
 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO – PSF JD. SLVESTRE II 

 
Aos 18 dias do mês de Agosto do ano de 2018, das 8:00 ás 17:00hs, no PSF do Jardim Silvestre II a 

rua Sebastião de Oliveira, N° 167, na cidade de Amparo, os alunos do 8° e 10° Semestre do curso de 
Enfermagem do Centro Universitário Amparense – UNIFIA, orientados pela supervisora de Estágio Fabiana 
Lopes Martins, participaram da Campanha de Vacinação contra Poliomielite administrada por V.O. (Via Oral) 2 
gotinhas e a Tríplice Viral - Sarampo, Caxumba e Rubéola - administrada via S.C. (Subcutânea). 
As Crianças participantes da Campanha tinham faixa etária 
entre 0 a 4 anos 11 meses e 29 dias. 
 

Foi Observado: 

• O controle de refrigeração e armazenamento dos 
imunobiológicos, a utilização e manejamento do 
termômetro de máxima e mínima; 

• Preparo dos imunobiológicos, 

• Preparo da caixa térmica, cuja temperatura deve estar 
entre 2°C a 8°C, para tal, foram utilizados dois blocos 
de Gelox nas laterais internas da caixa e 
monitoramento por meio de um termômetro digital 
constando temperatura interna e externa do ambiente, 
acoplado do lado externo da caixa. 

 

• Checagem do paciente certo, o medicamento certo, a dosagem 
certa, a via de aplicação certa, a abordagem certa e o registro correto 
na carteirinha de vacinação. 

• Forma correta de aplicação:  Para iniciar a aplicação é preciso 
realizar uma dobra cutânea pinçando a pele do cliente com os dedos 
polegar e indicador. Então introduzir a agulha em um ângulo de 90° 
ou 45° conforme procedimento. O medicamento é injetado 

lentamente, agulha é retirada colocando um algodão seco 
sobre a punção. 

• O PNI (Programa Nacional de Imunização), o 
cadastro personalizado e individual de cada cliente 
registrado no DATASUS de âmbito nacional, adequando a 
unidade ao sistema informatizado; 

• Descarte adequado dos imunobiológicos utilizados 
incluindo o procedimento efetuado em caso de 
intercorrência como por exemplo: falta de energia na 
unidade, onde é feita uma notificação para a 
Vigilância Sanitária, anotação dos lotes das vacinas 
e encaminhamento para análise em laboratório na 
cidade de Campinas, onde será avaliado se as 
mesmas podem ser utilizadas ou se deverão ser 
descartadas e respostas. 
 

O grupo salientou a necessidade do cuidado, domínio, paciência e técnica, visto que é um procedimento rápido, 
porém doloroso, o que causa um certo desconforto e estresse a criança. A habilidade, orientação, aliados a 
técnica resultaram em uma campanha bem sucedida. 


