
                                
        

 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA Nº 01 /2017- PMMG-CBMMG-IPSM 

 

Campanha do Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU) de Vacinação  

Contra Gripe - 2017 

 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, que pode se 

agravar e levar ao óbito, principalmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições 

de risco para as complicações da infecção. 

A síndrome gripal é a manifestação mais comum do vírus Influenza, que se caracteriza 

pelo aparecimento súbito de febre alta, cefaleia, mialgia, tosse, dor de garganta e fadiga. A 

complicação da Influenza que mais frequentemente leva à hospitalização e à morte é a 

pneumonia, que pode ser causada pelo próprio vírus ou por infecção bacteriana secundária. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 1,2 bilhões de pessoas 

apresentam risco elevado para complicações da Influenza, sendo que a maioria das mortes 

acontece em idosos e crianças, particularmente, em crianças de 2 anos de idade. 

A vacinação contra Influenza mostra-se como uma das ações mais efetivas para a 

prevenção das manifestações graves do vírus e das complicações decorrentes. A cada ano, 

as campanhas de vacinação utilizam as cepas do vírus Influenza determinadas pela OMS e 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Como nos anos anteriores, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), através da 

Diretoria de Saúde, em conjunto com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares 

(IPSM) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), realizará no ano de 2017, 



a Campanha do Sistema de Saúde (SISAU) de Vacinação Contra a Gripe, em 

complementação à Campanha do Ministério da Saúde (MS), que não contempla todos os 

beneficiários do SISAU.  

Com vistas à prevenção da gripe e de outras doenças decorrentes, durante a 

Campanha do SISAU de Vacinação Contra Gripe será disponibilizada aos seus beneficiários 

a vacina trivalente (contra a Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B), conforme 

determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução 

da Diretoria Colegiada nº 119 de 27 de outubro de 2016, que dispõe sobre vacinas Influenza 

a serem utilizadas no Brasil no ano de 2017.  

 
 
2. FINALIDADE 

Estabelecer diretrizes para o planejamento e execução da Campanha do SISAU de 

Vacinação Contra Gripe, através da Diretoria de Saúde da PMMG, em conjunto com o IPSM 

e o CBMMG, para seus beneficiários, como ação de atenção primária à saúde, a fim de 

prevenir, por meio da imunização, a incidência da gripe e de doenças decorrentes. 

 

3. EXECUÇÃO 

3.1. Desenvolvimento: 

3.1.1. A vacinação dos beneficiários do SISAU ocorrerá no período de 24Abr a 31Mai, em 

todo o Estado, nos postos a serem instalados nas Unidades da PMMG e do CBMMG, 

conforme ANEXOS “A” e “B”. 

3.1.2. O Anexo “B” consta a distribuição das vacinas no estado de Minas Gerais, o número 

de remessas e os responsáveis pelo recebimento em cada Unidade da PMMG. Fica vedado 

o recebimento das doses de vacina fora da preconizada pelo MS, que é entre +2ºC e 

+8ºC. 

3.1.3. A divulgação do lançamento oficial da Campanha do SISAU de Vacinação Contra 

Gripe será através dos meios de comunicação institucionais existentes, especialmente a 

INTRANET PM, INTRANET BM e Painel Administrativo (PA), especificando os objetivos, os 

benefícios e o custo da vacina. 

3.1.4. No interior, os Comandantes das Regiões da Polícia Militar (RPM) e os Gerentes 

Regionais de Saúde (GRS) deverão envidar esforços para a instalação de postos itinerantes, 



com o apoio dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde (NAIS) sob sua responsabilidade, 

mediante planejamento específico. 

3.1.5. A Diretoria de Saúde, através do HPM, adquiriu 59.740 (cinquenta e nove mil e 

setecentas e quarenta) doses da vacina trivalente contra o vírus Influenza (gripe) cujo preço 

unitário será divulgado posteriormente, que serão aplicadas nos beneficiários do SISAU, 

seguindo-se o calendário contido nos ANEXOS “A” e “B” desta Ordem de Serviço (OSv.). 

3.1.6. No valor das vacinas estão incluídos os custos de seringas, agulhas, embalagens 

térmicas, bobinas de gelo reciclável e transporte para as localidades constantes do ANEXO 

“B” desta OSv. 

3.1.7. No processo de aquisição da vacina, o pagamento ao fornecedor será feito na forma 

global e, para tanto, o Hospital da Polícia Militar (HPM) e cada GRS ou NAIS que receber o 

lote de vacinas deverá conferir o material e enviar, em até três (3) dias corridos, via malote 

ou pessoalmente, ao HPM, a respectiva nota fiscal, constando no verso da mesma a 

declaração de que os materiais foram recebidos de maneira satisfatória para o serviço 

público, assinada por 02 (dois) servidores, claramente identificados, conforme dispõe o 

Decreto nº 37.924, de 16/05/1996. Enviar, até o dia seguinte ao recebimento da 

mercadoria, com aceite dos membros técnicos, a nota fiscal digitalizada, frente e verso, 

no painel administrativo da PMMG, caixa administrativa da SOFI/HPM, com cópia para 

almoxarifado/hpm. Em caso de dúvida quanto ao recebimento, entrar em contato com 

o Centro de Abastecimento Farmacêutico. 

3.1.8. Em casos excepcionais, havendo disponibilidade, o fornecimento de doses 

suplementares da vacina poderá ser autorizado, mediante solicitação, com justificativa do 

GRS ou do Chefe do posto permanente de vacinação no HPM, à Seção de Atenção à Saúde, 

SEAT/DS. 

3.1.9. O militar residente na Rede Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que não for 

vacinado em sua Unidade na data prevista nesta OSv. poderá procurar o posto permanente 

do serviço de vacinação do HPM, que funciona de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no 

horário de 07:30h às 18:00h. 

3.1.10. A aplicação de vacinas e o seu transporte, quando necessário, serão realizados 

exclusivamente pelos enfermeiros, auxiliares ou técnicos de enfermagem das unidades 



envolvidas, sob a coordenação dos respectivos chefes, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas na presente OSv. 

3.1.11. As recomendações sobre os procedimentos para vacinação constantes do ANEXO 

“H” e para o gesto vacinal, destinadas aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

dos NAIS, encontram-se disponíveis na INTRANET PM, através do curso virtual “EDUCAR”, 

cujas orientações para acesso estão contidas no ANEXO “H” desta OSv. 

3.1.12. O registro das doses administradas na Campanha do SISAU de Vacinação Contra 

Gripe será realizado de acordo com os grupos e faixas etárias, com identificação da Unidade, 

por meio dos formulários específicos, conforme ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e 

“C6” desta OSv.,  devendo ser observado, quando possível, se o beneficiário vacinado 

é segurado do SISAU, mediante verificação no sistema de sua carteira/cartão de 

inscrição no IPSM. 

3.1.13. O relatório totalizando as doses das vacinas aplicadas será enviado à Seção de 

Vigilância à Saúde (SEVIG/DS), com cópia para a SEAT, através da GRS, em até três dias 

úteis, subsequentes ao término da vacinação nas respectivas Unidades, conforme modelo 

constante do ANEXO “D” desta OSv. 

3.1.14. As coordenações técnica e administrativa da campanha vacinal serão realizadas, 

respectivamente, pelos chefes da SEAT e da SEVIG, com assessoria dos oficiais QOS 

Enfermeiros do Hospital Militar escalados nos postos itinerantes da RMBH e pelo oficial QOS 

Enfermeiro responsável pelo setor de vacinação do HPM. 

3.1.15. No interior, a supervisão e a coordenação da campanha de vacinação ficarão a cargo 

dos respectivos GRS.  

3.1.17. Na RMBH, o fornecimento das doses de vacinas será realizado pelo HPM. 

 

3.2. Atribuições Particulares 

3.2.1. Diretoria de Saúde da PMMG 

3.2.1.1. Coordenar e controlar a execução dos trabalhos previstos na presente OSv. 

3.2.1.2. Realizar reunião preparatória com os chefes das seções da DS envolvidos no 

planejamento e execução das atividades dispostas nesta OSv. 



3.2.1.3. Disponibilizar oficial, viatura e motorista, para supervisão da campanha. 

3.2.1.4. Realizar reunião final de avaliação da campanha com os chefes das seções da DS. 

3.2.1.5. Providenciar a divulgação do programa de vacinação, através dos meios de 

comunicação institucionais existentes, especialmente a INTRANET PM/BM, FACEBOOK 

PM/BM e Painel Administrativo. 

3.2.1.6. Cumprir o calendário com as datas e horários da vacinação na RMBH, conforme 

ANEXO “A” desta OSv. 

3.2.1.7. Encaminhar à Academia de Polícia Militar de Minas Gerais as matérias das aulas 

relativas ao treinamento de vacinação (gesto vacinal), destinado aos enfermeiros, auxiliares 

e técnicos de enfermagem que atuarão durante a campanha. 

3.2.1.8. Escalar os profissionais de saúde necessários para realizar a campanha em 

complementação ao efetivo do HPM e dos NAIS das Unidades da RMBH, observada a 

relação constante no ANEXO “E” desta OSv. Os profissionais escalados permanecerão no 

HPM até o final da campanha. 

3.2.1.9. Coordenar a distribuição de doses suplementares da vacina, informando ao HPM as 

quantidades necessárias ao atendimento da demanda e, se for o caso, solicitar o aditamento 

do contrato de fornecimento das vacinas. 

3.2.1.10. Consolidar e analisar os dados relativos à campanha de vacinação, observando-se 

o relatório apresentado no ANEXO “D” desta OSv. 

3.2.1.11. Dirimir dúvidas quanto à eventual irregularidade na entrega das vacinas nas 

diversas unidades de saúde e subsidiar o HPM nos esclarecimentos para acionamento dos 

fornecedores, quando necessário. 

 

3.2.2. Comandantes da 1ª a 18ª RPM, CPE, APM e Diretores 

Providenciar, através dos respectivos GRS e Chefes de NAIS, a instalação dos postos de 

vacinação nos locais definidos nos ANEXOS “A” e “B” desta OSv. 

A sala destinada à vacinação deverá ter lavatório, bancada ou mesa e caixa para descarte 

de material perfurocortante. 

 



3.2.3. Gerente Regional de Saúde 

3.2.3.1. Coordenar e supervisionar as atividades constantes desta OSv. no âmbito de suas 

respectivas regiões, realizando as adequações e remanejamentos necessários de pessoal, 

doses de vacinas e materiais, com vistas à execução da campanha. 

3.2.3.2. Planejar o desenvolvimento da campanha na sua área de responsabilidade, 

contemplando a vacinação dos beneficiários da PMMG, CBMMG e IPSM nas frações 

destacadas, mediante designação de equipe de vacinação itinerante. 

3.2.3.3. Divulgar, através dos NAIS respectivos, as orientações ao público alvo quanto aos 

objetivos e benefícios da vacina contra gripe e distribuir o material promocional da 

campanha. 

3.2.3.4. Acompanhar a remessa do faturamento das contas referentes à vacinação, conforme 

os ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6” para o IPSM/DPC, com respectiva 

documentação. 

3.2.3.5. Encaminhar à DS/SEVIG o relatório totalizando as doses das vacinas aplicadas, até 

o terceiro dia útil subsequente ao término da vacinação nas respectivas Unidades, conforme 

modelo de relatório constante do ANEXO “D” da presente OSv. 

 

3.2.4. AE/5 

Providenciar a divulgação do Programa de Vacinação e respectiva campanha, através do PM 

Notícias, Informativo 5.5, FACEBOOK PM/BM e demais veículos de comunicação 

institucional, inclusive junto à Diretoria de Comunicação Organizacional (DCO). 

 

3.2.5. Comandantes das Unidades PM / BM da RMBH envolvidas na campanha 

3.2.5.1. Prestar o apoio necessário às ações dos respectivos NAIS para a instalação e 

funcionamento dos postos de vacinação, em observância ao contido no ANEXO “G” desta 

OSv. 

3.2.5.2. Providenciar, através do NAIS, a escala dos profissionais de saúde necessários para 

os cuidados relativos ao recebimento, armazenamento e administração das doses da vacina 

aos beneficiários do SISAU. 



3.2.5.3. Providenciar, através dos respectivos NAIS e Seções de Comunicação 

Organizacional, a divulgação dos objetivos e benefícios da campanha de vacinação junto aos 

militares e demais beneficiários. 

3.2.5.4. Supervisionar, através dos respectivos Chefes de NAIS, o acesso dos militares do 

QPE (técnico/auxiliar de enfermagem) ao treinamento de armazenamento de vacinas e gesto 

vacinal, disponibilizado na INTRANET PM/BM. 

