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APRESENTAÇÃO 

 

No dia 18 de setembro de 1973 foi criado o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) com a competência de organizar, regulamentar e disciplinar as ações 

de vacinação em todo o território nacional, estabelecendo público alvo, faixa etária, a 

aquisição e inclusão de novas vacinas, aquisição de insumos e definição de sistema de 

informação para monitoramento das doses aplicadas. 

Ao longo dos 47 anos, o PNI acumula ampla expertise em vacinação em massa 

e resultados positivos que o fazem um dos maiores programas de vacinação do 

mundo, com reconhecimento nacional e internacional. A política nacional de 

vacinação tem como missão reduzir a morbimortalidade por doenças 

imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de vigilância em saúde 

para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira. 

No tocante às estratégias de vacinação contra a COVID-19 no Brasil, o 

estabelecimento de grupos populacionais a serem vacinados, são decisões respaldadas em 

bases técnicas, científicas e logísticas, evidência epidemiológica, eficácia e segurança da 

vacina, somados à garantia da sustentabilidade da estratégia adotada para a vacinação 

dentro do Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), por intermédio da Agência 

Estadual de Vigilância em Saúde (AGEVISA), através da Gerência Técnica de 

Vigilância Epidemiológica (GTVEP) e Coordenação Estadual de Imunizações, 

estreitaram ainda mais a parceria para estabelecer uma estratégia de enfrentamento à 

pandemia da COVID-19 no Estado e apresentar um plano de vacinação para os 

rondonienses. 

Destacamos que as informações contidas neste plano são baseadas no Plano 

Nacional de Vacinação para a COVID-19 e serão atualizadas conforme o surgimento de 

novas evidências científicas, conhecimentos acerca das vacinas, cenário epidemiológico 

da COVID-19, em conformidade com o ordenamento dos grupos prioritários previamente 

definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, a 

depender da produção e disponibilização das vacinas. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

Descoberto em meados de 1960, o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é uma 

família de vírus que causam infecções respiratórias agudas, potencialmente graves em 

seres humanos. Recebe esse nome devido às espículas na sua superfície, que lembram 

uma coroa. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. 

A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias, 

por meio de tosse ou espirro, pelo toque ou aperto de mão ou contato com objetos e 

superfícies contaminadas. 

A China, em 30 de dezembro de 2019, notifica a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sobre o surgimento de vários casos de uma misteriosa pneumonia na cidade 

Wuhan, capital da província de Hubei, na China. 

A doença causava febre, tosse seca e graves problemas respiratórios como a 

pneumonia. Mais tarde, em 07 de janeiro de 2020, o vírus é isolado, identificado e a 

doença denominada como Covid-19, tratava-se de uma nova variante de um novo 

Coronavírus, sua origem ainda não está totalmente esclarecida. Acredita-se que a fonte 

primária do vírus seja animal, provavelmente relacionada a um mercado de frutos do mar 

e animais selvagens vivos em Wuhan/China. Pesquisadores do Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças da China avaliaram animais selvagens do mercado e, em cerca de 

30 destes, foram encontradas evidências do COVID-19. Desde então, os casos 

começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo, primeiro pelo continente asiático e 

depois em todo mundo. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto 

do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui-se uma Emergência de Saúde Pública de 

importância Internacional. A atual pandemia é a maior crise mundial dos últimos tempos. 

Foi e é responsável não só por milhões de casos e mortes, mas pelo colapso no sistema 

de saúde nacional e internacional, além também por uma série de problemas econômicos 

e de gestão em diversos países, incluindo o Brasil. 

No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz 

e segura é reconhecida como uma solução em potencial para o controle da pandemia, 

aliada à manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas. 
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4. RONDÔNIA, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS 

4.1. Panorama demográfico 

 

O estado de Rondônia é localizado na Região Norte do Brasil, na Amazônia 

Ocidental, entre as coordenadas 7º58’ e 13º43’ de latitude Sul e 59º50’ e 66º48’ de 

longitude Oeste de Greenwich. Limita-se ao Norte e Nordeste com o Estado do 

Amazonas, ao Sul e Sudoeste com a República da Bolívia, a Leste e Sudeste com o Estado 

do Mato Grosso e a Oeste e Noroeste com o Estado do Acre. Apresenta área territorial de 

238.512,8 km², correspondendo a 6,19% da Região Norte e a 2,79% do território nacional. 

