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Os profissionais de enfermagem continuam sendo a maior categoria de 

profissionais da saúde expostos na linha de frente à Covid-19 e agora tendo 

participação direta na operacionalização da vacinação em massa.  

O Manual de Normas e Procedimentos em Vacinação do Ministério da Saúde 

(Brasil 2014) estabelece que “as atividades de sala de vacinação são 

desenvolvidas por equipe de enfermagem, desde que treinada e capacitada para 

os procedimentos de manuseio, conservação, preparo, administração, registro e 

descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação”. 

O código de Ética dos profissionais de Enfermagem afirma ser dever do 

profissional “exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 

resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 

lealdade”. 

Dado o início da vacinação, momento tão aguardado por todos os brasileiros que 

acreditam na ciência, começaram a surgir relatos através das redes sociais sobre 

a aplicação das vacinas de forma errônea e até mesmo não-aplicação, o que se 

configura um total desvio do propósito, da ética e porque não dizer, um ato 

criminoso. 

Fato que causa estranheza e estarrecimento nos profissionais que 

desempenham suas funções pautados pela ética, moral e pelas normas 

editadas, tanto as que regem a conduta, como o código de ética dos profissionais 

de enfermagem, quanto aquelas que trazem as diretrizes para a 

operacionalização do trabalho, como os manuais e notas técnicas do Programa 

Nacional de Imunização. 

Qualquer conduta que não esteja amparada pelas normas anteriormente citadas, 

está em total desacordo com os preceitos da profissão e não representa a classe 

mais atuante no combate ao coronavírus. 

Portanto, nesse cenário, é fundamental o esclarecimento acerca do papel da 

equipe e a reafirmação do compromisso de atuar com ética, profissionalismo, 

isonomia e seriedade. 

 



 

 
 

 

 

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS REFERENTES À VACINAÇÃO 

 

Com especial atenção no período de pandemia, é imprescindível a utilização 

obrigatória de equipamentos de proteção individual (EPI´s) pelos profissionais, 

como a máscara cirúrgica (deverá ser trocada em até 4 horas e sempre que 

estiver úmida ou suja), touca descartável, avental de mangas compridas e 

descartáveis para uso diário (1 por dia). É possível a utilização de máscaras 

N95/PFF2 ou proteção facial para os profissionais, principalmente que estejam 

em locais fechados, além dos óculos de proteção facial. Cabe mencionar 

também que todos que irão tomar as vacinas devem ir com suas respectivas 

máscaras. 

O uso de luvas é dispensado pelo profissional, desde que não possua a 

integridade da sua pele ou do paciente prejudicada e precise ter contato com 

fluídos corporais do paciente. Em caso de uso de luvas, estas devem ser 

trocadas após o contato com cada paciente, assim como ser realizada a 

higienização das mãos antes e após o procedimento. 

A correta aplicação dos imunobiológicos tem início no acolhimento do usuário e 

nas orientações baseadas no direito que os usuários possuem de ter 

informações claras e compreensíveis sobre a sua saúde e de todos os 

procedimentos que serão realizados. Neste contexto, o paciente tem direito de 

ter informações sobre a indicação do imunobiológico que será aplicado, 

contraindicações, efeitos adversos à imunização, cuidados com o local da 

aplicação, materiais utilizados na aplicação como as seringas e agulhas 

descartáveis. Deve ter recomendações especificas do laboratório da vacina 

administrada. 

Existem diversos tamanhos e capacidades das seringas, mas isso não irá 

impactar na dose que será aplicada, visto que a quantidade de líquido a ser 

aspirada é padronizada tanto para a CoronaVac como a Covishield (vacina de 

Oxford) em 0,5 ml. 

O reforço da vacina CoronaVac deve ser feito de 2 a 4 semanas da primeira 

dose, e a Oxford com 12 semanas. A CoronaVac, envasada pelo Instituto 

Butantan, se apresenta em frasco-ampola com uma dose de 0,5 mL cada e 

também frasco-ampola com 10 doses, meio mililitro (0,5mL) cada dose, 

totalizando 5mL em cada frasco. A vacina de Oxford/AstraZeneca, envasada 

pela Fiocruz, tem dez doses de 0,5 mL em cada frasco. Segundo o diretor do 

Instituto Butantan, Dimas Covas, existem 2 doses extras em cada frasco, o que 

imuniza 12 pessoas ao invés de 10. O conteúdo extra é uma medida determinada 

pelas boas práticas de fabricação. Importante que o profissional observe 



 

 
 

atentamente e aspire com precisão a quantidade exata a ser administrada, 

0,5mL, com o fim de evitar desperdício do imunizante nos frascos multidoses e 

ofertar ao máximo de pessoas possível. 

O local da aplicação do imunobiológico deverá ser avaliado para melhor escolha 

do material a ser utilizado. O local indicado é na região deltoide da parte superior 

do braço por via intramuscular. 