3.2.5.5. Disponibilizar os militares do QPE (técnico/auxiliar de enfermagem) para 

participarem do treinamento teórico/prático, que será realizado no auditório do HPM no dia 

20 de abril às 13:00h, com previsão de término às 16:00h. 

3.2.5.6. Disponibilizar viatura com motorista para o HPM, ECD emprego às 07h00min, para 

transporte das vacinas e da equipe de vacinação, nas datas indicadas no ANEXO “A” desta 

OSv. 

3.2.5.7. Disponibilizar os técnicos/auxiliares de enfermagem existentes no NAIS, em apoio à 

vacinação, conforme calendário constante do ANEXO “A” desta OSv. 

3.2.5.8. Encaminhar ao GRS, da RMBH, no primeiro dia útil subsequente ao término da 

vacinação em sua Unidade, o relatório totalizando as doses das vacinas aplicadas, conforme 

modelo de relatório constante do ANEXO “D” desta OSv. 

3.2.5.9. Disponibilizar um servidor da administração da Unidade para o auxílio das equipes 

de saúde no preenchimento dos formulários constantes dos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, 

“C4”, “C5” e “C6” desta OSv., devendo ser observado, quando possível, se o beneficiário 

vacinado é segurado do SISAU, mediante verificação no sistema de sua carteira/cartão 

de inscrição no IPSM. 

3.2.5.10. Realizar em até 30 (trinta) dias da data final da campanha de vacinação o 

lançamento dos dados dos beneficiários vacinados constantes dos “C”, “C1”, “C2”, “C3”, 

“C4”, “C5” e “C6” no Sistema de Controle de Contas “Módulo Vacinas” (SISCON), 

disponibilizado no site do IPSM, através da INTRANET/IPSM, e anotar no cabeçalho do 

formulário do número que foi gerado no sistema, conforme orientações de acesso 

constante do ANEXO “F” a esta OSv. 

3.2.5.11. Realizar o encaminhamento ao IPSM/DPC, através do Chefe do NAIS, em até uma 

semana após o lançamento dos dados dos beneficiários vacinados no SISCON, o 



faturamento das contas referentes à vacinação, conforme formulários constantes nos 

ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6” devidamente preenchidos conforme item 

3.2.5.9. 

 

3.2.6. Assessoria de Assistência à Saúde do CBMMG (AAS) 

3.2.6.1. Providenciar, através dos Comandantes e Chefes das Unidades que possuem NAIS, 

a instalação dos postos de vacinação, bem como a escala da equipe. A sala destinada à 

vacinação deverá ter lavatório, bancada ou mesa e caixa para descarte de material 

perfurocortante. 

3.2.6.2. Providenciar, através dos Comandantes e Chefes das Unidades que possuem NAIS, 

profissionais para o preenchimento da relação de beneficiários atendidos conforme ANEXOS 

“C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6”, desta OSv., conforme item 3.2.5.9 desta OSv. 

3.2.6.2. Providenciar, através dos Comandantes e Chefes das Unidades que possuem NAIS, 

em até 30 (trinta) dias da data final da campanha de vacinação, o lançamento dos dados dos 

beneficiários vacinados constantes dos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6” no 

Sistema de Controle de Contas “Módulo Vacinas” (SISCON), disponibilizado no site do IPSM, 

através da INTRANET/IPSM, e anotar no cabeçalho do formulário do número que foi 

gerado no sistema, conforme orientações de acesso constante do ANEXO “F” a esta OSv. 

3.2.6.3. Providenciar, através dos Comandantes e Chefes das Unidades que possuem NAIS, 

o encaminhamento ao IPSM/DPC, em até uma semana após o lançamento dos dados dos 

beneficiários vacinados no sistema informatizado, o faturamento das contas referentes à 

vacinação, conforme formulários constantes nos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e 

“C6”, devidamente preenchidos conforme item 3.2.5.9 desta OSv. 

3.2.6.4. Acompanhar o cumprimento das atribuições das Unidades do CBMMG envolvidas na 

campanha contidas nos itens 3.2.5 e 3.2.7 desta OSv. 

3.2.6.5. Disponibilizar 5 (cinco) bombeiros militares técnico/auxiliar de enfermagem para 

apoio à execução da campanha, ECD emprego às 07h00min, no HPM conforme escala 

prevista no ANEXO “E” desta OSv. 

 

3.2.7. EMBM/5 



Providenciar a divulgação do programa de vacinação, através dos meios de comunicação 

institucionais existentes, especialmente a INTRANET BM, FACEBOOK BM e Painel 

Administrativo. 

 

3.2.8. Diretoria de Saúde do IPSM 

3.2.8.1. Coordenar o processamento das contas referentes à vacinação, observando o 

seguinte rateio: 

a) público logístico: 100% para o IPSM; 

b) público Previdenciário: 75% para o IPSM e 25% para o segurado; 

c) público civil vinculado: 100% para o servidor, mediante pagamento de DAE. 

3.2.8.2. Providenciar, através da DPC, a digitação das contas de vacina, conforme rotina 

própria desenvolvida no SMAH para fins de rateio. 

3.2.8.3. Providenciar, através da DAFC, a atribuição de débitos. 

3.2.8.4. Prestar as orientações necessárias à utilização do SISCON, através da DPC. 

3.2.8.5. Providenciar, através do Serviço de Apoio Administrativo (SAA), o cadastramento do 

contrato de fornecimento, mediante cópia fornecida pelo HPM, conforme rotina própria 

desenvolvida no Sistema Mecanizado de Administração Hospitalar (SMAH). 

 

3.2.9. Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais 

3.2.9.1. Providenciar a aquisição da vacina contra gripe junto aos fornecedores. 

3.2.9.2. Montar o processo de aquisição das vacinas com toda a documentação enviada 

pelas GRS, NAIS, HPM e CBMMG para o processamento, com a finalidade de manter à 

disposição dos órgãos de controle. 

3.2.9.3. Manter contatos com o fornecedor/distribuidor da vacina adjudicado, com o objetivo 

de orientar sobre a emissão das notas fiscais e entrega e dirimir eventuais dúvidas quanto ao 

seu preenchimento às Unidades de destino, conforme edital e contrato de fornecimento. 

3.2.9.4. Enviar cópia do contrato do fornecimento ao IPSM. 



3.2.9.5. Escalar os profissionais de saúde necessários para o recebimento, armazenamento, 

distribuição e administração da vacina aos beneficiários do SISAU que comparecerem ao 

HPM, conforme disposto no ANEXO “A”, cumprindo o contido no item 3.1.10 desta OSv. 

3.2.9.6. Disponibilizar um oficial enfermeiro para esclarecimento de dúvidas relativas à aula 

de gesto vacinal e conservação de vacinas (rede de frio) hospedada na Intranet da 

PMMG/CBMMG. 

3.2.9.7. Disponibilizar um oficial enfermeiro e os militares técnicos/auxiliares de enfermagem 

do HPM, juntamente com a viatura e motorista, ECD emprego às 07h00min, para transporte 

e aplicação das vacinas nas datas e locais definidos no ANEXO “A” desta OSv. 

3.2.9.8. Disponibilizar um servidor da administração da Unidade para o auxílio das equipes 

de saúde no preenchimento dos formulários constantes dos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, 

“C4”, “C5” e “C6” desta OSv., devendo ser observado, quando possível, se o beneficiário 

vacinado é segurado do SISAU, mediante verificação no sistema de sua carteira/cartão 

de inscrição no IPSM. 

3.2.9.9. Realizar em até 30 (trinta) dias da data final da campanha de vacinação o 

lançamento dos dados dos beneficiários vacinados constantes dos ANEXOS“C”, “C1”, “C2”, 

“C3”, “C4”, “C5” e “C6” no Sistema de Controle de Contas “Módulo Vacinas” (SISCON), 

disponibilizado no site do IPSM, através da INTRANET/IPSM, e anotar no cabeçalho do 

formulário do número que foi gerado no sistema, conforme orientações de acesso 

constante do ANEXO “F” a esta OSv. 

3.2.9.10. Realizar o encaminhamento ao respectivo Coordenador Administrativo do IPSM, 

através do Chefe do NAIS, em até uma semana após o lançamento dos dados dos 

beneficiários vacinados no SISCON, o faturamento das contas referentes à vacinação, 

conforme formulários constantes nos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6”, 

devidamente preenchidos conforme item 3.2.10.6. 

3.2.9.11. Realizar a vacinação em seu posto permanente. 

3.2.9.12. Encaminhar à DS/SEVIG o relatório totalizando as doses das vacinas aplicadas, até 

o terceiro dia útil subsequente ao término da vacinação no HPM, conforme modelo de 

relatório constante do ANEXO “D” da presente OSv. 

 



3.2.10. Comandantes das Unidades PM / BM do Interior envolvidas na campanha 

3.2.10.1. Prestar o apoio necessário às ações dos respectivos NAIS para a instalação e 

funcionamento dos postos de vacinação, em observância ao contido no ANEXO “G” desta 

OSv. 

3.2.10.2. Escalar os profissionais de saúde necessários para o recebimento, distribuição e 

aplicação da vacina ao público alvo da campanha, que comparecerem aos respectivos NAIS, 

cumprindo o contido no item 3.1.7. 

3.2.10.3. Providenciar, através dos respectivos NAIS e Seções de Comunicação 

Organizacional, a divulgação dos objetivos e benefícios do programa de vacinação junto aos 

militares e demais beneficiários. 

3.2.10.4. Providenciar, conforme planejamento específico da respectiva GRS, a cobertura 

vacinal de suas respectivas frações, mediante designação de equipe de vacinação itinerante. 

3.2.10.5. Encaminhar à DS/SEVIG, através do Gerente Regional de Saúde, o relatório 

totalizando as doses das vacinas aplicadas, até o terceiro dia útil ao término da vacinação 

em sua Unidade, conforme modelo de relatório constante do ANEXO “D”, desta OSv. 

3.2.10.6. Disponibilizar um servidor da administração da Unidade para o auxílio das equipes 

de saúde no que se refere ao preenchimento dos formulários constantes dos ANEXOS “C”, 

“C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6” desta OSv., devendo ser observado, quando possível, 

se o beneficiário vacinado é segurado do SISAU, mediante verificação no sistema de 

sua carteira/cartão de inscrição no IPSM. 

3.2.10.7. Realizar em até 30 (trinta) dias da data final da campanha de vacinação o 

lançamento dos dados dos beneficiários vacinados constantes dos “C”, “C1”, “C2”, “C3”, 

“C4”, “C5” e “C6” no Sistema de Controle de Contas “Módulo Vacinas” (SISCON), 

disponibilizado no site do IPSM, através da INTRANET/IPSM, e anotar no cabeçalho do 

formulário do número que foi gerado no sistema, conforme orientações de acesso 

constante do ANEXO “F” a esta OSv. 

3.2.10.8. Realizar o encaminhamento ao IPSM/DPC, através do Chefe do NAIS, em até uma 

semana após o lançamento dos dados dos beneficiários vacinados no SISCON, o 

faturamento das contas referentes à vacinação, conforme formulários constantes nos 



ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6” devidamente preenchidos conforme item 

3.2.10.6. A cópia do DAE deverá estar anexado ao anexo “C6”. 

 

3.2.11. Coordenador Administrativo/IPSM no interior do Estado 

3.2.11.1. Receber dos respectivos Chefes de NAIS de sua região, o faturamento das contas 

referentes à vacinação, conforme formulários constantes nos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, 

“C4”, “C5” e “C6”, devidamente preenchido conforme item 3.2.10.6. 

3.2.11.2. Conferir o faturamento encaminhado pelos respectivos chefes de NAIS de sua 

região e remeter ao IPSM/DPC no prazo máximo de uma semana após o seu recebimento.  

 

3.2.12. Divisão de Tecnologia da Informação/IPSM 

3.2.12.1. Providenciar o cadastro de um usuário e uma senha de acesso ao SISCON para 

cada coordenadoria administrativa do IPSM, no interior do estado e das unidades da RMBH, 

de acordo com o item  3.2.10.7.  

3.2.12.2. Orientar os Coordenadores Administrativos do Interior do estado sobre a utilização 

do SISCON para registro dos beneficiários vacinados. 

 

3.3. Prescrições Diversas 

3.3.1. A vacina será considerada como assistência básica, com ônus integral para o IPSM no 

caso do público logístico (militares da ativa, reserva e reformados); com ônus de 75% para o 

IPSM e 25% para o segurado, no caso do público previdenciário (dependentes, pensionistas 

e funcionários civis contribuintes com o IPSM), e com ônus de 100% para os demais 

servidores civis, de que trata o item a seguir. 