O clima predominante é equatorial quente e úmido, com temperatura variando de 18º a 

33º. 

A estação chuvosa vai de outubro a março e o período de seca, começa entre abril 

e maio estendendo-se até setembro. A população é de 1.796.460 (um milhão, setecentos 

e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta) habitantes, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geográfica e Estatística para o ano de 2020, distribuída em 52 municípios e 

uma densidade populacional de 6,58 hab./km²; mostrada na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1: População estimada segundo região de saúde em 2018, estado de Rondônia. 

 
 Fonte: Plano Estadual de Saúde, Rondônia - 2018. 

 

As cidades de maior porte são: Porto Velho (539.354 hab.), Ji-Paraná (130.009 

hab.), Ariquemes (109.523 hab.), Vilhena (102.211 hab.), Cacoal (85.893 hab.), Rolim 
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de Moura (55.407 hab.) e Jaru (51.620 hab.) (IBGE – estimativa 2020). Dos 52 

municípios, 61,5% possuem população com menos de 20.000 habitantes. 

A construção de duas usinas hidroelétricas no Rio Madeira (UHE Santo Antônio 

e UHE Jirau), a partir do ano de 2006, resultou no mais recente movimento migratório 

para o Estado, especialmente para a capital, Porto Velho, com aumento acelerado da 

população, passando de 369.345 habitantes em 2007 para 435.732 em 2011 e agora em 

2020 com 539.354 hab. (IBGE), significando um crescimento de 19,96% no período, 

impactando o atendimento à saúde nas unidades existentes. 

Quanto às principais características demográficas, destaca-se a faixa etária, 

evidenciando que a população de Rondônia ainda é predominantemente jovem e passa 

por um momento ideal para crescer, fenômeno denominado de “bônus demográfico” que 

ocorre quando há, proporcionalmente, um maior número de pessoas em idade aptas a 

trabalhar (entre 15 e 64 anos), em relação à população dependente, crianças e idosos. 

No tocante à população indígenas, o estado de Rondônia possui 06 Distritos 

Sanitários Especiais de Saúde Indígenas (DSEI), distribuídos nos municípios de Ji-

Paraná, Alta Floresta, Guajará Mirim, Humaitá e Porto Velho ao longo de 

aproximadamente 5 (cinco) milhões de hectares em de 18 municípios. 

5. PÚBLICO-ALVO  

 

Este documento é destinado aos responsáveis pela gestão da operacionalização e 

monitoramento da vacinação contra a COVID-19 nos níveis estadual, regional e 

municipal para balizar e instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da 

vacinação contra a COVID-19. 

6. OBJETIVOS DO PLANO  

6.1. Objetivo geral  

 

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a 

COVID-19 no estado de Rondônia. 

6.2. Objetivos específicos  

 

 Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação; 
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 Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação nos 52 municípios do estado de 

Rondônia; 

 Combater a desinformação para garantir a adesão da população à campanha; 

 Instrumentalizar as Gerências Regionais de Saúde e os 52 municípios para 

vacinação contra a COVID-19. 

7. PRINCIPAIS PREMISSAS DO PLANO  

 

Este plano foi elaborado em consonância com as orientações do Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. 

Apresenta diretrizes gerais para a Campanha Estadual de Vacinação contra a 

COVID-19, de forma que especificidades e alterações de cenários conforme 

disponibilidade de vacinas que serão informadas e divulgadas oportunamente por meio 

de Informes Técnicos da Campanha Nacional de Vacinação pelo Programa Nacional de 

Imunizações ou pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia. 

8. SITUAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 NO BRASIL 

 

Até o fechamento desta edição existem quatro vacinas contra COVID-19 com 

autorização para uso no Brasil pela Anvisa: duas com autorização para uso emergencial 

(Sinovac/Butantan e Janssen) e duas com registro definitivo (AstraZeneca/Fiocruz e 

Pfizer/Wyeth). As vacinas das Farmacêuticas AstraZeneca e Sinovac estão em uso desde 

o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19. Algumas definições 

contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às características e disponibilidade das 

vacinas aprovadas e adquiridas para o uso no País, e poderão ser ajustadas como, por 

exemplo, na adequação dos grupos prioritários, população-alvo, capacitações e 

estratégias para a vacinação. 

