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As vacinas são substâncias preparadas para a estimulação da resposta imunológica, com a 

finalidade de prevenir doenças em uma população. Caracteriza-se como a maneira mais eficaz 

de evitar diversas doenças imunopreveníveis. As principais responsabilidades da equipe de 

enfermagem na sala de vacinação são: planejar, organizar, supervisionar e executar as 

atividades de enfermagem referentes à imunização, e fazer parte da elaboração dos programas 

multiprofissionais de saúde pública, direcionados à coletividade. A sala de vacinação deve ser 

designada unicamente à administração dos imunobiológicos, sendo necessário considerar os 

diversos calendários de vacinação existentes. Este trabalho teve como objetivo geral conhecer 

os riscos biológicos que os profissionais de enfermagem estão sujeitos durante e após o processo 

de vacinação em Unidades de Saúde da Família localizadas em um município do Recôncavo 

Baiano. Trata-se um estudo qualitativo de caráter descritivo. Os participantes da pesquisa foram 

11 profissionais de enfermagem (6 enfermeiros e 5 técnicos) que atuam nas salas de vacina das 

Unidades de Saúde da Família de um município do recôncavo baiano, no período de abril de 

2017. A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário contendo 10 questões mistas 

e pela observação sistemática, individual, não participante. Para analisar os dados foi utilizada 

a análise de conteúdos de Minayo. Os resultados apontam que os enfermeiras reafirmam que o 

risco com material biológico pode estar ligado ao contato com fluídos corporais potencialmente 

contaminados por micro-organismos como vírus, fungos e bactérias, os quais podem estar 

presentes em materiais e equipamentos manipulados pelos profissionais em seu ambiente de 

trabalho e, que embora tais profissionais, tenham conhecimento a respeito dos riscos biológicos 

em sala de vacina, as mesmas não adotam as medidas de biossegurança adequadamente para a 

prestação da assistência (uso de Equipamentos de Proteção Individual e descarte de materiais), 

bem como as unidades não estavam providas de todos os recursos materiais necessários para o 

atendimento. Desta forma, percebe-se a necessidade de conscientizar os profissionais de 

enfermagem que atuam na sala de vacinação, através de educação continuada, com relação à 

importância do uso das medidas de biossegurança, uma vez que os mesmos estão continuamente 

expostos e não estão passíveis de sofrer acidentes biológicos; sugere-se ainda, a adequação das 

unidades com os recursos materiais necessários a prover a segurança dos trabalhadores da área 

da saúde. 
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