culturas 
e estoques de microrganismos; resíduos 
de fabricação de produtos biológicos, 
exceto os hemoderivados; descarte 
de vacinas de microrganismos vivos 
ou atenuados; meios de cultura 
e instrumentais utilizados para 
transferência, inoculação ou misturas 
de culturas; resíduos de laboratórios de 
manipulação genética. Podemos citar, 
como exemplo, o frasco da vacina febre 
amarela, que, em sua composição, 
contém vírus vivo atenuado, podendo, 
no manejo inadequado, contaminar o 

Classificação dos resíduos de serviços de saúde (RSS)

Segundo o Anexo I da Resolução n. 358/2005 do Conama, os RSS são 
classificados em grupos, segundo a contaminação:

1. Grupo A: formado por resíduos biológicos que, por suas características 
de maior virulência, infectividade e concentração de patógenos, 
apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente.

2. Grupo B: constituído por resíduos químicos que, por sua toxicidade 
(incluindo a mutagenicidade e genotoxidade), corrosividade, 
inflamabilidade e reatividade, apresentam risco potencial à saúde pública 
e ao meio ambiente.

3. Grupo C: incorpora rejeitos radioativos, ou seja, resíduos contaminados 
com radionuclídeos ou outro elemento radioativo, em quantidades 
superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02, 
referente ao licenciamento de instalações radioativas.

4. Grupo D: inclui resíduos comuns, com características semelhantes às 
dos resíduos domésticos.

5. Grupo E: agrupa os materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, 
limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 
tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os 
utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 
sanguínea e placas de Petri) e similares.

Fonte: Fiocruz Imagens.
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Foto 1 – Exemplo de resíduo 
do subgrupo A1: vacina febre 
amarela 
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meio ambiente. Neste grupo, os resíduos gerados constituem risco 
de infecção por causa da possível presença de agentes biológicos.

Para refletir

Em sua prática, como acontece o descarte de resíduos do subgrupo A1? 
Você obteve orientações para realizar essa atividade? 

 GO Grupo D incorpora resíduos que não apresentam riscos biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente; podem ser 
equiparados aos resíduos domiciliares. Portanto, não necessitam de 
tratamento prévio para o descarte. Quando não forem passíveis de 
reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para 
o aterro sanitário de resíduo sólido urbano, devidamente licenciado 
pelo órgão ambiental competente. Podemos citar como exemplo: 
resíduos de varrição, os provenientes das áreas administrativas, caixas 
de poliuretano e/ou poliestireno expandido (isopor), resto de fita 
crepe, papel usado, copos usados, resto de alimentos etc. 
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Fotos 2 e 3 – Exemplos de resíduos do Grupo D: caixas de poliuretano e copos descartáveis

Fonte: FreeImages.com. Fonte: Wikimedia Commons

 GO Grupo E é constituído de 
materiais perfurocortantes 
ou escarificantes, tais como: 
lâminas de barbear, agulhas, 
escalpes, ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas 
de bisturi, lancetas; tubos 
capilares; micropipetas; 
lâminas e lamínulas; espátulas; 
e todos os utensílios de vidro 

Materiais perfurocortantes 
são objetos pontiagudos ou que 
apresentam fios de corte capazes 
de causar perfurações.

Reciclagem é o conjunto de ações 
que realiza o reprocessamento dos 
resíduos e recuperação da parte 
para fabricação de novos produtos, 
evitando que sejam lançados no 
meio ambiente.

Aterro sanitário é uma obra de 
engenharia destinada a receber 
os resíduos no solo, sem risco 
de contaminação das águas 
subterrâneas. É dotado de obras de 
saneamento e controle ambiental, 
tais como drenos e canalizações 
que permitem a captação, o desvio 
e o destino adequados de gases 
e percolados (também conhecido 
como chorume: líquido produzido 
pela compressão e decomposição 
do lixo). 
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Foto 4 – Exemplos de resíduos do Grupo E: 
seringa e ampola

Fonte: FreeImages.com.
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quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas 
de Petri) e similares.

Para refletir

Na sua rotina de trabalho, como acontece o descarte de resíduos do 
Grupo E? Você obteve orientações para realizar essa atividade? 

É importante obter orientações técnicas para proceder adequadamente 
ao descarte de resíduos, evitando contaminação da natureza e de outras 
pessoas, bem como possíveis acidentes e danos ao meio ambiente. Para 
isso, recomendamos a leitura da Resolução n. 358/2005, do Conama.