No Brasil, o registro e licenciamento de vacinas é atribuição da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA, pautados na Lei nº 6.360/1976 e regulamentos 

técnicos como a RDC nº 55/2010. Recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja 

verificada nas bulas e respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) 

sobre a(s) vacina(s) a ser administrada. 
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8.1. Vacina ideal para vacinação contra a COVID-19 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o imunobiológico ideal deve 

apresentar basicamente as seguintes características: 

 Ter um perfil de segurança entre os múltiplos grupos populacionais (crianças, 

idosos, gestantes, imunodeprimidos); 

 Não ter contraindicações; 

 Ter eventos adversos mínimos, sendo leves e transitórios; 

 Induzir imunidade protetora, ideal após uma dose; 

 Gerar imunidade rapidamente, ideal após 2 semanas; 

 Ter ao menos 70% de eficácia; 

 Prover proteção duradoura envolvendo as respostas imunológicas humoral e 

celular, por pelo menos 1 (um) ano; 

 Caso sejam necessárias doses de reforço, que sejam preferencialmente com 

frequência superior a um ano; 

 Ser estável à temperatura entre +2ºC e +8ºC para evitar a necessidade de novos 

investimentos, tendo a vista a estrutura das Redes de Frio instaladas em todo o 

País; 

 Ter o potencial para ser administrada com outras vacinas. 

8.2. Precauções e contraindicações 

 

Como as vacinas contra a covid-19 não puderam ser testadas em todos os grupos 

de pessoas, pode haver algumas precauções ou contraindicações temporárias até que 

surjam mais evidências e se saiba mais sobre as vacinas e que sejam administradas de 

forma mais ampla a mais pessoas. Após os resultados dos estudos clínicos de fase 3, essas 

precauções e contraindicações poderão ser alteradas. 

Considerando os ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão 

utilizados nesses estudos, entende-se como contraindicações prováveis: 

 Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar para 

cada vacina de acordo com a bula); 

 Gestantes; 
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 Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada 

a uma dose anterior de uma vacina contra a COVID-19; 

 Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer 

componente da(s) vacina(s). 

Todos os países, principalmente os menos privilegiados economicamente, 

enfrentarão desafios importantes. O primeiro deles é, levando em consideração 

tecnologias utilizadas na produção, com apoio dos seus órgãos científicos e de 

fiscalização, escolher uma ou mais vacinas que apresentem eficácia elevada e, 

portanto, satisfatória. Já o segundo, e não menos importante, é considerar os recursos 

existentes, a capacidade de atrair apoio internacional que poderá redimensionar as 

receitas para aquisição das vacinas contra a COVID-19. 

8.3. Vacinas COVID-19 em uso no Brasil 

8.3.1. Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Instituto Butantan (IB) / Sinovac 

 

É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Os estudos 

de soroconversão da vacina adsorvida covid-19 (Inativada), demonstraram resultados 

superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo 

de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina 

no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema 

contendo 2 doses          com intervalo de 2 a 4 semanas. 

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – AGEVISA/RO, 

por meio da Coordenação Estadual de Imunização, estabeleceu o prazo de 28 dias 

entre as doses. 

Tabela 1: Vacina adsorvida covid-19 (inativada) 

Instituto Butantan (IB) / Sinovac. Brasil, 2021 

VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) 

Plataforma Vírus inativado 

Indicação de uso Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos 

Forma farmacêutica Suspensão injetável 

Apresentação Frascos-ampola, multidose 10 doses 

Via de administração IM (intramuscular) 

Esquema vacinal / intervalos 2 doses de 0,5 ml, intervalo entre doses de 2 a 4 semanas 

Composição por dose 5 ml contém 600SU de antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 

Excipientes Hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, 

cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH. 

Prazo de validade e conservação 12 meses, se conservado entre 2°C e 8°C 

Validade após abertura do frasco 8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

      Fonte: CGPNI/SVS/MS *Dados sujeitos a alterações 
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8.3.2. Vacina covid-19 (recombinante) - Fiocruz/Astrazeneca 

 

A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório 

AstraZeneca/Universidade de Oxford, em parceria com a FIOCRUZ, é uma vacina 

contendo dose de 0,5 ml contém 1 × 1011    partículas virais (pv) do vetor adenovírus 

recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a 

glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias 

humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. 

Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram 

resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias 

após a segunda dose. 

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses          

com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades 

tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da 

vacina observada na população geral. 

Tabela 2: Especificação da Vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca. Brasil, 2021. 

Características 
AstraZeneca 

Fiocruz 

AstraZeneca/Fiocruz/ 

Serum Institute of India 

AstraZeneca – 

COVAX 

Vacina 
Vacina COVID-19 

(recombinante) 

Vacina COVID-19 

(recombinante) 

Vacina contra COVID-19 - 

ChAdOx1-S (recombinante) 

Faixa Etária A partir de 18 anos de idade A partir de 18 anos de idade A partir de 18 anos de idade 

Via de Administração Intramuscular Intramuscular Intramuscular 

Apresentação 
Frasco ampola multidose de 5 

doses 

Frasco ampola multidose de 10 

doses 

Frasco ampola multidose de 10 

doses 

Forma Farmacêutica Suspensão Suspensão Solução 

Intervalo entre as 

doses 
Máximo 12 semanas Máximo 12 semanas Máximo 12 semanas 

Validade frasco 

multidose fechado 

6 meses a partir da data de 
fabricação em temperatura de 

2°C a 8º C 

6 meses a partir da data de 
fabricação em temperatura de 

2°C a 8º C 

6 meses a partir da data de 
fabricação em temperatura de 

2°C a 8º C 

Validade frasco 

multidose aberto 

48 horas em temperatura de 

2°C a 8°C 

6 horas em temperatura de 2°C a 

8°C 

6 horas em temperatura de 2°C 

a 8°C 

Temperatura e 

armazenamento 
2°C a 8°C 2°C a 8°C 2°C a 8°C 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. Dados sujeitos a alterações. 

 

8.3.3. Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth 

 

A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório 

Pfizer/BioNTech é registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth. Cada dose de 

0,3mL 

contém 30 µg de RNAm que codifica a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. A 

vacina na apresentação de frasco multidose deve ser diluída com 1,8mL de solução 
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de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico 0,9%). Após a diluição, o frasco contém 

2,25ml. 

A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em cada frasco, 

sendo necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de solução de cloreto de 

sódio 0,9% (soro fisiológico), de tal forma que cada dose utilizada será de 0,3mL. A 

vacina deve ser administrada por via intramuscular em esquema de duas doses. O 

intervalo descrito em bula é de três semanas ou mais entre as doses. 

A eficácia vacinal geral, em estudos de fase 3, que incluíram 43.548 

participantes, avaliando-se covid-19 sintomática confirmada por RT-PCR com início 

após 7 dias da segunda dose, foi de 95,0% (90,0%–97,9%), tendo sido semelhante 

nas diferentes faixas etárias. Reanalisando dados desses estudos, a eficácia após duas 

semanas da primeira dose e antes da segunda dose foi de 92,6% (69,0%- 98,3%). 

Estudos de vida real, demonstraram elevada efetividade vacinal, seja para 

trabalhadores de saúde da linha de frente (80% após a primeira dose e 90% após a 

segunda contra infecção pelo SARS-CoV-2), idosos acima de 70 anos (redução do 

risco de internação hospitalar de cerca de 80% e de risco de óbito pela covid-19 de 

85%), ou na população geral (97% contra casos sintomáticos, necessidade de 

internação ou morte pela covid-19). 

Considerando dados de eficácia e de efetividade, demonstrando elevada 

proteção para formas graves da doença com a primeira dose bem como redução na 

transmissibilidade dos indivíduos vacinados com a primeira dose, os estudos de 

imunogenicidade demonstrando maior resposta de anticorpos com o uso do intervalo 

aumentado entre as doses (12 semanas vs 21 dias), as projeções de modelagem 

matemática indicando redução do número de casos, internações e óbitos com a 

ampliação do intervalo, visando aumentar a parcela da população vacinada com pelo 

menos 1 dose, respaldado ainda pelas discussões realizadas no âmbito da Câmara 

Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis (Portaria nº 28 de 03 de 

setembro de 2020), o Programa Nacional de Imunizações opta por, neste momento, 

adotar o esquema de duas doses da vacina COVID-19 Pfizer/Wyeth com intervalo de 

12  semanas. Os dados epidemiológicos e de efetividade da vacina serão monitorados, 

sendo que a presente recomendação poderá ser revista caso necessário. 

