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Memorando Circular n° 19/2021 - GIMUN                                                             Goiânia, 14 de julho de 2021.                                           

Protocolo 2021/00000/030345 

Da: Superintendência de Vigilância em Saúde/ Diretoria de Vigilância Epidemiológica/ Gerência de 

Imunização 

Para: Distrito Sanitário: ______________________________________ 

          Unidade de Saúde: ____________________________________ 

 

Assunto:  Retificação do Memorando Circular nº 18, fluxo para usuários que alegam não terem recebido 

dose registrada contra COVID-19 no SI – PNI e prorrogação da Campanha de Influenza, ampliação da 

oferta da vacina contra Influenza para toda população a partir de 6 meses de idade e orientações 

referentes aos registros da Campanha de Influenza. 

 

A Gerência de Imunização, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, da Superintendência de Vigilância 

em Saúde esclarece, informa e resolve:  

1) Retificar os critérios do item 6 do memorando circular nº 18/2021 – GIMUN de 02 de julho de 2021, 

que trata de doses remanescentes de frascos abertos com período de validade próximo de expiração. A priorização 

obedecerá aos grupos elencados na Resolução nº 100 da Comissão Intergestora Bipartite (CIB) de 06/07/2021, a 

saber: gestantes e puérperas, idosos, trabalhadores da educação e da saúde e pessoas com comorbidades. 

2)Estabelecer um fluxo para usuários que preenchem os critérios para vacinação, porém, no momento da 

triagem, constata-se que há registro de dose no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI –

PNI) cujo paciente alega não ter recebido. Nessas situações, esta Gerência orienta que o usuário deverá enviar e-

mail para vacinagoiania@gmail.com relatando o caso com fatos e, se possível, provas. Assim que a Gerência de 

Imunização receber o e-mail, enviará um formulário de declaração de dose inadvertidamente registrada (anexa) , 

que deverá ser preenchida e registrada em cartório. Após este procedimento, o usuário escaneará a declaração 

autenticada e enviará para o e-mail retrocitado. A Gerência de Imunização emitirá parecer favorável ou não à 

vacinação. De posse da resposta enviada por e-mail ao usuário, o mesmo comparecerá à unidade com 

agendamento prévio para vacinação. Ratificamos que a dose não será excluída do sistema e que a Declaração 

assinada e reconhecida será enviada ao Ministério Público para investigações necessárias. O vacinador poderá 

administrar a dose e registrar normalmente no SI-PNI. 

3)Por fim, considerando o disposto no Ofício Circular nº 196/2021/SVS/MS, que amplia a oferta da 

vacina contra Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade e prorroga a Campanha de Vacinação 

contra Influenza enquanto durar os estoques nos serviços de saúde, ressaltamos a importância do adequado 

registro nas planilhas de Influenza. Orientamos que, mesmo com a ampliação da vacina para a população acima de  
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6 meses, se usuários de grupos prioritários surgirem nas unidades de saúde, o registro da dose deverá ser na 

planilha específica do grupo ao qual o usuário pertença. Tal orientação se deve ao fato da cobertura vacinal de 

Influenza ser verificada nos dados gerados das planilhas de grupos prioritários elencados e contemplados para 

vacinação contra Influenza. Na Planilha de POPULAÇÃO GERAL deverão conter os registros apenas de 

pessoas que não pertençam a nenhum dos grupos prioritários.   

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Para ampla divulgação entre as equipes. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polyana Cristina Vilela Braga 
Gerente de Imunização 
Decreto nº 319/2021 

 

Grécia Carolina Pessoni 
Diretora de Vigilância Epidemiológica 

Decreto nº 060/2021 

Yves Mauro Fernandes Ternes 
Superintendente em Vigilância em Saúde 

Decreto nº 1078/2021 
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DECLARAÇÃO DE DOSE REGISTRADA INADVERTIDAMENTE* 

 

Eu, ___________________________________________________, inscrito(a) sob o CPF nº 

________________, portador(a) do RG nº ___________________, afirmo que não recebi a vacina 

registrada no Sistema do Programa Nacional de Imunização no(s) dia(s): 

_______/______/20___ , Laboratório: _________________ Lote: _________________ 

_______/______/20___ , Laboratório: _________________ Lote: _________________ 

_______/______/20___ , Laboratório: _________________ Lote: _________________ 

_______/______/20___ , Laboratório: _________________ Lote: _________________ 

 

 

Goiânia______ de ____________ de 20____. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

*A não veracidade dos dados preenchidos neste formulário configura crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 

 