3.3.2. Os servidores civis que atuam nas Instituições Militares Estaduais (IME) ou IPSM que 

desejarem, poderão ser vacinados, desde que haja disponibilidade da vacina e ocorra o seu 

pagamento através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível no endereço 

eletrônico: www.ipsm.mg.gov.br, no link “serviços”, no valor de custo da dose (será 

divulgado posteriormente). Neste caso, o servidor civil vacinado será relacionado no ANEXO 

“C6”, cujo comprovante de pagamento da DAE, original ou cópia, será juntado a este anexo. 



3.3.3. Os beneficiários do SISAU, a partir de 60 anos de idade serão vacinados, 

preferencialmente, nos Postos Públicos de Saúde entre os dias 17 de abril e 19 de maio de 

2017. 

3.3.4. Para fins de preenchimento dos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6”, será 

considerado público adulto o beneficiário a partir de 09 anos de idade. 

3.3.5. O posto de vacinação instalado no HPM funcionará durante todo o período da 

campanha no horário entre 7:30h 18:00h, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis para 

atendimento aos beneficiários. 

3.3.6. Nas localidades onde houver NAIS nas Unidades PM e BM, as ações serão planejadas 

e executadas em conjunto e de forma centralizada, visando racionalizar os recursos 

humanos e logísticos disponíveis. 

3.3.7. Os dados referentes aos militares e civis atendidos durante o programa de vacinação 

serão lançados em separado, nos formulários constantes nos ANEXOS “C1” a “C6” 

conferidos e assinados pelo militar responsável por seu preenchimento, bem como pelo 

oficial responsável pela vacinação nos NAIS/HPM (oficial médico, oficial enfermeiro, Chefe 

do NAIS), que os remeterá ao IPSM/DPC, observando o contido no item 3.2.3.4. 

3.3.8. No interior, a vacinação dos públicos logístico e previdenciário, pertencentes ao 

CBMMG, ocorrerá preferencialmente nos NAIS da PMMG, os quais providenciarão a 

cobertura vacinal das frações destacadas PM/BM, através de equipe itinerante. 

3.3.9. A distribuição de vacinas aos NAIS será feita em até 3 (três) lotes no interior de Minas 

Gerais e em até 6 (seis) lotes em Belo Horizonte, de acordo com as quantidades e datas 

descritas no ANEXO ”B”, as quais foram informadas pelos respectivos chefes de GRS/NAIS 

à DS, através de mensagem Painel Administrativo (P.A.), (INTRANET PM/BM). No HPM, o 

número de doses de cada remessa e as datas serão definidos, posteriormente, conforme a 

capacidade de armazenamento. 

3.3.10. As solicitações de doses suplementares pelos Gerentes Regionais de Saúde, 

devidamente justificadas, serão enviadas via Painel Administrativo (P.A.), diretamente à 

DS/SEAT e, quando atendidas, serão efetivamente utilizadas, de modo a não haver 

devolução de vacinas. 



3.3.11. As orientações básicas para o acondicionamento das vacinas e o Protocolo de Sala 

de Vacinação estão descritos no ANEXO “G”. 

3.3.12. O Instrumento de Supervisão e Check-list para Campanha de Vacinação extramuros 

estão descritos no ANEXO “I”. 

3.3.13. As Unidades da RMBH orientarão o seu público-alvo sobre a existência de posto 

permanente de vacinação apenas no HPM. 

3.3.14. A Campanha de Vacinação, quando realizada nas Unidades do CBMMG, conforme 

cronograma de atividades do ANEXO “A”, ficará a cargo do respectivo NAIS, com o apoio da 

equipe de supervisão. 

3.3.15. Caberá ao oficial enfermeiro responsável pela vacinação no NAIS/HPM, conforme 

orientações contidas no ANEXO “G” desta OSv, o acondicionamento, a conservação e o 

controle das doses das vacinas administradas. 

3.3.16. As doses de vacinas encaminhadas às Unidades do Interior, após recebimento pelo 

oficial médico e/ou chefe do NAIS e/ou militar do QPE de enfermagem responsável, poderão 

ser armazenadas durante as atividades da campanha, no Centro de Saúde do respectivo 

município, visando o seu adequado acondicionamento e conservação, mediante efetivo 

controle. 

3.3.17. Os Chefes de NAIS da RMBH poderão flexibilizar suas datas de vacinação, ante 

eventual dificuldade de realização do gesto vacinal, observado o período constante do item 

3.1.1 desta OSv., e promover postos itinerantes nas Unidades de abrangência do respectivo 

NAIS, de modo a ampliar a cobertura do gesto vacinal, mediante programação específica e 

comunicação prévia à Diretoria de Saúde da PMMG. 

3.3.18. Os ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5” e “C6” serão disponibilizados na página 

principal (domínio DS) da IntranetPM, IntranetBM e no site do IPSM 

(Institucional/formulários). 

3.3.19. O IPSM/DPC ficará encarregado de prestar as orientações sobre o lançamento dos 

dados dos beneficiários vacinados no SISCON a que se refere o ANEXO “F” desta OSv. 



3.3.20. A solicitação de cadastro de operadores no SISCON das unidades da RMBH será 

encaminhada à DTI/IPSM e, para os operadores das unidades do interior será encaminhada 

às respectivas coordenadorias administrativas do IPSM. 

3.3.21. O instrumento para triagem dos beneficiários está descrito no ANEXO “J”. 

3.3.22. A supervisão dos postos itinerantes será feita pelos oficiais enfermeiros escalados, 

conforme ANEXO “A”, mediante preenchimento do check-list de supervisão, não sendo 

necessária a permanência durante todo o horário de funcionamento do posto, exceto para as 

UEOP distantes. Nas unidades próximas ao HPM, o oficial retornará ao HPM e ficará de 

prontidão no telefone em caso de intercorrências. 

3.3.23. O beneficiário deverá apresentar seu cartão de vacinação. 

3.3.24. Serão fornecidos um “usuário” e uma “senha de acesso” ao SISCON, a cada 

coordenadoria administrativa do IPSM do interior do estado e da RMBH. Cada unidade da 

RMBH e cada coordenadoria do interior do estado terão seu usuário e sua senha de acesso. 

Os usuários que utilizaram o SISCON na campanha passada, não terão acesso ao SISCON 

este ano com o mesmo login e senha.  

 

3.4. Das condições de recebimento 

3.4.1. Fica vedado o recebimento das doses de vacina fora da temperatura preconizada pelo 

Ministério da Saúde, que é entre +2ºC e +8ºC, idealmente em +5ºC. 

3.4.2. As vacinas deverão ser recebidas, OBRIGATORIAMENTE, pelos profissionais 

escalados no ANEXO “B” desta OSv. 

3.4.3. As doses de vacina deverão estar acompanhadas pelo número correspondente de 

agulhas. 

3.4.4. Cada GRS ou NAIS que receber o lote de vacinas deverá conferir o material e enviar, 

em até três (3) dias corridos, via malote ou pessoalmente, ao HPM, a respectiva nota fiscal, 

constando no verso da mesma a declaração de que os materiais foram recebidos de maneira 

satisfatória para o serviço público, assinada por 02 (dois) servidores, claramente 

identificados, conforme dispõe o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996. Enviar, até o dia 

seguinte ao recebimento da mercadoria, com aceite dos membros técnicos, a nota 



fiscal digitalizada, frente e verso, no painel administrativo da PMMG, caixa administrativa da 

SOFI/HPM, com cópia para almoxarifado/hpm. 

 

4. ADMINISTRAÇÃO 

4.1. Pessoal 

4.1.1. Oficiais QOS Chefe de NAIS. 

4.1.2. Oficiais QOS médicos, enfermeiros e QPE de enfermagem escalados. 

4.1.3. Um servidor de cada Unidade, onde houver NAIS e no HPM, escalado como apoio 

administrativo no preenchimento dos formulários constantes dos ANEXOS “C”, “C1”, “C2”, 

“C3”, “C4”, “C5”e “C6” desta OSv. e lançamento dos dados dos beneficiários vacinados no 

SISCON. 

 

4.2. Logística 

4.2.1. O apoio logístico necessário aos NAIS, onde funcionarão os postos de vacinação, 

caberá à respectiva unidade. 

4.2.2. Uniforme: o da atividade. 

 

5. LIGAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

5.1. Ligações 

Conforme listagem abaixo, Painel Administrativo e catálogo telefônico da PMMG, CBMMG e 

IPSM. 

5.1.1. PMMG 

5.1.1.1. Diretoria de Saúde - (31) 3915-7991  

5.1.1.3. AE/5 - (31) 3915-7833. 

5.1.1.4. HPM/Supervisão técnica - (31) 3071-5272 / 5236. 

5.1.1.5. HPM/Compras - (31) 3071-5311 / 5217. 

5.1.2. IPSM 

5.1.2.1. DAS - (31) 3269-2060. 

5.1.2.2. Fax - (31) 3269-2002. 

5.1.2.3. DTI - (31) 3269-2141 / 2023. 

5.1.2.4. DPC - (31) 3269-2101 / 2102 / 2109. 



5.1.3. CBMMG 

5.1.3.1. AAS - (31) 3915-7593 / 7584. 

5.1.3.2. EMBM/5 - (31) 3915-7551. 

 

5.2. Comunicações 

Conforme normas em vigor. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

 
 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                       (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
        Comandante Geral da PMMG                           Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio do Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 
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ANEXO "A" – Postos de Vacinação Contra Gripe / 2017 na RMBH. 
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ANEXO “I” – Instrumento de Supervisão e Check-list para Campanha de Vacinação 
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            DISTRIBUIÇÃO                              EXEMPLAR N.º_________ 
 

Arquivo 01 

QCG 02 

Comando Geral do CBMMG 03 

IPSM 04 

EMPM 05 

DS 06 à 10 

1ª à 18ª RPM 11 à 28 

CPE 29 

DEEAS 30 

AI 31 

DRH 32 

DAL 33 

DMAT 34 

DF 35 

DTS 36 

DAOP 37 

DINT 38 

CPM 39 

APM 40 

Auditoria Setorial 41 

JCS 42 

HPM 43 

C. FARM  44 

C. ODONT 45 

AAS/CBMMG 46 

DRH/CBMMG 47 

AE/5 48 

EMBM/5 49 

DAS/IPSM 50 

DPCS/IPSM 51 

1ª à 18ª GRS 52 à 69 

  

 



ANEXO “A” (Postos de Vacinação Contra Gripe / 2017 na RMBH) à OSv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

DATA/HORA UNIDADE 
LOCAL DA 

VACINAÇÃO 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
SUPERVISÃO 

24/04/2017 
Segunda-feira 
8:30 às 17:00 

EMPM e EMBM, Diretorias da PMMG e 
CBMMG, IPSM e 2ª Cia BPGd CAMG, GMG, 
DEEAS, DRH, DAOP 

6º andar do Prédio 
Administrativo Minas – 

CAMG 
2ª Cia PGd Ten Cel Lucimara 

25/04/2017 
Terça-feira 

8:30 às 17:00 

22º BPM / 3º Pel /2ª Cia /1º BBM NAIS 22ºBPM 22º BPM 

Cap Fernanda CICOP / CPM / ATSIDS / COBOM / BPGd 
Liberdade 

NAIS BPGd Liberdade  1ª Cia PGd 

26/04/2017 
Quarta-feira 

8:30 às 17:00 

CSC/PM / 5º BPM / 41º BPM / DINT/ 
DTS/CTS / CMB / CMI / BPTran / BPChq / 
BPRv / CTPM Gameleira 

NAIS CSC/PM CSC/PM Cap Liliane 

27/04/2017 
Quinta-feira 

8:30 às 17:00 

16º BPM / CTPM Central NAIS 16º BPM 16º BPM 

Cap Fernanda Cia PM MAmb / Cia PM Ind Cães / 128ª Cia 
PM do 22º BPM / 2º Pel /2ª Cia /1º BBM / 
PBusca / BEMAD BM 

Cia Mamb HPM 

28/04/2017 
Sexta-feira 

8:30 às 17:00 

13º BPM / 49º BPM / CTPM Minas Caixa / Btl 
Rp Aer / BOPE 

NAIS 13º BPM 13º BPM Ten Fabiane 

02/05/2017 
Terça-feira 

8:30 às 17:00 

18º BPM / 2ª RPM / 39º BPM / 2º BPE 

NAIS 18º BPM 

18º BPM 

Maj Adriana 2º BBM (1ª e 2ª Cias) / CSM BM / ABM -
Campus II / Cia Emerg. Amb./BEMAD 

2º BBM 

03/05/2017 
Quarta-feira 

8:30 às 17:00 

APM / CTP / CRS / RCAT / CAE / CPP / CEG 
/ Pelotão BM (Padre Eustáquio) 

NAIS CAE (APM) CAE/APM Ten Fabiane 

04/05/2017 
Quinta-feira 

8:30 às 17:00 
EFAS / CTPM N.Sra das Vitórias NAIS CAE (APM) CAE/APM Ten Adalton 

05/05/2017 
Sexta-feira 

8:30 às 17:00 

1º BPM / DRH / CGDoc / C.Odont / CAP / 
CCH-PM 

NAIS 1º BPM 1º BPM 
Ten Raquel 

BATALHÃO ROTAM / CPE / CPC NAIS ROTAM ROTAM 

 