Ressalta-se que tal recomendação está em consonância com a estratégia 
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adotada em outros países como os programas do Reino Unido e Canadá. 

 
     Tabela 3: Especificação da vacina covid-19 (RNAm (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth. Brasil, 2021. 

VACINA COVID-19 (RNAm) (Comirnaty) 
Plataforma RNA mensageiro 

Indicação de uso Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos 

Forma farmacêutica Suspensão injetável 

Apresentação Frascos multidose de 06 doses 

Via de administração IM (intramuscular) 

Esquema vacinal / intervalos 2 doses de 0,3 ml, intervalo entre doses de 12 semanas 

Composição por dose 0,3 ml contém 30 µg de RNAm codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-2 

Excipientes: dihexildecanoato de di- hexilaminobutanol, 
ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, 

colesterol, sacarose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato de sódio dibásico 

di-hidratado, fosfato de potássio monobásico, água para injetáveis 
 

Prazo de validade e conservação - no máximo 28 dias à temperatura de +2°C a +8°C; 

- até 14 dias (2 semanas) à temperatura de -25°C à - 15°C; 

- durante toda a validade (6 meses) em freezer de ultra baixa temperatura (-80°C à 
-60°C) 

 

Validade após abertura do frasco 6 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

OBS: A vacina descongelada deve ser diluída no frasco original com 1,8 ml de solução de cloreto de sódio 0,9%, utilizando 

agulha de calibre igual ou inferior a 21 gauge e técnicas assépticas. Homogeneizar suavemente, não agitar; Após a diluição o 
frasco contém 2,25ml. 

 

 Fonte: CGPNI/SVS/MS *Dados sujeitos a alterações 
 

 

8.3.4. Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen 

 

A vacina covid-19 (recombinante) da Farmacêutica Janssen, na composição 

por dose de 0,5mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína spike 

SARS-CoV-2, produzido na linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia de DNA 

recombinante, não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (Inf.U), na apresentação 

de frasco-ampola multidose de 2,5mL (5 doses). 

Possui administração intramuscular e é utilizada em dose única de 0,5 mL 

(contendo 5 x1010 partículas virais), o que é uma vantagem em relação às demais 

vacinas disponíveis atualmente no Brasil. 

O estudo clínico de fase III incluiu aproximadamente 40.000 indivíduos sem 

evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2, com idades entre 18-100 anos, e 

avaliou a eficácia vacinal em prevenir a covid-19 sintomática, moderada a 

grave/crítica e confirmada laboratorialmente. Dados preliminares indicam  que a 

eficácia global foi de 66,3% (IC95% = 57,2%-72,4%) após ≥14 dias da vacinação 

com dose única, sendo que uma eficácia de ≥63% foi observada em diferentes 

categorias por idade, sexo, raça/etnia e entre aqueles com comorbidades. Ademais, 

houve variação da eficácia geograficamente, sendo de 64,7% (IC95% = 54,1%-73%) 
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no Brasil - onde 69,4% dos participantes que fizeram sequenciamento genético 

apresentavam infecção pela linhagem P.2 -, de 52% (IC95% = 30,3 – 73,1%) na 

África do Sul (onde 94,5% dos casos sequenciados apresentavam a variante 

20H/501Y.V2) e de 74,4% nos Estados Unidos (onde 96,4% dos sequenciados 

possuíam a variante D614G). Não houve identificação das linhagens B.1.1.7 ou P1 no 

estudo. 

Em relação à capacidade da vacina em evitar hospitalizações, a eficácia 

estimada foi de 93,1% (IC95% = 71,1%- 98,4%) ≥14 dias da vacinação; sendo que 

após ≥28 dias, não houve hospitalizações no grupo vacinado (eficácia estimada em 

100%, IC95% = 74,3%-100%). A eficácia contra mortalidade global foi de 75% 

(IC95% 33,4%-90,6%), não sendo detectada nenhuma morte associada a covid-19 no 

grupo vacinado (contra 7 no grupo placebo). Além disso, dados preliminares sugerem 

que possa haver proteção vacinal também contra infecções assintomáticas, pois 0,7% 

dos que receberam a vacina e que não apresentaram sintomas apresentaram 

soroconversão para uma proteína não-S versus 2,8% no grupo placebo (eficácia 

estimada de 74,2%; IC95% = 47,1%-88,6%). 