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)  
n. 306/2004, Resolução do Conama n. 275/2001 
e Nota técnica da Anvisa n. 002/2011
Publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a RDC 
n. 306/2004 dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde, com o objetivo de preservar a saúde 
pública e a qualidade do meio ambiente, considerando os princípios 
da biossegurança, as medidas técnicas, administrativas e as normativas 
para prevenir acidentes. O gerenciamento de resíduos também conta 
com diretrizes na Resolução do Conama n. 275/2001 e na Nota técnica 
n. 002/2011, da Anvisa. Aqui, descreveremos as etapas do gerencia-
mento de resíduos na cadeia de frio para que você possa identificar a 
sua inserção no processo, como também suas responsabilidades. 

Considerando que a rede de frio é um gerador de diversos resíduos em 
saúde, segundo a RDC n. 306/ 2004, compete à própria rede elaborar 
um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS), 
conhecido também como PGRSS (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂN-
CIA SANITÁRIA, 2004). Esse documento deve ser compatível com a 
legislação vigente e fará parte do processo de licenciamento ambiental, 
em conformidade com a Resolução Conama n. 237/1997. Importa des-
tacar que ele deve ser adequado à realidade local, atender aos critérios 
técnicos e potencializar a capacidade dos recursos disponíveis. 

A Resolução n. 358/2005, 
do Conama, está disponível 
no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.mma.
gov.br/port/conama/legiabre.
cfm?codlegi=462 

Você pode acessar a RDC 
n. 306/2004 pelo endereço 
eletrônico http://goo.gl/p94fVS
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No caso das bobinas reutilizáveis, 
o conteúdo interno de gel celulose 
é uma substância atóxica; por 
isso, pode ser descartado na 
rede de esgoto local, antes do 
acondicionamento da bobina para 
a reciclagem.

Todos os profissionais que trabalham na cadeia de frio, mesmo os que 
atuam temporariamente ou que não estejam diretamente envolvidos nas 
atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer como funciona 
o sistema adotado para o gerenciamento de RSS. Por exemplo, a prática 
de segregação de resíduos, os conhecimentos sobre símbolos, expressões, 
padrões de cores adotados, localização dos abrigos de resíduos, entre 
outros fatores, indispensáveis à completa integração ao PGRSS.

O PGRSS deve ter como base as características dos resíduos gerados no 
serviço e deve estabelecer diretrizes de manejo dos Resíduos dos Serviços 
de Saúde (RSS). O processo de manejo dos RSS ocorrerá de acordo com 
sua classificação, que, no caso da rede de frio, refere-se aos Grupos A1, 
D e E.

O manejo adequado inclui as seguintes etapas: segregação, acondicio-
namento, identificação, transporte interno, armazenamento temporá-
rio, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos. 
Todas merecem especial atenção, tanto em face dos riscos sanitários 
envolvidos quanto das normas legais vigentes no país. A seguir, apre-
sentamos as etapas conforme referenciado no Manual de rede de frio do 
Programa Nacional de Imunizações (BRASIL, 2013).

1. Segregação: consiste na separação dos resíduos no momento e local 
de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, 
biológicas e radioativas, o estado físico e os riscos envolvidos. 

2. Acondicionamento: consiste no ato de embalar os resíduos 
segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos 
e resistam às ações de punctura e ruptura (furos e rasgos). 
A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser 
compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.

Especificidades da rede de frio

• Os materiais perfurocortantes, como seringas agulhadas e frascos de 
vacina quebrados, classificados no Grupo E, deverão ser acondicionados 
em recipientes resistentes (caixa coletora de perfurocortante), que 
atendam aos parâmetros referenciados na NBR ABNT n. 13.853:1997 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997).

Segregação é a separação 
dos resíduos, conforme sua 
classificação, no momento e local 
de geração.

Manejo dos Resíduos dos 
Serviços de Saúde (RSS) é a 
ação de gerenciar os resíduos 
em seus aspectos intra e 
extraestabelecimento, desde a 
geração até a disposição final.

Para acessar o Manual de rede 
de frio do Programa Nacional 
de Imunizações, visite http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_rede_
frio4ed.pdf
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• As campanhas de vacinação realizadas em todo país, a vacinação 
extramuro ou as intensificações geram resíduos, como as seringas 
utilizadas e os frascos de vacina. Esses resíduos são gerados em ambiente 
fora da estrutura do serviço de saúde; portanto, quando não puderem ser 
submetidos ao tratamento nos locais de geração, como a autoclavagem, 
devem ser segregados, acondicionados para serem encaminhados à 
unidade de tratamento de referência.

Há políticas que incentivam a reciclagem de resíduos sólidos no país. 
No caso da rede de frio, resíduos recicláveis são: de poliuretano e/ou 
poliestireno expandido (isopor), bobinas reutilizáveis, papéis e deri-
vados. O Conama aprovou a Resolução n. 275/2001, que define um 
sistema de cores de fácil visualização, com validade em todo o território 
nacional, para segregação e acondicionamento categorizado dos resí-
duos. A definição dessas cores foi inspirada em formas de codificação 
adotadas internacionalmente para identificação dos recipientes e trans-
portadores usados na coleta seletiva. 