 

Continuação do ANEXO “A” (Postos de Vacinação Contra Gripe / 2017 na RMBH) à OSv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

DATA/HORA UNIDADE 
LOCAL DA 

VACINAÇÃO 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
SUPERVISOR 

08/05/2017 
Segunda-feira 
8:30 às 17:00 

ABM Campus I / CAT / CCBM / Corregedoria 
BM / 1º COB / CTS BM / 1º BBM (Cias/Pel 
Centro) 

NAIS ABM ABM 
Ten Cel Lucimara 

IPSM IPSM HPM 

09/05/2017 
Terça-feira 

8:30 às 17:00 

61º BPM (Sabará) / 3º Pel/ 2ª Cia 3º BBM NAIS 61º BPM 

61º BPM Cap Fernanda 3º Pel/ 281ª Cia /  61º BPM (Caeté) / 4º Pel / 2ª 
Cia / 3º BBM (Nova União) 

281ª Cia PM 

10/05/2017 
Quarta-feira 

8:30 às 17:00 
1ª Cia PM Ind (Nova Lima) NAIS 1ª Cia PM Ind. 1ª Cia PM Ind. Ten Cel Sandra 

11/05/2017 
Quinta-feira 

8:30 às 17:00 

34º BPM / 6º Pel / 2ª Cia /3º BBM (Caiçara) NAIS 34º BPM 34º BPM 

Ten Cel Núbia 
3º BBM - 1ª Cia / 3º BBM / 1ª Cia/BOA NAIS 3º BBM 3º BBM 

12/05/2017 
Sexta-feira 

8:30 às 17:00 

APM / CTP / CRS / RCAT / CAE / CPP / CEG / 
Pelotão BM (Padre Eustáquio) 

NAIS CAE (APM) CAE/APM Ten Adalton 

15/05/2017 
Segunda-feira 
8:30 às 17:00 

EFAS / CTPM N.Sra das Vitórias NAIS CAE (APM) CAE/APM Cap Fernanda 

16/05/2017 
Terça-feira 

8:30 às 17:00 

18º BPM / 2ª RPM / 39º BPM / 2º BPE NAIS 18º BPM 18º BPM Ten Cel Núbia 

33º BPM / 66º BPM (Betim) NAIS 33º BPM 33º BPM Cap Liliane 

17/05/2017 
Quarta-feira 

8:30 às 17:00 
7ª Cia PM Ind (Igarapé) 

2º Pelotão em Bicas e 
Posto Itinerante 

33º BPM Ten Raquel 

18/05/2017 
Quinta-feira 

8:30 às 17:00 

48º BPM / PCIF BM (Rola Moça) NAIS 48º BPM  48º BPM Ten Cel Sandra 

52º BPM / Pelotão Mamb (Ouro Preto) / 1º Pel 
/ 3ª Cia / 1º BBM 

NAIS 52º BPM 52º BPM Oficial Médico do 52º  



Continuação do ANEXO “A” (Postos de Vacinação Contra Gripe / 2017 na RMBH) à OSv. Conjunta Nº 01/2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

DATA/HORA UNIDADE LOCAL DA VACINAÇÃO 
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
SUPERVISÃO 

19/05/2017 
Sexta-feira 

8:30 às 17:00 

40º BPM (Ribeirão das Neves) / 3º Pel /2ª 
Cia / 2º BBM 

NAIS 40º BPM 40º BPM Ten Fabiane 

22/05/2017 
Segunda-feira 
8:30 às 17:00 

36º BPM / 3ª RPM (Vespasiano) / 2º Pel / 
2ª Cia / 3º BBM / 11ª Cia PM Ind 

NAIS 36º BPM 36º BPM Ten Maria Cláudia 

23/05/2017 
Terça-feira 

8:30 às 17:00 
3º BBM -1ª Cia / 3º BBM / 1ª Cia / BOA NAIS 3º BBM 3º BBM Maj Adriana 

24/05/2017 
Quarta-feira 

8:30 às 17:00 
35º BPM - Santa Luzia NAIS 35º BPM 35º BPM Ten Maria Cláudia 

25/05/2017 
Quinta-feira 

8:30 às 17:00 

18º BPM / 2ª RPM / 39º BPM / 2º BPE NAIS 18º BPM 18º BPM 

Ten Cel Lucimara 2º BBM (1ª e 2ª Cias) CSM BM / ABM -
Campus II / Cia Emerg. Amb./BEMAD 

NAIS 18º BPM  2º BBM 

26/05/2017 
Sexta-feira 

8:30 às 17:00 

18º BPM / 2ª RPM / 39º BPM / 2º BPE NAIS 18º BPM 18º BPM Ten Cel Núbia 

33º BPM / 66º BPM (Betim) NAIS 33º BPM 33º BPM Ten Adalton 

29/05/2017 
Segunda-feira 
8:30 às 17:00 

13º BPM / 49º BPM / CTPM Minas Caixa / 
Btl Rp Aer / BOPE 

NAIS 13º BPM 13º BPM Ten Raquel 

30/05/2017 
Terça-feira 

8:00 às 15:00 

1º BPM / DRH / CGDoc / C.Odont / CAP / 
CCH-PM 

NAIS 1º BPM NAIS 1º BPM 
Ten Cel Lucimara 

Batalhão ROTAM / CPE / CPC NAIS ROTAM NAIS ROTAM 

31/05/2017 
Quarta-feira 

8:30 às 17:00 

CSC/PM / 5º BPM / 41º BPM / DINT/ 
DTS/CTS / CMB / CMI / BPTran / BPChq / 
BPRv / CTPM Gameleira 

NAIS CSC/PM CSC/PM Cap Fernanda 

                                                                          Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM          Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM              Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 

Comandante Geral da PMMG                        Comandante Geral do CBMMG                            Diretor-Geral do IPSM



ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

R P M / 
GRS 

UNIDADE DA 
PMMG  

ENDEREÇO  25/04  09/05  TOTAL 

4ª RPM/ 
4ª GRS 

4ª GRS 

Rua Custódio Tristão, n° 10, Bairro: Sta Terezinha, Juiz de Fora. CEP 36.045-440.  

870 860 1.730 
Tel: (32) 3690-2032/7982.  

Horário: 07:30h às 13:00h.  

Responsável: Ten Cel QOS Aida / Sub Ten QPE Ludmila. 

47º BPM 
(Muriaé) 

Rua José de Freitas Lima Júnior, s/nº, Bairro: Safira. Muriaé. CEP 36.880-000.  

340 0 340 
Tel: (32) 3696-3268.  

Horário: 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Guedes / 3º Sgt QPE Andrea. 

5ª RPM / 
5ª GRS 

4º BPM 
(Uberaba) 

Praça Gov. Magalhães Pinto, nº 530, Bairro: Fabrício. Uberaba. CEP 38065-470.  

1.070 0 1.070 
Tel: (34) 3317-7460 /7467. 

Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Maria Cristina / 1º Ten QOS Gisele / Sd QPE Clotilde. 

37º BPM (Araxá) 

Av. Ten Cel Hermenegildo Magalhães, nº 100, Jardim Natália. Araxá. CEP 38.181-431.  

450 0 450 
Tel: (34) 3662-0855 / 1206.  

Horário: 07:00h às 12:30h e 13:30h às 15:00h.  

Responsável: 1º Ten QOS Danyane / 3º Sgt QPE Patrícia. 

4ª Cia PM Ind 
(Frutal) 

Rua Balduino Antônio Machado, 245, Bairro: Novo Horizonte. Frutal. CEP 38200-000.  

420 0 420 
Tel: (34) 3423-8077.  

Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 

Responsável: Maj PM Ivanildo / 3º Sgt PM Elisa. 

6ª RPM / 
6ª GRS 

CAA 6  
(Lavras) 

Av. Comandante Nélio, nº 111, Bairro: Jardim Floresta. Lavras. CEP 37.200-000.  

1.000 200 1.200 
Tel: (35) 3829-3238 / 3240.  

Horário: das 08:00h às 17:00h.  

Responsável: Ten Cel QOS Gisele / Sd QPE Carla Aparecida. 

 



Continuação do ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

R P M  /  
GRS 

UNIDADE DA 
PMMG  

ENDEREÇO  25/04  09/05  TOTAL 

6ª RPM / 
6ª GRS 

24º BPM 
(Varginha) 

Av. Celina Ferreira Ottoni, nº 3.655, Bairro: Alto Sion. Varginha. CEP 37.048-580. 

1.200 0 1.200 
Tel: (35) 3068-2016. 

Horário: 08:00h às 17:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Naback / Sd QPE Natiara. 

7ª RPM / 
7ª GRS 

7º BPM (Bom 
Despacho) 

Alameda Cel Fulgêncio s/nº, Bairro: Vila Militar. Bom Despacho. CEP 35.600-000.  

1.130 0 1.130 
Tel: (37) 3521-9742 / 9724. 

Horário: 08:30h às 17:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Marilia / 1º Sgt QPE Cátia. 

23º BPM      
(Divinópolis) 

Rua Mato Grosso s/nº, B. Afonso Pena. Divinópolis. CEP: 35.500-067  

900 450 1.350 
Tel: (37) 3301-0117. 

Horário: das 08:00h às 17:00h  

Responsável: Maj QOS André / Sub Ten QPE Geucidéia. 

8ª RPM / 
8ª GRS 

CAA 8 (antigo 6º 
BPM ) 

Gov. Valadares 

Rua Marechal Floriano, nº 2441, Bairro Lourdes. Gov. Valadares. CEP 35.030-330. 

750 750 1.500 
Tel: (33) 3201-0143 / (33) 98812-1330. 

Horário 08:00h às 17:00h.  

Responsável:  Ten Cel QOS Mauro / 1º Sgt QPE Stefânia. 

9ª RPM / 
9ª GRS 

17º BPM 
(Uberlândia)) 

Av. Ubiratan Honório de Castro, Bairro: Santa Mônica. Uberlândia. CEP 38.408-154. 

1.000 1.250 2.250 

Tel: (34) 3233-1968./ 1968 / 1938 /1932. 

Horário: 08:00h às 18:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Vânia / 3º Sgt QPE Elaine / 3º Sgt BM Raquel / 

Sd BM QPE Leonardo. 

53º BPM 
(Araguari)  

Av. Santos Dumont, nº 743, Bairro Aeroporto. Araguari. CEP 38.440-902. 

420 0 420 
Tel: (34) 3512-1410. 

Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 

Responsável: Maj QOS Rosangela / Cb Leomar. 



Continuação do ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

R P M  /  
GRS 

UNIDADE DA 
PMMG  

ENDEREÇO  25/04  09/05  TOTAL 

 
54º BPM 

(Ituiutaba) 

Rua 22, nº 780, Centro. Ituiutaba. CEP. 38.300.076. 
Tel: (34) 3271-7900. 
Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 
Responsável: 1º Ten QOS Tiago / 3º Sgt QPE Willian Alves. 

600 0 600 

10ª RPM 
/ 10ª 
GRS 

CAA- 10  
(15º BPM) 

Patos de Minas 

R. Comandante Vicente Torres, 450, Bairro: Ceú Azul. Patos de Minas. CEP 38.706-178. 
Tel: (34) 3823-0909 -  Ramal: 900.  
Horário: 08:00h às 17:00h. 
Responsável: Maj QOS Rosânia / Sub Ten QPE Andreia / 2º Sgt QPE Borelli. 

1.700 0 1.700 

11ª RPM 
/ 11ª 
GRS 

CAA 11 
 (10º BPM) 

 Montes Claros  

Rua Walter Ferreira Barreto,100 Ibituruna. Montes Claros. CEP: 39.401-347. 

1.500 750 2.250 
Tel: (38) 3201-0254 / 0260. 

Horário: 07:00h às 14:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Benedito / Sub Ten QPE Cléia / 3º Sgt BM Roberto. 

30º BPM 
(Januária) 

Praça dos Pescadores,190,  Centro. Januária. CEP 39.480-000. 

230 0 230 
Tel: (38) 3629-4700. 

Horário: 08:30h às 14:00h. 

Responsável: Cap QOS Clarissa de Aquino / Cb QPE Lucélia / Sd QPE Facundes. 

51º BPM 
(Janaúba) 

Av. Santa Mônica, 145,  Bairro: São Gonçalo. Janaúba. CEP 39.440-000.  

230 0 230 
Tel: (38) 3829-3730. 

Horário: 08:30h às 15:00h. 

Responsável:  1º Ten QOS Dilson / Sd QPE Diogo / Sd QPE Keila. 