Quanto à segurança e à reatogenicidade vacinal no estudo de fase III, apesar 

de frequentes, a maioria dos eventos adversos foram leves a moderados e com 

resolução após 1–2 dias da vacinação, sendo mais frequentes entre 18-59 anos do 

que naqueles com idade ≥60 anos. Reações locais ou sistêmicas grau ≥3 foram mais 

comuns em vacinados do que naqueles que receberam placebo (2,2% contra 0,7%, 

respectivamente). A frequência de eventos adversos graves foi baixa (0,4%), tanto 

em vacinados quanto nos que receberam placebo; desses, 3 foram considerados 

relacionados à vacinação de acordo com o FDA (dor no local da aplicação, 

hipersensibilidade e reatogenicidade sistêmica). 

 

      Tabela 4: Especificação da vacina covid-19 (recombinate). Janssen. Brasil, 2021. Brasil, 2021. 

VACINA COVID-19 (recombinante) 
Plataforma Vetor viral (não replicante) 

Indicação de uso Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos 

Forma farmacêutica Suspensão injetável 

Apresentação Frascos multidose de 05 doses 

Via de administração IM (intramuscular) 

Esquema vacinal / intervalos Dose única de 0,5 ml 

Composição por dose 0,5 mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína spike SARS- CoV 

2* (Ad26.COV2-S), não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (Inf.U). 
Excipientes: hidroxipropilbetaciclodextrina, ácido cítrico monoidratado, etanol**, 

ácido clorídrico, polissorbato 80, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, citrato 

trissódico di-hidratado e água para injetáveis. 

Prazo de validade e conservação - 4,5 meses à temperatura de +2°C a +8°C (atualização em 14/06/2021);  
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- 24 meses à temperatura de -25°C à -15°C. Após descongelada, não recongelar. 

Validade após abertura do frasco 6 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

* Produzido na linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia de DNA recombinante; 

**Cada dose (0,5 mL) contém aproximadamente 2 mg de etanol Fonte: Bula da vacina/Janssen. 

 

8.4. Plataformas tecnológicas das Vacinas COVID-19 em produção 

 

A seguir são descritas as principais plataformas tecnológicas utilizadas para o 

desenvolvimento das vacinas em estudo clínico de fase III na ocasião da redação 

deste documento. 

 Vacinas de vírus inativados – As vacinas de vírus inativados utilizam 

tecnologia clássica de produção, através da qual é produzida uma grande 

quantidade de vírus em cultura de células, sendo estes posteriormente 

inativados por procedimentos físicos ou químicos. Geralmente são vacinas 

seguras e imunogênicas, pois os vírus inativados não possuem a capacidade 

de replicação. 

 Vacinas de vetores virais – Estas vacinas utilizam vírus humanos ou de 

outros animais, replicantes ou não, como vetores de genes que codificam a 

produção da proteína antigênica (no caso a proteína Spike ou proteína S do 

SARS-CoV-2). Os vetores virais replicantes podem se replicar dentro das 

células enquanto os não- replicantes, não conseguem realizar o processo de 

replicação, porque seus genes principais foram desativados ou excluídos. Uma 

vez inoculadas, estas vacinas com os vírus geneticamente modificados 

estimulam as células humanas a produzir a proteína Spike, que vão, por sua 

vez, estimular a resposta imune específica. O vírus recombinante funciona 

como um transportador do material genético do vírus alvo, ou seja, é um vetor 

inócuo, incapaz de causar doenças. 

 Vacina de RNA mensageiro – O segmento do RNA mensageiro do vírus, 

capaz de codificar a produção da proteína antigênica (proteína Spike), é 

encapsulado em nanopartículas lipídicas. Da mesma forma que as vacinas de 

vetores virais, uma vez inoculadas, estas vacinas estimulam as células 

humanas a produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a resposta 

imune específica. Esta tecnologia permite a produção de volumes importantes 

de vacinas, mas utiliza uma tecnologia totalmente nova e nunca antes utilizada 

ou licenciada em vacinas para uso em larga escala. Do ponto de vista de 
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transporte e armazenamento, estas vacinas requerem temperaturas muito 

baixas para conservação (-70º C no caso da vacina candidata da Pfizer e -20º 

C no caso da vacina candidata da Moderna), o que pode ser um obstáculo 

operacional para a vacinação em massa, especialmente em países de renda 

baixa e média. 

