
Desafios e oportunidades na administração das vacinas 

A vacina contra a
COVID-19   foi 
desenvolvida 

4 vezes

12
bilhões

Mais de 

1

$153 
bilhões

68%

2

Vacinas administradas globalmente por diferentes 
tipos de organizações 

 
  

Atendimento de 
urgência

Médicos,
atendimento básico

e saúde pública  

Hospitais privados,
públicos e militares

Departamento de 
Saúde Pública

Contact centers,
visitas virtuais Hospitais de campanha e

clínicas móveis   

Programas de divulgação,
planejamento, aumento de

  
 

pessoal, visitas virtuais  
   

Centros de atendimento 
ambulatoriais  Atendimento de    

longo prazo e centros
 de cuidados a idosos Farmácias

Lojas tradicionais,
clínicas, drive-thru

 
  

Tipos de organizações: governo, prestadores de serviços de saúde, varejistas

Como podemos ajudar?
Casos de uso de administração da vacina
 

Promovendo uma recuperação 
inclusiva com a administração 

eficiente da vacina

Aproveite as oportunidades 

Setor de saúde
Conheça o portfólio

 

Governo
Conheça o portfólio

 

Setor de varejo
Conheça portfólio 

 

1. World Health Organization
2. The BMJ
3. McKinsey & Company

Comunicação
e acesso 

 • 

•
 

•

•

 

Administração e
operações de campo

• 

• 

•

 

Segurança e 
aplicações

• 

• 

•

 

Em qualquer etapa do processo de vacinação, nossas soluções oferecem a tecnologia
necessária para promover a divulgação, melhorar a administração, maximizar a segurança, o 
acompanhamento e o monitoramento, garantir o treinamento das equipes de trabalho e oferecer 
as aplicações essenciais. Todos esses recursos serão extremamente necessários e estamos 
aqui para ajudar você como um parceiro de confiança.

Estima-se que  
  garantir o acesso

igualitário à
vacina contra a

COVID-19 terá um 
custo de mais de

 

 mais rápido, que o 
registro anterior 
de uma vacina 

desenvolvida para 
uso em um contexto 

de grandes 
comunidades

Estima-se que o 
lançamento da 

vacina seja

maior do que 
qualquer esforço 

imunológico 
anterior

Todos os
fabricantes 

anunciaram que as 
doses da vacina 

estariam disponíveis 
em 2021 

das pessoas no
mundo todo

desejam receber a 
vacina contra 

COVID-19
 

para as 10 
principais 

economias do 
mundo somente 

em 2021 3

4 vezes

3

Acesso aos pacientes,
comunicação e colaboração 
administrativa para
manter as equipes de 
atendimento médico e os 
pacientes bem informados.

Roteamento eficiente do
volume de chamadas e 
agendamento de 
compromissos com base  
nos recursos de um call 
center na nuvem.

Gerenciamento eficiente 
de mensages de 
acompanhamento e  
monitoramento, e 
orientação a distância para 
os pacientes vacinados para 
concluir o processo 
de feedback.

Treinamento e colaboração da 
equipe médica para mantê-la 
sincronizada e informada, 
aumentando a produtividade e 
reduzindo erros.

Juntos podemos construir pontes 
entre aqueles que administram a 
vacina e os que precisam dela.

A Cisco está aqui como um parceiro 
de  confiança para caminhar junto 
com você nessa jornada, agora e 
no futuro.

Hospital de campanha e
clínica móvel para ajudar nos
locais de distribuição de 
vacinas e disponibilizar 
conectividade de rede e 
colaboração virtual em
qualquer lugar.

Os cidadãos experimentam 
os recursos avançados do 
contact center e obtêm 
acesso de forma igualitária 
por meio da tecnologia.

Monitoramento das equipes 
para ajudar a gerenciar o
desperdício de vacinas e
do uso de energia.

Segurança, privacidade e
conformidade com os 
protocolos nos locais de
administração das vacinas

Vigilância para garantir
segurança física, 
monitoramento e alertas 
para proteger contra roubo 
e fraude nos locais onde a 
vacina é administrada.

Modernização das 
aplicações para ampliar 
de forma rápida e segura 
o acesso aos serviços e 
à entrega, melhorando a 
produtividade. 
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