12ª 
RPM/ 

12ª GRS 

14º BPM 
(Ipatinga) 

Rua Gaivotas, nº 662, Bairro Vila Celeste. Ipatinga. CEP 35.162-499. 

1.200 450 1.650 
Tel: (31) 3094-0136. 

Horário: 08:00h às 17:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Túlio / Sub Ten QPE Marisa / 2º Sgt  QPE Nídia. 

11º BPM 
(Manhuaçu) 

Rua Sentinela do Caparaó, nº 01, Bairro: São Jorge. Manhuaçu. CEP: 36.900-000. 

530 0 530 
Tel: (33) 3339-6714. 

Horário: 08:00h às 17:00h. 

Responsável: Ten Cel QOS Denise Arcanjo / 3º Sgt  QPE Andreia Carla. 
 

 



Continuação do ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

R P M  /  
GRS 

UNIDADE DA 
PMMG  

ENDEREÇO  25/04  09/05  TOTAL 

 

17ªCia PM Ind  
(João 

Monlevade) 

Av. Wilson Alvarenga, nº 30, Bairro Belmont. João Monlevade. CEP 35.930-292.    

Tel: (31) 3859-2650 R 2667.    

Horário: 08:00h às 17:00h. 270 0 270 

Responsável:  2º Ten QOS Luciana / 1º Sgt QPE Aparecida.    

21ªCia PM Ind  
(Ponte Nova) 

Rua João Vidal de Carvalho, nº 295, Bairro Guarapiranga, Ponte Nova. CEP 35.430-210.    

Tel: (31) 3817-3489.  190 0 190 

Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h.    

Responsável: Maj Faustino / 1º Sgt Alessandra Jovita.    

26º BPM 
(Itabira) 

Rua Madre Maria de Jesus, nº 19, Bairro Clóvis Alvim. Itabira. CEP 35.900-732.    

Tel: (31) 3834-6107.    

Horário: 08:00h às 15:00h. 470 0 470 

Responsável: Ten Cel QOS Denise / 3º Sgt QPE Cristiane / Sd QPE Geisla.    

62º BPM 
(Caratinga) 

Rua Princesa Isabel nº 431, Centro. Caratinga. CEP 35.300-074.    

Tel: (33) 3329-9224 - (33) 98838 -1562.    

Horário: (Segunda a Sexta-feira) 08:00h às 17:00h. 450 0 450 

Responsável: 1ºTen QOS Roberto Carlos (33)98872-0019 / F.C. Victor Rodrigues Cruz    

 

   

13ª 
RPM/ 

13ª GRS 

9º BPM 
(Barbacena) 

Praça Dr. João Guimarães Rosa S/N Bairro Santa Cecília. Barbacena. CEP 36.201-515.     

Tel: (32) 3052-1100 / 1101.    

Horário: Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira (08:30h às 17:00). 500 250 750 

Quartas feiras (08:30h às 12:00h).     

Responsável: Maj QOS Lilian / 2º Ten QOR Berzoine / Sub Ten QPE Adriana Teles /    

3º Sgt BM QPE Ângela    

38º BPM  
(São João Del 

Rey) 

Av. Leite de Castro, nº 1277, Bairro Fábricas. São João Del Rey. CEP 36.301-182.     

Tel: (32) 3322-1035.    

Horário: Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira (08:30h às 17:00h). 380 0 380 

Quarta-feira (08:30h às 12:00h).    

Responsável: 1 Ten QOS Jane Gláucia / 3º Sgt BM Leandro    



Continuação do ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

R P M  /  
GRS 

UNIDADE DA 
PMMG  

ENDEREÇO  25/04  09/05  TOTAL 

13ª 
RPM/ 

13ª GRS 

31º BPM 
 (C. Lafaiete ) 

Av. Monsenhor Moreira, nº 555, São Sebastião. C. Lafaiete.  CEP 36.400-000.    

Tel:  (31) 3062-0125 - Ramal:  125    

Horário: 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 450 0 450 

Responsável: Ten Cel QOS Grasiela / 1º Sgt QPE Márcia.    

14ª 
RPM/ 

14ª GRS 

42º BPM 
(Curvelo) 

Rod. MGT 259, KM 5, Bairro Santa Rita. Curvelo. CEP 35.790-000.    

Tel: (38) 3729-7570 / 7571. 450 230 680 

Horário: 08:30h às 18:00h.    

Responsável: Ten Cel QOS Valério / 2º Sgt BM Cristina.    

3º BPM 
(Diamantina) 

Rua Pedro Duarte, S/N, Bairro: Romana. Diamantina. CEP 39.100-000.    

Tel: (38) 3532-1100 / 1127. 600 0 600 

Horário: 08:30h às 12:00h e 14:00h às 17:00h.    

Responsável: Maj QOS Vera / Cb QPE Silvana.    

25º BPM 
(Sete Lagoas) 

19ª RPM 

Rua Luzia Miranda dos Santos, 125,  Bairro: São Pedro. Sete Lagoas. CEP 35701-031.    

Tel: (31) 3027-3823. 420 410 830 

Horário: 08:30h às 12:00h.    

Responsável: Maj QOS Flávia/ Cb QPE Ana Maria.    

55º BPM 
(Pirapora) 

Av. Jefferson Gitirana, 1.389,  Bairro: Cícero Passos. Pirapora. CEP 39.270-000.    

Tel: (38) 3743-9465 / 9468 / 9467. 270 0 270 

Horário: 08:30h às 12:00h.    

Responsável: 1º Ten QOS Arabi /3º Sgt BM QPE Emília / Sd QPE Isabella.    

23ª Cia PM 
Ind 

(Capelinha) 

Rua Eunésio Dias Magalhães, 925,  Bairro: Planalto. Capelinha. CEP 39.680-000    

Tel: (33) 3516-1248. 230 0 230 

Horário: 08:00 às 17:00h.    

Responsável: 2º Ten QOS Frederico / 2° Sgt QPE Alysson.    

15ª 
RPM/ 

15ª GRS 

19º BPM 
(Teófilo 
Otoni) 

Rua Helmut Newmann, 100, Bairro: São Jacinto. Teófilo Otoni. CEP 39.801-259.    

Tel: (33) 98812-1330 / 98817-4789. 600 530 1.130 

Horário: das 08:00h às 17:00h.     

Responsável: 1º Ten QOS Samara / 1º Sgt QPE Ilmara.    



Continuação do ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

R P M  /  
GRS 

UNIDADE 
DA PMMG  

ENDEREÇO  25/04  09/05  TOTAL 

15ª 
RPM/ 

15ª GRS 

44º BPM 
(Almenara) 

BR 367, Km 112, S/N, Cidade Nova. Almenara. CEP 39000-000.    

Tel: (33) 3721-9700. 380 0 380 

Horário: 08:00h às 17:00h.    

Responsável: 1ª Ten QOS Sumara  / 3º Sgt QPE Maria Aparecida.    

16ª RPM 
/ 16ª 
GRS 

28º BPM 
(Unaí) 

Rua Virgílio Justiliano Ribeiro, 434, Centro. Unaí. CEP 38.610-000.    

Tel: (38) 2102-1607 / 1600. 700 350 1.050 

Horário: 08:00h às 17:00h (Quartel próximo à rodoviária.)    

Responsável: Ten Cel QOS Versiani / 1º Sgt QPE Valter J. dos Santos.    

17ª RPM 
/ 17ª 
GRS 

20º BPM 
(Pouso 
Alegre) 

Av. João Batista Piffer, Nº 02, Bairro São Cristovão, Pouso Alegre. CEP 37.550-000.    

Tel: (35) 2102-8106 / 8130. 620 310 930 

Horário: 07:00h às 16:00h.    

Responsável: 1º Ten QOS Adriane / 3º Sgt QPE Josilene.    

56º BPM 
(Itajubá) 

Rua Antiogo Poddis, Nº 120, Bairro: Nossa Senhora de Lourdes (Vila Poddis). Itajubá.    

CEP 37.503.002. Tel: (35) 3629-4883. 320 0 320 

Horário: 08:00h às 17:00h.    

Responsável: 1º Ten QOS Gilmara /  3º Sgt QPE Ricardo.    

57º BPM 
(São 

Lourenço) 

R. Heráclito Antonio Moreira, Nº 741 B: São Lourenço Velho. S. Lourenço. CEP 37.470-000.    

Tel: (35) 3339-3119. 410 0 410 

Horário: Segunda, terça e quinta-feira (08:00h às 10:30h).    

Responsável: Ten Cel QOS Rejane Gontijo / 1º Ten QOS Otávio/ 3º Sgt QPE Edson.    

18ª RPM 
/ 18ª 
GRS 

29º BPM 
(Poços de 

Caldas) 

R. Amâncio Mazzaropi, 195. Bairro Estância São José. Poços de Caldas. CEP 37.706-011.    

Tel: (35) 3066-6000 / 6022. 540 0 540 

Horário: 08:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h.    

Responsável: Maj QOS Junior / 1º Sgt QPE Rítia/ Sd QPE Clausir.    

12º BPM 
(Passos) 

Rua Dr. Carvalho, Nº 1650, Bairro N. S. Graças. Passos. CEP 37.901-508.    

Tel: (35) 3211-2014. 1.130 0 1.130 

Horário: 08:00h às 17:00h.    

Responsável:  Maj QOS Hélina / 1ºTen QOS Tácito / 1º Sgt QPE Simara.    



Continuação do ANEXO “B” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

R P M  /  
GRS 

UNIDADE DA 
PMMG  

ENDEREÇO  24/04 Data a combinar TOTAL 

1ª/2ª/3ª 
RPM 
/GRS 

HPM  
(Belo Horizonte) 

Av. Contorno, nº 2787, Bairro: Santa Efigênia. Belo Horizonte. CEP 30110-013. 
Tel: (31) 3071-5272. 
Horário: 07:30h às 14:00h. 
Responsável: Cap QOS Fernanda /Sub Ten QPR Marília. 

 
3.000 

Quantidades e 
número de 
remessas a 
combinar 

 
13.130 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                                                                                (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
        Comandante Geral da PMMG                                                                              Comandante Geral do CBMMG   

 

 

 
(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 

Diretor-Geral do IPSM 
 



ANEXO “C” (Relação dos Beneficiários Vacinados a partir de 05 até 08 anos de idade - Público Pediátrico)  à O. Sv. 

Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

NAIS / SAS ________________________   Nr. Fatura (preenchido pela unidade) ____________ 

Código de vacina: 6401002-3 (antigripal pediátrico) 

 

N.º 
Ordem 

Matrícula do 
Beneficiário da 

vacina 
Nome legível do Beneficiário Idade Unidade 

Assinatura do 
Beneficiário ou seu 
representante legal 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 

Localidade______________________,  ___  de __________  de 2017. 



Continuação do ANEXO “C” (Relação dos Beneficiários Vacinados a partir de 05 até 08 anos de idade - Público Pediátrico) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996, que os 
beneficiários acima vacinados são cadastrados no SISAU. 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Militar responsável pelo preenchimento do ANEXO C 
 

Nome- Grad/Posto ______________________________________________nº Polícia____________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 
 

 

Observações: 
 

1) No formulário acima serão lançados todos os dados do beneficiário infantil (público previdenciário) vacinado com o código 
64.01.002-3 da Vacina Anti-Gripal infantil e o número do documento fornecido pelo SISCON. Ex: I00041G. 

2) O número da matrícula do beneficiário será informado com 09 dígitos. Ex: 094.193.02-0.  

3) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

4) O formulário que contiver relação inferior a 20 beneficiários vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo 
responsável do respectivo preenchimento. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário do ANEXO “C”, em original, será remetido ao IPSM/DPC. 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                          (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                  Comandante Geral da PMMG                             Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 



 

ANEXO “C1” (Relação de Militares PM da ativa e reserva até 60 anos) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

NAIS / SAS __________________________  Nr. Fatura (preenchido pela unidade) _____________ 

Código da vacina: 64.010031 (antigripal adulto). 
 

 

Localidade______________________,  ___  de __________  de 2017. 

N.º 
Ordem 

N.º Matrícula do IPSM Nome legível do Militar da PMMG Idade Unidade Assinatura 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      



Continuação do ANEXO “C1” (Relação de Militares PM da ativa e reserva até 60 anos) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996, que os 
beneficiários acima vacinados são cadastrados no SISAU. 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Militar responsável pelo preenchimento ANEXO C1 
 

Nome/Grad/Posto______________________________________________Nº Polícia_____________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 
 

 
Observações: 
 
1) No formulário acima serão lançados os dados completos do militar PM vacinado e o número do documento fornecido pelo SISCON. 
Ex: I00041G.  

2) O número da Matrícula do beneficiário será informado com 09 dígitos. Ex: 094.193.00-0.  

3) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

4) O formulário que contiver relação inferior a 20 beneficiários vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo 
responsável do respectivo preenchimento. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário constante do ANEXO “C1”, em original, será remetido ao IPSM/DPC.    

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                                         (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                              Comandante Geral da PMMG                                       Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 



ANEXO “C2” (Relação de Militares BM da ativa e reserva até 60 anos) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

NAIS / SAS __________________________  Nr. Fatura (preenchido pela unidade) _____________ 

Código da vacina: 64.010031 (antigripal adulto). 
 

 

 

Localidade______________________,  ___  de __________  de 2017. 

N.º 
Ordem 

N.º Matrícula do IPSM Nome legível do Militar do CBMMG Idade Unidade Assinatura 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      



Continuação do ANEXO “C2” (Relação de Militares BM da ativa e reserva até 60 anos) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996, que os 
beneficiários acima vacinados são cadastrados no SISAU. 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Militar responsável pelo preenchimento ANEXO C2 
 

Nome/Grad/Posto______________________________________________Nº Polícia_____________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 
 

 

Observações: 
 
1) No formulário acima serão lançados  os dados completos do militar BM vacinado e o número do documento fornecido pelo SISCON. 
Ex: I00041G.  

2) O número da Matrícula do beneficiário será informado com 09 dígitos. Ex: 094.193.00-0.  

3) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

4) O formulário que contiver relação inferior a 20 beneficiários vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo 
responsável do respectivo preenchimento. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário constante do ANEXO “C2”, em original, será remetido ao IPSM/DPC.    

 
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                       (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                       Comandante Geral da PMMG                     Comandante Geral do CBMMG       

  

 
(a) Márcio do Santos Cassavari, Cel PM QOR 

Diretor-Geral do IPSM 



ANEXO “C3” (Relação de Militares PM e BM acima de 60 anos) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

NAIS / SAS __________________________  Nr. Fatura (preenchido pela unidade) _____________ 

Código da vacina: 64.010031 (antigripal adulto). 
 

 

 

Localidade______________________,  ___  de __________  de 2017. 

N.º 
Ordem 

N.º Matrícula do IPSM Nome legível do Militar do CBMMG Idade Unidade Assinatura 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      



Continuação do ANEXO “C3” (Relação de Militares PM e BM acima de 60 anos) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996, que os 
beneficiários acima vacinados são cadastrados no SISAU. 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Militar responsável pelo preenchimento ANEXO C3 
 

Nome/Grad/Posto______________________________________________Nº Polícia_____________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 
 

 

Observações: 
 
1) No formulário acima serão lançados  os dados completos do militar BM vacinado e o número do documento fornecido pelo SISCON. 
Ex: I00041G. .  

2) O número da Matrícula do beneficiário será informado com 09 dígitos. Ex: 094.193.00-0.  

3) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

4) O formulário que contiver relação inferior a 20 beneficiários vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo 
responsável do respectivo preenchimento. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário constante do ANEXO “C3”, em original, será remetido ao IPSM/DPC.  

 
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                       (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                      Comandante Geral da PMMG                   Comandante Geral do CBMMG       

  

 
(a) Márcio do Santos Cassavari, Cel PM QOR 

Diretor-Geral do IPSM 



 

ANEXO “C4” (Relação de Civis Segurados) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

NAIS / SAS __________________________ Nr. Fatura (preenchido pela unidade) _______________ 

Código da vacina: 64.010031 (antigripal adulto). 
 

 

Localidade______________________,  ___  de __________  de 2017. 

N.º 
Ordem 

N.º Matrícula do IPSM Nome legível do Civil Segurado Idade Unidade Assinatura 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      



Continuação do ANEXO “C4” (Relação de Civis Segurados) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996, que os 
beneficiários acima vacinados são cadastrados no SISAU. 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Militar responsável pelo preenchimento ANEXO C4 
 

Nome  ______________________________________________________Nº Polícia______________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 
 

 

Observações: 
 
1) No formulário acima serão lançados os dados completos do civil segurado vacinado e o número do documento fornecido pelo 
SISCON. Ex: I00041G. .  

2) O número da Matrícula do beneficiário será informado com 09 dígitos. Ex: 094.193.00-0.  

3) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

4) O formulário que contiver relação inferior a 20 beneficiários vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo 
responsável do respectivo preenchimento. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário constante do ANEXO “C4”, em original, será remetido ao IPSM/DPC.   
  

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                          (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                     Comandante Geral da PMMG                  Comandante Geral do CBMMG       

 
 

(a) Márcio do Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 



ANEXO “C5” (Relação de Dependentes ou Pensionistas Vacinados) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 
NAIS / SAS __________________________  Nr. Fatura (preenchido pela unidade) ____________ 

Código da vacina: 64.010031 (antigripal adulto). 
 

N.º Ordem 

Matrícula do 
Beneficiário da 

vacina 
Nome legível do beneficiário 

 
Idade 

Assinatura do beneficiário ou seu 
representante legal 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 

Localidade______________________, ___ de __________ de 2017. 



Continuação do ANEXO “C5” (Relação de Dependentes ou Pensionistas Vacinados) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924, de 16/05/1996, que os 
beneficiários acima vacinados são cadastrados no SISAU. 
 
Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Militar responsável pelo preenchimento ANEXO C5 
 

Nome_______________________________________________________Nº Polícia______________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 

  
 
Observações: 
 
1) No formulário acima serão lançados os dados completos do dependente ou pensionista e o número do documento fornecido pelo 
SISCON. Ex: I00041G. .  

2) O número da Matrícula do beneficiário será informado com 09 dígitos. Ex: 094.193-021.  

3) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

4) O formulário que contiver relação inferior a 20 beneficiários vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo 
responsável do respectivo preenchimento. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário constante do ANEXO “C5”, em original, deverá ser remetido ao IPSM/DPC. 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 
 
                                    (a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                       (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                Comandante Geral da PMMG                             Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio do Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 



 

ANEXO “C6” (Relação de Civis Vacinados mediante pagamento de DAE)  à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 

 

NAIS / SAS __________________________  Nr. Fatura (preenchido pela unidade) ______________ 

Código da vacina: 64.010031 (antigripal adulto) 

Localidade______________________,  ___  de __________  de 2017. 

N.º 
Ordem 

CPF 
NOME DA 
EMPRESA  

Civil Vacinado (Nome legível) Idade Unidade Assinatura 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       



Continuação do ANEXO “C6” (Relação de Civis Vacinados mediante pagamento de DAE)  à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

D E C L A R A Ç Ã O 
  

 Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, de acordo com o Decreto nº 37.924 de 16/05/1996, que os civis acima 
vacinados são servidores terceirizados vinculados ao SISAU e efetuaram o recolhimento do valor da dose conforme DAE anexo. 
 

Assinatura: ________________________________________________________________________ 
Militar responsável pelo preenchimento ANEXO C5 

 

Nome/Grad/Posto______________________________________________Nº Polícia_____________ 
 
Conferido: _________________________________________________________________________ 

Oficial Médico/Chefe do NAIS /Supervisor Técnico 
 
 

Observações: 
 
1) No formulário acima serão lançados os dados completos do civil vacinado, informando o número do   CPF e o número do documento 
fornecido pelo SISCON. Ex: I00041G. . 

2) Após seu preenchimento, o formulário será conferido e assinado pelo militar responsável e pelo Oficial Médico/Chefe do NAIS. 

3) O formulário que contiver relação inferior a 20 civis vacinados terá seus campos em branco devidamente anulados pelo responsável 
do respectivo preenchimento. 

4) Os comprovantes de pagamento da DAE, original ou cópia, serão juntados ao ANEXO “C6”. 

5) Após conferência e assinatura, o formulário constante do ANEXO “C5”, em original, será remetido ao IPSM/DPC.   
  

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                                         (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                Comandante Geral da PMMG                                         Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 



 

ANEXO “D” (Modelo de Relatório Consolidado da Campanha de Vacinação)  à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 
 

    Unidade/ NAIS: _________________________                         Data: _______/_________/2016 

DOSES ADMINISTRADAS 

Militar da ativa PMMG  

Militar da ativa CBMMG  

Dependentes/Pensionistas com idade a partir de 9 anos  

Dependentes de 5 anos até 9 anos incompletos  

Militar Inativo  

Civis Segurados  

Civis com DAE  

TOTAL ADMINISTRADO  

DOSES PERDIDAS  

 
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

  

Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                 Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM  QOR      Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
     Comandante Geral da PMMG             Comandante Geral do CBMMG                                 Diretor Geral do IPSM    
  



ANEXO “E” (Equipe QPE Enfermagem para apoio nos Postos de Vacinação na RMBH) à OSv. Conjunta Nº 01 /2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 

 

Nº BM Militar (da enfermagem) 
Unidade 

Apoiadora 
Data 

Unidade 

Apoiada 

129.332-3 Kenia Cristina Fernandes Machado 13º BPM 24Abr a 31Mai HPM 

136.056-9 2º Sgt Jooney de Cássia Rosa de Araújo 3º BBM 24Abr a 31Mai HPM 

160.524-5 Sd Poliana Teixeira Lopes 18º BPM 24Abr a 31Mai 
 

HPM 

160.525-2 Sd Camila Dias Oliveira 5º BPM 24Abr a 31Mai HPM 

160.527-8 Sd Jaderson Adriano da Silva 16° BPM 24Abr a 31Mai HPM 

 160.529-4,  Sd Cássio de Macedo Menezes Maia 40º BPM 24Abr a 31Mai HPM 

 
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 
 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                                (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                      Comandante Geral da PMMG                       Comandante Geral do CBMMG       

  

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 

 

 



ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) 

 à O. Sv. Conjunta Nº 01/2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

ACESSO AO SISTEMA: 

1° Passo - O usuário deverá acessar o site do IPSM e realizar o login no sistema, através da intranet do Instituto, com o 
usuário e senha fornecidos pelo IPSM. 

 

 

 
2° Passo – Após realizar o login no sistema, o usuário deverá acessar o modulo “SISCON” em seguida “Controle”; 
“Vacinas” e “Gestão”. 
 
 
 
 
 
 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 
 

 
3° Passo – Ao acessar o link “Gestão”, proceder ao cadastro, seguindo todas as orientações a seguir. Recomenda-se 
imprimir as páginas seguintes, a partir desta, para uma melhor orientação de cadastro. 

 
Após acessar o link Gestão-Vacinas, caso o usuário logado não estiver associado ao menos uma unidade, o sistema exibe 
mensagem de erro informativa,.  

 

 
 

 

 
 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

Os usuários fornecidos pelo IPSM já estão vinculados à unidade correspondente. 

 
 

Se o usuário logado estiver associado a mais de uma unidade de saúde na configuração, o sistema exibe o filtro para 
validação da unidade, conforme imagem a seguir. 
 

 
 

Se o usuário logado estiver associado apenas a uma unidade de saúde ou após a escolha da unidade no filtro de validação, 
o sistema exibe a tela de gestão de lotes, listando todos os lotes das campanhas ativas gerados para a unidade informada, 
conforme imagem a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 
 

Para refinar o resultado informe os campos que julgar necessários e clique no botão . Quanto mais campos 
forem preenchidos, maior a precisão do resultado. 
Os resultados encontrados serão exibidos logo abaixo da área de pesquisa. 
 

Para maior organização do resultado utilize as opções de ordenação, clicando no ícone  ao lado do título de cada campo. 
 

Para limpar os campos do filtro, clique no botão  e refaça a pesquisa. Os resultados encontrados serão exibidos 
logo abaixo da área de pesquisa, substituindo a listagem anterior de registros. 
 
 
 
 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

Lotes de campanhas finalizadas poderão ser visualizados se a campanha for 
informada no filtro e realizada nova pesquisa. 

 
 

Para incluir um novo lote, clique no botão  e o sistema exibe a tela de criação do lote, conforme imagem a 
seguir. 

 

 
 
 

Os tipos de público para criação são: 
 

 Logístico BM 
 Logístico PM 
 Civil 
 Civil DAE 
 Infantil 
 Previdenciário 

 

Para confirmar a inclusão do lote, clique no botão . Em seguida o sistema gera o número do lote e retorna a tela de 
gestão de lotes. 
 
 
 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

Lotes poderão ser gerados apenas para campanhas de vacinação ativas. 

 
 

Para manutenção de um lote, clique no ícone  localizado ao lado esquerdo do registro correspondente e o sistema exibe 
a tela de manutenção, conforme imagem a seguir. 
 

 
 

Para alterar um vacinado clique no ícone .  Em seguida o sistema exibe o modo edição para o registro escolhido. Clique 

no ícone  para confirmar as alterações. Para sair da edição sem salvar, clique no ícone . 
 

Para excluir um vacinado, clique no ícone . 
 