Quadro 1 – Padrão de cores definido pelo Conama, Resolução n. 275/2001, para 
acondicionar resíduos segregados

AZUL Papel/Papelão

VERMELHO Plástico

VERDE Vidro

AMARELO Metal

PRETO Madeira

LARANJA Resíduos perigosos

BRANCO Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde

ROXO Resíduos radioativos

MARROM Resíduos orgânicos

CINZA
Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação

Fonte: Elaborado de acordo com a RDC n. 275/2001 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2001).

Você pode acessar a RDC n. 
275/2001, do Conama, no 
seguinte endereço eletrônico: 
http://www.mma.gov.br/
port/conama/legiabre.
cfm?codlegi=273
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Com base na Resolução Conama RDC n. 275/2001, o acondiciona-
mento para reciclagem deve estar de acordo com as orientações dos 
serviços locais de limpeza urbana (CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE, 2001). São utilizados sacos impermeáveis, contidos em 
recipientes, mantidos em abrigos de guarda devidamente identificados, 
usando os códigos de cores, suas correspondentes nomeações e símbo-
los do tipo de material reciclável. 

3. Identificação: consiste em um conjunto de medidas que permite 
o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos ou recipientes, 
fornecendo informações para seu correto manejo. Os sacos de 
acondicionamento, os recipientes de coleta e transporte, internos 
e externos, e os locais de armazenamento devem ser identificados 
de maneira a propiciar fácil visualização, de forma indelével, 
utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros 
vigentes referenciados na norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, NBR 12.810: 2016. Além disso, deve atender, 
também, às exigências relacionadas à identificação de conteúdos e 
ao risco específico de cada grupo de resíduos. 

Quadro 2 – Padrão de símbolos adotados para identificar os resíduos segregados, 
definidos pela ABNT 

Resíduos dos grupos A e E são identificados pelo símbolo de risco 
biológico, pois se trata de substância infectante. Este símbolo também 
pode ser utilizado para o grupo de resíduos perfurocortantes.

Resíduos do grupo B são identificados pelos riscos que podem oferecer. 
Podem ser utilizados símbolos para risco químico e/ou material 
inflamável.

Resíduos do grupo C são identificados pelo símbolo de radiação ionizante – 
material radioativo.

Resíduos do grupo D, por não oferecerem risco, podem ser encaminhados 
para a reciclagem e são identificados pelo símbolo ao lado. São utilizadas 
cores para identificar o tipo de material, conforme apresentado no 
Quadro 1?

Fonte das Imagens: FreeImages.com.

4. Transporte interno: consiste no translado dos resíduos dos pontos 
de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou 
ao armazenamento externo, com a finalidade de apresentação para 
a coleta.

Não há restrição quanto ao uso 
de adesivos para identificação 
dos sacos e recipientes de 
acondicionamento de resíduos, 
desde que seja garantida a sua 
resistência aos processos normais 
de manuseio.
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Fonte: FreeImages.com.
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Foto 5 – Exemplos de transporte interno dos resíduos até 
o local de armazenamento temporário

5. Armazenamento temporário: consiste na guarda temporária 
dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em 
local próximo aos pontos de geração. Não poderá ser feito 
armazenamento temporário com disposição direta dos sacos 
sobre o piso. É obrigatória a conservação dos resíduos em 
recipientes de acondicionamento. Esses podem ser dispensados, 
se a distância justificar. Pisos e paredes deverão ser laváveis e 
resistentes ao tráfego dos recipientes coletores. Deve ter ponto de 
iluminação artificial e área para armazenamento de, no mínimo, 
dois recipientes coletores, para o posterior translado até a área 
de armazenamento externo. Se contar com sala exclusiva, esta 
deve ser identificada como sala de resíduos. No armazenamento 
temporário, não é permitida a retirada dos sacos de RSS de dentro 
dos recipientes ali posicionados.

6. Tratamento: consiste na aplicação de método, técnica ou processo 
que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, 
reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 
ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.

Sobre o tratamento na rede de frio, contamos com a Nota técnica n. 
002/2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que, 
de acordo com a Resolução Anvisa, RDC n. 306/2004, orienta sobre 
o tratamento de resíduos resultantes de atividades de vacinação com 
microrganismos vivos ou atenuados. As orientações instruem que os 
seguintes resíduos devem ser submetidos a um tratamento prévio à 
disposição final: frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, 
com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto.  

