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INDICAÇÃO Nº 1145/2018 
 
 
 

INDICAÇÃO 
 

 

Indico a Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, através da Secretaria de Saúde e Combate às 
Drogas, para que seja providenciado no Município uma sala de imunização; seja no Centro 
de Saúde da rede municipal pública, ou outro local adequado para esse tipo de trabalho. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Os aspectos operacionais em sala da imunização merecem uma atenção especial pois 
tratam de medidas essenciais para a aplicação de um imunobiológico dentro de todos os padrões 
corretos de conservação, temperatura e indicações clínicas. A enfermagem exerce um importante 
papel no tocante às imunizações por monitorar todos os aspectos técnicos e operacionais na sala 
de imunização. Em resumo os aspectos operacionais da sala de vacina são: 

• aplicar os imunobiológicos, 
• manutenção da qualidade do serviço, 
• solicitar a quantidade necessária para suprir seu posto de vacinação levando em 

consideração o número de clientes cadastrados; 
• receber e distribuir entre geladeira de estoque e de uso diário; 
• controlar a temperatura destas geladeiras ou câmaras de conservação; 
• aplicar e avaliar os efeitos adversos; 
• recomendar clientes faltosos e verificar esquemas incompletos de vacinas, 
• verificar possíveis faltas de energia elétrica, 
• manutenção do treinamento contínuo da equipe de enfermagem. 

E isso é feito pela equipe de enfermagem; além disso, é a equipe de enfermagem que se 
depara com alguns problemas de aspectos operacionais tanto no âmbito de indicação clínica 
quanto no de efeitos colaterais. Sendo assim, há a necessidade de um treinamento contínuo de 

toda a equipe para que se possa garantir um serviço de qualidade à população. 
Diante desses aspectos acima mencionados é que faço a referida indicação; considerando 

que existe uma sala de imunização no Centro de Saúde, mas fica um aglomerado de pessoas que 
circulam no mesmo ambiente dos recém nascidos, idosos e gestantes; trazendo riscos para esses 
que estão à espera da vacina, sendo o ideal que se tenha um local adequado e específico para 
essas pessoas que aguardam a sua vez para serem vacinadas. 

 

 
Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de agosto de 2018. 
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