 



Continuação do ANEXO “F” “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

Os vacinados poderão ser alterados ou excluídos enquanto o lote não for 
finalizado. 

 

Para incluir um vacinado, clique no botão  e o sistema exibe uma linha em branco para inclusão. 
 
Se a data de vacinação do lote for informada, esta será considerada para atribuição do impedimento. Neste caso, o sistema 
avaliará se o beneficiário teria direito ou não a ser vacinado na data indicada como sendo a data em que ocorreu a 
vacinação daquele lote. Caso contrário, será considerado apenas a situação de exclusão do beneficiário no cadastro. 

 

 

Os vacinados com impedimento (vacinação indevida) serão destacados em 
vermelho após a inclusão. 

 

Para o público logístico PM, será permitida a inclusão apenas de beneficiários segurados da PMMG. 
 
Para o público logístico BM, será permitida a inclusão apenas de beneficiários segurados do CBMMG. 
 
Para o público infantil, será permitida a inclusão apenas de beneficiários com idade entre cinco e oito anos inclusive. 
 
Para o público previdenciário, será permitida a inclusão apenas de beneficiários dependentes e pensionistas da PMMG, 
CBMMG e civis com assistência à saúde e em dia com a contribuição, com idade acima de nove anos inclusive. 
 
Para o público civil, será permitida a inclusão apenas de beneficiários civis do IPSM com assistência à saúde, em dia com a 
contribuição, com idade acima de nove anos inclusive. 
 
Para o público civil DAE, será permitida a inclusão apenas de beneficiários civis com contribuição em atraso e funcionários 
civis do IPSM, e funcionários civis da PMMG, CBMMG e de outros órgãos ligados a estes últimos. 

 
 
 
 



 
Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON})  à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

Será permitida a inclusão de até vinte vacinados por lote em situação ABERTO. 

 

O sistema exige informar o CPF do vacinado para o público civil DAE. Para os demais públicos será exigida a matrícula.  
 
Ao informar o CPF o sistema valida se o CPF existe no cadastro de emissores de DAE. Se existir, o sistema 
automaticamente preenche o campo “Nome” e valida se o DAE foi gerado e pago e inclui o vacinado. Se o DAE não estiver 
gerado ou estiver sem pagamento, o sistema permite a inclusão do vacinado e registra o impedimento. Se o CPF não 
existir, o sistema exibe mensagem informativa e não permite a inclusão do vacinado. 
 
 

 

Para validação do CPF, após a criação da campanha será necessário vinculá-la ao 
evento de geração do DAE no SISGEF. 

 
Ao informar a matrícula, o sistema valida se a matrícula existe no cadastro de beneficiários ativos e excluídos do IPSM. Se 
existir, o sistema automaticamente preenche o campo “nome” e valida se a matrícula é compatível com o público do lote e 
inclui o vacinado. 
Se for compatível e a matrícula for de um beneficiário excluído, o sistema permite a inclusão do vacinado e registra o 
impedimento. Se a matrícula não existir, o sistema não permite a inclusão do vacinado. 
 
Na validação, caso seja detectada matrícula incompatível ou inexistente, o sistema exibirá mensagem informando em qual 
situação se refere a validação efetuada. 
 
Após a finalização do lote, este pode ser visualizado sem permissão para edição e o formulário de vacinação poderá ser 
emitido para assinatura. 

 

 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

 

Um lote poderá ser finalizado apenas se existir um ou mais vacinados informados. 

 

Para visualizar o lote, clique no ícone . Para emitir o formulário do lote, clique no ícone  e o sistema exibe em outra aba 
ou janela do navegador o formulário de vacinação, para gravação em disco ou impressão, conforme imagem a seguir.  
Ambos os ícones estarão localizados ao lado do registro correspondente.  
 

 
 

 



Continuação do ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON}) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 

Para excluir um lote clique no ícone  localizado ao lado do registro correspondente e o sistema exclui o lote e lista os 
demais. 
 

 

Um lote poderá ser excluído pela gestão de vacinas apenas se NÃO existir 
vacinados informados. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1. Preenchimento dos formulários: 
 

1.1 Para o público logístico, será permitida a inclusão apenas de beneficiários segurados da PMMG ou CBMMG; 
 

1.2 Para o público infantil, será permitida a inclusão apenas de beneficiários com idade entre 05 e 08 anos inclusive; 
 

1.3 Para o público previdenciário, será permitida a inclusão apenas de beneficiários dependentes e pensionistas da PMMG e CBMMG com 
idade acima de 08 anos; 

 
1.4 Para o servidor público civil (previdenciário), será permitida a inclusão apenas de beneficiários civis do IPSM em dia com a contribuição, 

com idade acima de 08 anos; 
 

1.5 Para o público civil não contribuinte do SISAU – “DAE”. 
 

2. Registro de servidores CIVIS não contribuintes do IPSM – “DAE” 
 

2.1  O sistema exigirá para cadastro o número do CPF do vacinado para o público civil DAE; 
 

2.2  Ao informar o CPF o sistema validará se o CPF existe no cadastro de emissores de DAE. Se existir, o sistema automaticamente preencherá 
o campo “Nome” e validará se o DAE foi gerado e pago e incluirá o vacinado; 
 

2.3  Se o DAE não estiver gerado ou estiver sem pagamento, o sistema permitirá a inclusão do vacinado e registrará o impedimento. Se o CPF 
não existir, o sistema não permitirá a inclusão do vacinado. 
 



Continuação do ANEXO “F” (Postos de Vacinação no Estado e Distribuição de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

 
 

3. Regras de registro de dados de beneficiários do SISAU: 
 

3.1 Ao informar a matrícula, o sistema validará se a matrícula existe no cadastro de beneficiários ativos e excluídos do IPSM. Se existir, o 
sistema automaticamente preencherá o campo “nome” e validará se a matrícula é compatível com o público do lote e incluirá o vacinado.  
 

3.2  Se for compatível e a matrícula for de um beneficiário excluído, o sistema permitirá a inclusão do vacinado e registrará o 
impedimento. Se a matrícula não existir, o sistema não permitirá a inclusão do vacinado. 

 
 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

      Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM QOR        Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM       Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
           Comandante Geral da PMMG                                Comandante Geral do CBMMG                                         Diretor Geral do IPSM      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO “G” (Orientações Básicas para Vacinação e Protocolo de Sala de Vacinas)  à O  Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 

 

1. Local 

O local destinado à vacinação deverá dispor de cadeira, bancada e lavatório com água corrente, lixeira, preferencialmente, com pedal e 

caixa para descarte de resíduo de perfurocortante. 

Na sala de vacinas, deverá ser estudado o fluxo dos vacinados, prevendo-se entrada e saída distintas, se possível. 

Obs: é terminantemente proibido manter alimentos e bebidas nas baias de vacinação, bem como fumar no local destinado a este 

serviço. 

 

2. Câmara de conservação de vacinas/ Geladeira de uso doméstico 

a) Deverão destinar-se apenas para este fim. 

b) Para monitoração da temperatura deverá ser utilizado termômetro de “máxima” e “mínima”, sendo que as temperaturas deverão 

ser conferidas e registradas pelo menos duas vezes ao dia e devem permanecer entre +2 e +8 º C, idealmente em +5ºC. 

c) O termômetro deve ser posicionado no centro da câmara e se for de mercúrio, em posição vertical. O bulbo do termômetro deve 

permanecer fora do líquido de modo a registrar a temperatura ambiente no interior da câmara. 

d) Não poderá ser submetida a luz solar direta. 

e) Deverá ser mantida a uma distância mínima de 10 cm da parede e de outros equipamentos. 

f) Caso seja utilizada uma geladeira de uso doméstico, deve ser retirada a gaveta de legumes e colocado em substituição, garrafas 

plásticas, preenchidas com água, neste local e na porta da geladeira para ajudar a manter a temperatura ideal. 

g) Manter bobinas de gelo reciclável (“gelox”) no freezer se houver este equipamento; na geladeira de uso doméstico no congelador; e 

na câmara de conservação de vacinas nas paredes e na parte inferior. As bobinas poderão ser utilizadas na montagem das caixas 

térmicas a serem utilizadas durante a vacinação, no transporte de vacinas ou no armazenamento temporário das vacinas em caso de 

urgências como na ocorrência de danos ou falta de fornecimento de energia às câmaras de vacinação/geladeira. 



Continuação do ANEXO “G” (Orientações Básicas para Vacinação e Protocolo de Sala de Vacinas) à O. Sv. Conjunta Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

h) As vacinas devem ser acondicionadas exclusivamente nas prateleiras, cuidando para que não encostem nas paredes da geladeira. 

i) Na tomada da câmara, parede e quadro de chave elétrica devem ter o aviso NÃO DESLIGAR. 

j) Em caso de falta energia, não abrir a câmara/geladeira. Caso a falta de energia perdure por mais de duas horas, comunicar-se com 

a coordenação da campanha. 

 

3. Caixa térmica 

a) Para vacinações extramuros, em frações e Unidades apoiadas, utilizar caixas térmicas para o transporte e acondicionamento de 

vacinas conforme instrução virtual. 

b) As bobinas de gelo reciclável deverão corresponder a 1/3 da capacidade da caixa térmica e deverão ser ambientalizadas antes de 

serem colocadas nas paredes e no fundo da caixa. 

c) Os frascos de vacinas devem ser protegidos do contato direto com as bobinas para evitar congelamento. 

 
4. Protocolo para a administração da vacina 
 

Sala de vacina 
Cada sala de vacina deverá conter uma mesa e cadeira para o paciente, lixeira com pedal para o descarte de caixas de 
vacinas e papéis, bancada e lavatório com água corrente, caixa para resíduo perfurocortante ou recipiente rígido, com 
saco plástico branco-leitoso para fechamento posterior, com as inscrições “infectante” e “perfurocortante”.  

Mesa de vacina 

Caixa térmica contendo as vacinas. 

Bandeja contendo: álcool para uso nas mãos, soro fisiológico, termômetro, recipiente contendo algodão, seringas e 
agulhas descartáveis. 

Caixa térmica Manter a caixa térmica com termômetro de cabo extensor e sempre fechada, abrindo exclusivamente para retirada de 
doses ou reposição de bobinas de gelo reciclável e vacinas. 

Manter estoque máximo de 30 doses na caixa de vacinas. 
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Descarte da vacina e 
de materiais 
perfurocortantes 

As vacinas, agulhas e seringas deverão ser descartadas em caixa para resíduos de perfurocortante ou em recipiente 
rígido (estanque, resistente à punctura, com tampa que permita o fechamento) disponibilizado somente para isso. Esta 
caixa/recipiente deve ser mantida em local seguro, a uma altura que evite o alcance por crianças e de forma que sua 
abertura esteja visível ao profissional, evitando-se que ele se machuque ao descartar algum material. A caixa/recipiente 
não deve ser exposta à umidade e após ter sido preenchido o seu volume até o limite de segurança, que é indicado na 
própria caixa (2/3 da capacidade), ela deverá ser fechada e lacrada. Tanto a caixa quanto o recipiente rígido devem ser 
inseridos dentro de um saco plástico branco-leitoso que contenha o termo e o símbolo “infectante” e que contenha 
também o termo perfurocortante, que deverá ser escrito a caneta com tinta resistente a água. 

Preparo da vacina 

Lavar as mãos e/ou fazer a assepsia das mãos com álcool a 70%. 

Realizar o preparo da vacina na frente do cliente, mostrando-lhe o nome da vacina no frasco e a o prazo de vencimento. 

Somente retirar a vacina da caixa térmica no momento da aplicação. 

Obs: As doses NÃO PODEM SER ASPIRADAS PREVIAMENTE à chegada do cliente. 

Atendimento ao 
paciente 

Receber ticket/controle da campanha (se houve) e guardá-lo. 

Solicitar que o paciente assente. Caso seja criança, orientar o responsável a auxiliar o correto posicionamento para 
garantir a administração segura da vacina. 

Fazer antissepsia das mãos com álcool 70º. 

Se o local de administração da vacina estiver com sujidade visível, deverá Sr limpo com água e sabão. Em caso de uso 
de álcool, deve-se esperar secar completamente por evaporação ANTES de administrar a vacina. 

Preparar a vacina na frente do paciente. 

Investigação do 
histórico do paciente 

Antes de aplicar a vacina investigar: 

1. Verificar cartão de vacinas (avaliar se há alguma dose da vacina contra gripe nos anos anteriores). 

2. Investigar a idade. Na campanha do SISAU, só deverão ser vacinados indivíduos de 26 anos a 59 anos de 
idade. 

3. Presença de febre. Caso apresente febre, adiar a vacinação. 

4. História prévia de alergia a ovo de galinha ou a alguma substância. 

Caso seja alérgico a ovo, não realizar a vacinação e solicitar avaliação médica. 