 Unidades proteicas – Através de recombinação genética do vírus SARS-CoV-2, 

se utilizam nanopartículas da proteína Spike (S) do vírus recombinante SARS-

CoV-2rS ou uma parte dessa proteína denominada de domínio de ligação ao 

receptor (RDB). Os fragmentos do vírus desencadeiam uma resposta imune sem 

expor o corpo ao vírus inteiro. Esta é uma tecnologia já licenciada e utilizada em 

outras vacinas em uso em larga escala e, usualmente, requer adjuvantes para 

indução da resposta imune. 

9. GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA VACINAÇÃO 

 

Considerando que não há uniformidade na ocorrência de COVID-19 na 

população, sendo identificado, até o momento, que o agravamento e óbito estão 

relacionados especialmente à características sociodemográficas; preexistência de 

comorbidades, tais como: doença renal crônica, doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, pneumopatias 

crônicas graves, anemia falciforme, câncer, obesidade mórbida (IMC≥40); síndrome 

de   down; além de idade superior a 60 anos e indivíduos imunossuprimidos. 

Além dos indivíduos com maior risco para agravamento e óbito devido às 

condições clínicas e demográficas, existem ainda grupos com elevado grau de 

vulnerabilidade social e, portanto, suscetíveis a um maior impacto ocasionado pela 

COVID-19. Neste contexto, é importante que os Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS) também sejam levados em consideração ao pensar a vulnerabilidade à 

COVID-19. 

A exemplo disso, nos Estados Unidos da América (país mais atingido pela 

covid-19 nas Américas) por exemplo, os povos nativos, afrodescendentes e 

comunidades latinas foram mais suscetíveis à maior gravidade da doença, em grande 

parte atribuído a pior qualidade e acesso mais restrito aos serviços de saúde. 

De forma semelhante, no Brasil os povos indígenas, vivendo em terras 

indígenas, são altamente vulneráveis à COVID-19. Populações indígenas convivem, 
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em geral, com elevada carga de morbimortalidade, com o acúmulo de comorbidades 

infecciosas, carenciais e ligadas à contaminação ambiental, assim como doenças 

crônicas, aumentando o risco de complicações e mortes pela covid-19. As doenças 

infecciosas nesses grupos tendem a se espalhar rapidamente e atingir grande parte da 

população devido ao modo de vida coletivo e às dificuldades de implementação das 

medidas não farmacológicas, além de sua disposição geográfica, sendo necessário 

percorrer longas distâncias para acessar cuidados de saúde, podendo levar mais de 

um dia para chegar a um serviço de atenção especializada à saúde, a depender de sua 

localização. 

Em consonância a estes determinantes, encontram-se também as populações 

ribeirinhas e quilombolas. A transmissão de vírus nestas comunidades tende a ser 

intensa pelo grau coeso de convivência. O controle de casos e vigilância nestas 

comunidades impõe desafios logísticos, de forma que a própria vacinação teria um 

efeito protetor altamente efetivo de evitar múltiplos atendimentos por demanda. 

Assim, no delineamento de ações de vacinação nestas populações deve-se 

considerar os desafios logísticos e econômicos de se realizar a vacinação em áreas 

remotas e de difícil acesso. Não é custo-efetivo vacinar populações em territórios de 

difícil acesso em fases escalonadas, uma vez que a baixa acessibilidade aumenta 

muito o custo do programa de vacinação. Além disso, múltiplas visitas aumentam o 

risco de introdução da COVID-19 e outros patógenos durante a própria campanha de 

vacinação. 

Há ainda outros grupos populacionais caracterizados pela vulnerabilidade 

social e econômica que os colocam em situação de maior exposição à infecção e 

impacto pela doença. A exemplo, citam-se pessoas em situação de rua, refugiados 

residentes em abrigos e pessoas com deficiência permanente, grupos populacionais 

que têm encontrado diversas barreiras para adesão a medidas não farmacológicas. 

