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Em resposta a recomendação 01/2021- MPEP/PJDE      

 

    Item 1-  

 

1.1.Divulgação: 

 

a- O município recebeu duas remessas de vacina até o momento. A primeira remessa chegou dia 

19/01/2021, através da nota de fornecimento 9039607, expedida pelo gerente do SIES - Sistema de 

Informação de Insumos Estratégicos, de São Miguel do Guamá, onde fica localizada a 5ª Regional 

de saúde; nessa remessa foram recebidas 294 doses da vacina CORONAVAC, lote 202010028. 

Posteriormente, dia 26/01/2021, recebemos 170 doses da vacina OXFORD, em frascos de 10 

doses, lote 4120Z005. Desse total, de 464 doses, que vieram exclusivamente para Trabalhadores da 

Saúde, já realizamos 159 doses, todas registradas no SIPNI – Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunização, conforme quadro abaixo; 

 

VACINA RECEBIDAS APLICADAS REGISTRADAS 

CORONAVAC 294 126 126 

OXFORD 170 33 33 

    

TOTAL 464 159 159 

 

  

b- Nesse momento, da primeira fase da vacina, centralizamos a realização das aplicações todas no 

prédio da secretaria de saúde, em sala própria e adequada para o procedimento.  

Assim que forem chegando as demais doses para os outros grupos prioritários, descentralizaremos 

para as salas de vacina dos 12 postos de saúde.  

 

c- As vacinas recebidas ficam armazenadas na Rede de Frio da secretaria de saúde, em freezer 

horizontal, com temperatura controlada entre +2 e +8 ºC; 

d- O município está seguindo o mesmo plano estadual de imunização, publicado no portal SESPA, 

que foi adequado para nova realidade. À medida que novas informações, grupos prioritários ou 

vacinas forem disponibilizadas, assim também faremos com o Plano Municipal. 

1.2- OPERACIONALIZAÇÃO: 

 

        O município está estruturado com 13 salas de vacina (um no HMDE e 12 nas unidades de saúde) e 

uma rede de frio. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Avenida Antonio de Jesus, s/n - Bairro Jardim Primavera - CEP 68.633-000 Fone/FAX: (0xx94) 3335-6692  

CNPJ: 22.953.681/0001-45 

        Todas as salas de vacinas possuem Câmaras Frias, com temperaturas calibradas, ideal para 

armazenar e acondicionar imunobiológicos. Além disso, as mesmas possuem baterias com autonomia de 

até 72h, na falta de energia. 

        Dispomos também de equipe de enfermagem própria, treinada em sala de vacina, num total de 14 

técnicos de enfermagem e 13 enfermeiros que estão recebendo capacitação “in loco” especifica para 

vacina COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVAN GEMAQUE MACHADO 

Coordenador Municipal de Vigilância em Saúde 
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Secretária Municipal de Saúde 
 