Caso o cliente não saiba informar se tem alergia a ovo de galinha, mas que já tenha sido vacinado anteriormente 
contra gripe ou contra Febre Amarela sem ter havido intercorrências (reações anafiláticas ou outros eventos 



adversos a serem avaliados) pós-vacinação, a vacina contra gripe poderá ser realizada.  

Caso o cliente informe ser alérgico a “outras substâncias”, verificar se há referência da substância informada na 
bula da vacina. Havendo dúvidas, contraindicar a vacinação e solicitar parecer do médico do paciente. Nesses 
casos, somente vacinar mediante a apresentação de parecer médico consentindo o ato vacinal. 

5. História prévia da Síndrome de Guillian Barre. 

 Apesar dos estudos não encontrarem correlação com a vacina, é recomendado vacinar com relatório médico 
consentindo a vacinação. 

Importante 

Em caso de dúvida quanto às condições do paciente para indicar ou não a vacinação, encaminhá-lo ao médico.  

Gestantes, EM QUALQUER IDADE GESTACIONAL, devem ser vacinadas contra gripe e são contempladas na 
Campanha do PNI. 

Aplicação da vacina 

Orientar o cliente sobre o procedimento e posicionamento adequado para realização da vacinação. 

Verificar se a vacina disponível necessita ser reconstituída. 

Avaliar o aspecto do conteúdo do frasco da vacina após tê-la reconstituído quanto à coloração, presença de corpo 
estranho.  

Aspirar a dose preconizada da vacina, conforme orientação na aula do ambiente “Educar”. 

Após inserir a agulha no local da aplicação, sempre aspirar antes de injetar a vacina. Se houver punção de vaso 
sanguíneo, NÃO administrar a vacina. Descartar a dose e proceder à aplicação em outro sítio. 

Após aplicação, pressionar levemente com algodão seco. 

Descartar a seringa utilizada na caixa para descarte de resíduos para perfurocortante/recipiente rígido. 

Fornecer informações sobre os cuidados pós-vacinação (reações adversas comuns, orientações em caso de dor ou 
febre, cuidados locais).  

Orientar procurar Posto de Vacinação, em caso de persistência dos sintomas 

Entregar cartão de vacinas ou comprovante da vacinação ao cliente. 

Nota: É terminantemente proibido manter alimentos nos boxes de vacinação. 
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                 Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM            Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
 Comandante Geral da PMMG                      Comandante Geral do CBMMG                                       Diretor Geral do IPSM 
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ANEXO “H” (Orientações para acesso ao treinamento de vacinação na INTRANET PM - Ambiente Educar II) à O. Sv. Conjunta 

Nº 01 /2017 – PMMG/CBMMG/IPSM 

  
  

1. Acessar a INTRANET PM (página principal) com o nº PM/BM pessoal; 

2. Clicar no link “Menu” situado no canto superior direito da tela; 

3. Em “Sistemas” clicar no link “Educar II”; 

4. Clicar no curso Vacinação Contra a Gripe 2016. 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                          (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                    Comandante Geral da PMMG                                                     Comandante Geral do CBMMG             
            
                                                                                                                                                 
  

 

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “I” (Instrumento de Supervisão e check-list para Campanha de Vacinação extramuros) à OSv. Conjunta Nº 01 /2017 – 
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Data:____/____/____  Horário: ___________  Unidade: ___________  

 

OFICIAL RESPONSÁVEL: 

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VACINAÇÃO 
Nome Posto/ 

graduação 
Categoria Profissional Atividade 

    

    

    

    

    

 

ASPECTO GERAL DO LOCAL UTILIZADO PARA VACINAÇÃO 
 Sim Não NÃO SE APLICA Observações 

Está sendo exclusivo para essa atividade?         

Dispõe de pia com torneira e bancada para preparo das vacinas?     

Dispõe de proteção adequada contra luz solar direta?     

Dispõe de Iluminação e arejamento adequado?     

Está em condições ideais de limpeza?     

 

MATERIAL DISPONÍVEL 
 Sim Não NÃO SE APLICA Observações  

Sabão e/ou álcool 70% para limpeza/antissepsia das mãos     

Cadeira para o cliente assentar durante a aplicação de vacina     

Algodão     

O quantitativo de vacinas é suficiente para atender a demanda?     

Bobinas de gelo reciclável na quantidade adequada no congelador ou nas 
caixas térmicas? 

    

Caixa térmica para estoque das vacinas?     

Caixa térmica para administração das vacinas?     

Caixa térmica para estoque das bobinas de gelo reciclável?     

Termômetro de cabo extensor em todas as caixas térmicas que contenham 
vacinas? 

    



Termômetro de Máxima, Mínima e Momento na câmara/geladeira?     

 

CONSERVAÇÃO DAS VACINAS 
 Sim Não Não se aplica Observações  

Em caso de uso de câmara ou geladeira para conservação: 
A câmara/geladeira é de uso exclusivo para imunobiológicos?     

As vacinas estão sendo mantidas na temp. entre +2 e +8º C?     

Tomada exclusiva?     

Está distante da parede e de outros equipamentos pelo menos 15 cm?     

Feito limpeza em até 30 dias?     

CAIXA TÉRMICA 
 Sim Não Não se aplica Observações  

As bobinas de gelo reciclável foram ambientalizadas?     

As vacinas estão sendo mantidas na caixa térmica com temperatura entre 
+2 e +8º C? 

    

Realiza e registra a cada 15 minutos ou menos a temperatura da(s) 
caixa(s) térmica(s) ? 

    

 

INDICAÇÃO E REGISTRO DA VACINA 
 SIM NÃO Não se aplica Observações 

Verifica a idade do cliente?     

Investiga a ocorrência de eventos adversos à dose anterior?     

Investiga a existência de contraindicações (alergias aos componentes da 
vacina, reação anafilática a dose anterior, história de síndrome de Guillain-
Barret, etc)? 

    

Realiza e orienta sobre o registro do aprazamento à lápis no cartão de 
vacinas? 

 Registra o intervalo mínimo entre as doses para crianças de 5 a 8 
anos, 11 meses e 29 dias que nunca foram vacinadas 
anteriormente?; 

    

Registra no cartão de vacinas: nome completo do vacinado, nome da 
vacina, data da vacinação, lote e fabricante da vacina, assinatura legível, 
local onde foi aplicada a vacina (MSD ou MSE), unidade onde foi realizada 
a vacinação. 

    

 

ADMINISTRAÇÃO DA VACINA: 
 SIM NÃO Não se aplica Observações 

Utiliza a dose adequada conforme indicado para cada faixa etária?     

Retira a vacina ou frasco da caixa térmica apenas no momento do seu 
preparo? 

    

Observa o aspecto e o prazo de validade da vacina?     

Continuação do ANEXO “I” (Instrumento de Supervisão e check-list para Campanha de Vacinação extramuros) à OSv. Conjunta Nº 01/2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 

 



Mostra ao cliente o frasco da vacina chamando-lhe à atenção para que 
verifique o nome da vacina e o prazo de validade nele contidos? 

    

A via/técnica de administração da vacina está correta ?     

Realiza o preparo da vacina no momento da aplicação?     

Realiza a assepsia da pele (local da aplicação da vacina) com água e 
sabão, antes da aplicação da vacina, quando verificada a necessidade 
(suor, sujidade)? 

    

Orienta quanto aos cuidados pós-vacinação?      

 

DESCARTE DOS RESÍDUOS 
 Sim Não Não se aplica Observações  

Descarta os materiais perfurocortantes e resíduos de vacinas em caixas de 
descarte de materiais perfurocortantes? 

    

Utiliza apenas 2/3 do volume da caixa de descarte de materiais 
perfurocortante? 

    

A caixa de perfurocortante ao final do uso está sendo lacrada e disposta 
dentro de um saco leitoso com a identificação: “infectante e 
perfurocortante” ? 

    

A caixa de perfurocortante está disposta em local seguro tanto para os 
profissionais de saúde quanto para os clientes?  

    

 

FATURAMENTO 
 Sim Não Não se aplica Observações  

Estão sendo registrados em impresso próprio e exclusivo os nomes e 
dados dos dependentes/pensionistas com idade a partir de 9 anos 
vacinados? 

    

Estão sendo registrados em impresso próprio e exclusivo os nomes e 
dados dos dependentes de militares com idade de 5 a 9 anos vacinados? 

    

Estão sendo registrados em impresso próprio e exclusivo os nomes e 
dados dos militares da ativa vacinados (impressos separados para PMMG 
e para CBMMG)? 

    

Estão sendo registrados em impresso próprio e exclusivo os nomes e 
dados dos militares da reserva/reformados vacinados (impressos 
separados para PMMG e para CBMMG)?  

    

Estão sendo registrados em impresso próprio e exclusivo os nomes e 
dados dos civis segurados vacinados?  

    

Estão sendo recolhidos e guardados os comprovantes de pagamento da 
DAE no caso dos civis vacinados que trabalhem em IMES e no IPSM? 

    

Estão sendo registradas as perdas de vacinas?     

Foi feito o cadastro no SISCON dos profissionais que farão os lançamentos 
dos registros dos anexos C? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
1)  Situações identificadas/Recomendações: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Assinatura do supervisionado (responsável) 

 
 

Assinatura do supervisor 
 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                                        (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                         Comandante Geral da PMMG                                        Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 
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ANEXO “J” – TRIAGEM DE PACIENTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE / 2017 à  OSv. Conjunta Nº 01 /2017 – 

PMMG/CBMMG/IPSM 

 

Qual o seu nome? 
 

Ver em qual dos anexos se encaixa: 
 . É militar da PMMG, do CBMMG ? 
 . É dependente ou pensionista? 
 . Civil segurado (tem convênio com o IPSM)?; 
 . Civil não segurado: trabalha nas IMES ou IPSM? Trouxe a DAE paga? 

Qual a sua idade? 
(Vacinar a partir de 5 anos de idade e até 59 anos, 11 meses e 29 dias) 
(Os postos de saúde irão vacinar as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e as pessoas com idade a partir de 60 anos). 
As crianças de 5 anos a 8 anos, 11 meses e 29 dias deverão receber uma ou duas doses da vacina contra gripe, dependendo do seu 
histórico vacinal contra gripe: 
1) Caso já tenha sido vacinada anteriormente ( em 2014 para trás: recebe em 2015 só uma dose); 
2) Caso nunca tenha sido vacinada anteriormente: recebe em 2015 duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. 

Para mulheres:  
Está grávida? (em caso de gravidez, deverá ser encaminhada ao posto de saúde para receber a vacina contra gripe). 

Está tendo febre? 
(investigar a ocorrência de febre: Em doenças agudas febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a vacinação até a resolução 
do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença). 

Já teve Síndrome de Guillain-Barré? 
(Caso a pessoa a ser vacinada tenha alguma história da ocorrência da síndrome, contraindicar a vacina e encaminhar ao médico para 
avaliação. O cliente só poderá ser vacinado mediante apresentação de relatório médico que indique e autorize a realização deste 
procedimento). 

Possui alergia a ovo? 
(Caso o cliente não saiba informar se tem alergia a ovo de galinha, mas que já tenha sido vacinado anteriormente contra a gripe ou 
contra febre amarela sem ter havido intercorrências pós-vacinação, a vacinação contra a gripe poderá ser realizada. Caso seja 
alérgico a ovo, não realizar a vacina e solicitar avaliação médica. O cliente só poderá ser vacinado mediante apresentação de relatório 
médico que indique e autorize a realização deste procedimento). 

Tem alguma alergia? 
(Caso o cliente informe ser alérgico a alguma substância, verificar na bula da vacina se há este componente; havendo ou estando na 
dúvida quanto a isso, contraindicar a vacinação encaminhando este cliente para avaliação médica. O cliente só poderá ser vacinado 
mediante apresentação de relatório médico que indique e autorize a realização deste procedimento. Neomicina, gentamicina, 
formaldeído 
OBS: uma das substâncias contidas na bula, é o timerosal que é um componente do Methiolate 



 

Já foi vacinado anteriormente? Caso a resposta seja “Sim”: Teve alguma reação a vacina?  
(Investigar história de reação anterior à vacina: a vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em 
doses anteriores, bem como a qualquer componente da vacina. Reações anafiláticas graves a doses anteriores também 
contraindicam doses subsequentes). 

Datas das Campanhas de vacinação contra gripe: 
 . Campanha do SISAU: 17Abr a 26Mai 
 . Campanha do Ministério da Saúde: 17Abr a 19Mai 

 

 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

(a) Helbert Figueiró de Lourdes, Cel PM                          (a) Luiz Henrique Gualberto Moreira, Cel BM 
                                   Comandante Geral da PMMG                        Comandante Geral do CBMMG       

  

 

(a) Márcio dos Santos Cassavari, Cel PM QOR 
Diretor-Geral do IPSM 
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