A aspiração do imunobiológico deve ser realizada após a conferência do rótulo 

do frasco, o nome, data de validade, marca e aspecto do conteúdo. Não deve 

ser aspirado caso o frasco esteja rachado, com o rótulo mal impresso ou 

apagado, ou se houver algum corpo estranho dentro do frasco. Deve-se 

homogeneizar o frasco, aspirar e administrar a vacina imediatamente após ser 

aberta no caso dos frascos unidose. Nos casos dos frascos multidoses, devem 

ser administrados em até 8 horas após a abertura, mantido em condições 

assépticas e sob temperatura entre 2 e 8°C, de forma a conservar o produto e 

manter as propriedades. 

No momento da aplicação das vacinas, alguns profissionais acabam realizando 

uma prega no local onde será aplicado o imunobiológico, um procedimento 

normal, principalmente em idosos, por ser mais difícil de delimitar o músculo. 

Não é recomendada a assepsia da pele do usuário no ambiente da unidade 

básica de saúde. Somente quando houver sujidade perceptível, a pele deve ser 

limpa utilizando-se água e sabão ou álcool a 70%, no caso de vacinação 

extramuros e em ambiente hospitalar. Fazendo um ângulo de 90 graus 

perpendicular a pele do paciente, o profissional introduz a agulha, empurra o 

êmbolo, que é a parte do meio da seringa, para poder administrar o conteúdo, e 

ao fim, retira-se a agulha e  pressiona-se o local levemente com algodão seco. 

Não se aspira mais para verificar se foi atingido vaso sanguíneo nas regiões 

deltoide, ventroglútea e vasto lateral. A exceção é a região dorsoglútea. 

Outra dúvida que surgiu recentemente na população é sobre o chamado espaço 

morto nas seringas, que nada mais é do que o espaço na seringa formado pelo 

“canhão” e pela própria agulha, que pode conter um volume residual da dose e 

que será descartado. 

Os registros nos cartões de vacina, sistemas de informações, aprazamento da 

segunda dose de reforço e orientações devem ser realizados pela equipe de 

enfermagem. Não esquecer de orientar que em caso de efeitos adversos deve 

ser a realizada a notificação na unidade de saúde. 

Uma questão bem sensível nesse momento de apreensão e desconfiança, por 

parte de alguns, é sobre a possibilidade de filmar a aplicação das vacinas. Nesse 

sentido, fica claro que a possibilidade de filmar existe, desde que sejam 

respeitados os direitos de todos os envolvidos. O paciente precisa autorizar a 

gravação, que poderá ser realizada desde que a filmagem mostre apenas o 

procedimento. Para identificação do profissional que está realizando o 



 

 
 

procedimento, o mesmo precisa autorizar. A Constituição prevê crime e o código 

civil afirma que cabe indenização a exposição indevida, ou seja, sem autorização 

da pessoa. Para isto não necessita a imagem violar a intimidade ou honra da 

pessoa, basta que seja publicada sem autorização.  

Alguns vídeos que circulam as redes sociais, após avaliados por enfermeiras 

com expertise na área corroboram às boas práticas de vacinação e ainda assim 

continuam denegrindo a imagem de profissionais engajados na luta pelo covid-

19 colocando-os em risco iminente de agressões físicas e verbais. 

Por outro lado, outros vídeos mostram situações de extremo desacordo com o 

código de ética dos profissionais de enfermagem e devem ser denunciados aos 

Conselhos Regionais para análise técnica e criteriosa, fundamentada e 

respaldada legalmente. 

É notório que os profissionais que estão efetuando a aplicação das vacinas são 

treinados para tais funções, entretanto, devem sempre se atentar para seguirem 

os passos iniciais para que a vacinação ocorra de forma correta.  

Cabe elencar que a enfermagem assume a vacinação nacional de forma 

exaurida, mesmo em meio a tanta desvalorização, que se refletem na ausência 

de um piso salarial digno e nas discrepantes condições de trabalho. 

Por fim, cabe ratificar o compromisso que a classe de trabalhadores da 

enfermagem tem de enfrentar de forma ética e profissional todos os desafios que 

a profissão demanda e deixar claro que ações errôneas e criminosas de forma 

isolada não poderão jamais manchar a integridade da Maior Classe de 

Trabalhadores da Saúde no Brasil. 

Neste sentido, o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN e o Conselho 

Regional de Enfermagem- COREN-Ba, com o intuito de garantir os direitos dos 

usuários e salvaguardar a imagem dos profissionais, especialmente na 

vacinação contra COVID, orientam a todos que fazem parte da equipe de 

vacinação que, o usuário tem o direito de acompanhar  todo o processo, desde 

a aspiração do frasco do imunizante, depois o líquido dentro das seringas, até o 

procedimento final, quando as seringas devem estar vazias e a pessoa, de fato, 

vacinada. 
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