O processo de tratamento prévio indicado é a autoclavação por vapor 
saturado sob pressão. A autoclave a ser utilizada para esse procedi-
mento deve ser exclusiva, ou seja, não pode ser compartilhada com 

As determinações da Nota 
técnica n. 002/2011, UINFS/
GGTES/Anvisa, de 12 de abril 
de 2011, dizem respeito ao 
cotidiano dos profissionais de 
vacinação e da rede de frio, 
em especial à sua segurança. 
Para conhecê-las, acesse: 
http://www.saude.mt.gov.br/
upload/controle-infeccoes/
pasta3/nota_tecnica_
uinfsggtesanvisa_n_02_2011.
pdf

Autoclave é um equipamento 
utilizado para esterilizar materiais 
contaminados por meio de vapor 
de água, durante um período 
determinado, com o objetivo de 
destruir os agentes patogênicos 
(FIOCRUZ, 2004). 
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outros serviços. Essa exclusividade, na ocorrência de algum acidente e 
consequente contaminação do equipamento, evita que seja necessário 
limpar e descontaminar a autoclave, o que acarreta custo financeiro e 
interrompe o uso do equipamento.

Importante!

Os resíduos provenientes das atividades de vacinação, como frascos de 
imunobiológicos, vacinas com prazo de validade expirado, materiais 
perfurocortantes etc., devem ser devidamente tratados, acondicionados 
e identificados para serem encaminhados ao processamento final. Todos 
os profissionais da saúde precisam conhecer esse processo para garantir o 
tratamento adequado dos resíduos, pois são corresponsáveis por ele. 

Após o tratamento prévio, os resíduos dos serviços de saúde dos Grupos A 
e E devem ser acondicionados em saco branco leitoso. A coleta desse lixo 
é feita pelo município, e o transporte, em veículos (caminhões) específi-
cos e adequados para essa finalidade. O lixo é enviado diretamente para 
o aterro sanitário autorizado, onde passa por processo de incineração.

7. Armazenamento externo: consiste na guarda dos recipientes de 
resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente 
exclusivo e com acesso facilitado aos veículos coletores, não sendo 
permitida a manutenção dos sacos de RSS fora dos recipientes ali 
estacionados.

Figura 1 – Exemplos de estrutura adequada para a guarda dos resíduos 
acondicionados até a coleta externa

A autoclavação poderá ser feita 
por meio de contratação de 
empresa habilitada para esse 
serviço, ou de aquisição da 
autoclave para realização do 
tratamento. Caso seja feita a 
aquisição do equipamento, sua 
localização poderá ser na própria 
unidade de saúde, na central de 
distribuição de vacinas do PNI 
ou mesmo em alguns centros 
regionais do estado, para facilitar 
a logística.

Incineração é o tratamento com 
queima de resíduos sólidos ou 
líquidos químicos até a redução a 
cinzas, utilizando equipamentos 
que produzem altas temperaturas, 
com padrões de emissões 
atmosféricas controlados.
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8. Coleta e transporte externos: consistem na remoção dos RSS do 
abrigo de resíduos até a unidade de tratamento ou disposição 
final, utilizando-se uma técnica que garanta a preservação das 
condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, 
da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as 
orientações dos órgãos de limpeza urbana, assim como da Resolução 
Conama n. 358/2005. A coleta e o transporte externos dos resíduos 
de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as 
normas NBR n. 12.810 e NBR n. 14.652, da ABNT (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016, 2013).

Figura 2 – Transporte adequada para coleta de resíduos infectantes (Grupo A e E)

Considerações finais 
Podemos compreender, no fim deste capítulo, que o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde (GRSS) é entendido como o conjunto de 
ações de gestão planejadas, implantadas e implementadas com bases 
técnico-científicas, normativas e legais. Tem como objetivo minimizar 
a produção de resíduos gerados e proporcionar seu encaminhamento 
seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à pre-
servação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Destaque-se que são os serviços de saúde os responsáveis pelo correto 
gerenciamento de todos os RSS por eles gerados, desde o momento 
de sua produção até o destino final. É um processo que necessita ser 
eficiente, e, para isso, os trabalhadores precisam conhecer os diversos 
tipos de resíduos existentes. O manejo, a segregação, a coleta, o trata-
mento, o transporte e a destinação final desses resíduos merecem espe-

As NBR n. 12.810 e 14.652 não 
se encontram disponíveis para 
consulta na internet. Verifique, 
em seu serviço, se há exemplares 
disponíveis, caso deseje aprofundar 
seus estudos.
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cial atenção tanto em face dos riscos sanitários envolvidos, em rela-
ção ao trabalhador da saúde e à população, quanto das normas legais 
vigentes no nosso país. É por tudo isso que você, trabalhador da saúde, 
é tão importante nesse processo.
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