Outro grupo vulnerável é a população privada de liberdade, suscetível a 

doenças infectocontagiosas, como demonstrado pela prevalência aumentada de 

infecções transmissíveis nesta população em relação à população em liberdade, 

sobretudo pelas más condições de habitação e circulação restrita, além da 

inviabilidade de adoção de medidas não farmacológicas efetivas nos 

estabelecimentos de privação de liberdade, tratando-se de um ambiente potencial para 

ocorrência de surtos, o que pode fomentar ainda a ocorrência de casos fora desses 

estabelecimentos. 
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De acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, a vacinação 

deve ocorrer em quatro etapas obedecendo a critérios logísticos de recebimento e 

distribuição das doses de vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de 

Imunização do Ministério da Saúde. 

Os grupos prioritários a serem vacinados foram baseados em princípios similares 

aos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Optou-se pela seguinte ordem de 

priorização: 

 Preservação do funcionamento dos serviços de saúde; 

 Proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e 

óbitos; 

 Preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos 

com maior risco de infecção. 

Apresenta-se a seguir os critérios de priorização para vacinação dos grupos de 

pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas 

(conforme nota técnica 467/2021): 

NA FASE I, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses 

disponibilizado: 

 Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade; 

 Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) 

independentemente da idade; 

 Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade; 

 Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos; 

 Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos. 

NA FASE II, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses 

disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 

30 a 39 anos e 18 a 29 anos: 

 Pessoas com comorbidades; 

 Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; 

 Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes. 

Destaca-se ainda que no escopo das comorbidades (quadro 2) e das pessoas com 

deficiência permanente encontram-se contempladas doenças raras que implicam em 

maior risco para os desfechos desfavoráveis da COVID-19, como exemplo citam-se 
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doenças que causam imunossupressão como síndrome de Cushing, lúpus eritematoso 

sistêmico, doença de Chron, imunodeficiência primária com predominância de defeitos 

de anticorpos; doenças que causam comprometimento pulmonar crônico como a fibrose 

cística; doenças que causam deficiências intelectuais e/ou motoras e cognitivas  como a 

síndrome Cornélia de Lange, a doença de Huntington; e outras doenças raras como 

anemia falciforme e talassemia maior. 

Considerando o avanço já alcançado na vacinação dos grupos de maior risco para 

formas graves da covid-19 (idosos e pessoas com comorbidades), foi emitida Nota 

Técnica nº 717/2021 - CGPNI/DEIDT/SVS/MS que explica como será conduzida a 

Campanha de vacinação covid-19 a partir de sua data de publicação, 28 de maio de 2021. 

Diante disso, a vacinação no grupo de trabalhadores da educação foi antecipada 

de maneira concomitante com o seguimento do plano e, de forma escalonada, após a 

finalização dos grupos de pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas com 

comorbidades e pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, 

funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade; e 

trabalhadores da educação, será dado seguimento a vacinação dos demais trabalhadores 

dos serviços essenciais, conforme descrito no PNO. 

Em seguimento, na vigésima oitava pauta de distribuição deu-se início à 

distribuição de vacinas para ampliação da vacinação da população geral (18 a 59 anos), 

de forma escalonada e por faixas etárias decrescentes, até o atendimento total da 

população brasileira acima de 18 anos. 

Na continuidade da vacinação contra a Covid-19 dos grupos elencados no PNO, 

houve necessidade de ampliação do grupo “Trabalhadores de Saúde”, a fim de garantir o 

suprimento das instituições de saúde e que mantenham as operações em sua plenitude 

sem interrupções inesperadas ao tratamento do indivíduo. Sendo assim ampliou-se a 

vacinação dos trabalhadores de saúde que exercem no todo ou parte suas funções em 

hospitais, clínicas e laboratórios, são eles: 

a) Profissionais que realizam instalação especializada e manutenção preventiva 

ou corretiva de equipamentos hospitalares; 

b) Profissionais que apoiam procedimentos cirúrgicos e que prestam auxílio na 

realização de procedimento invasivos; 

c) Profissionais que realizam manuseio de equipamento para oxigenação 

extracorpórea (ECMO) e perfusionistas; 

d) Profissionais que operam equipamentos de diagnóstico por imagem em 
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hospitais e clínicas; 

e) Profissionais de Gases medicinais que atuam no transporte, descarregamento, 

distribuição, retirada/coleta, verificação/inspeção, instalação, manutenção de 

equipamentos em hospitais e clínicas ou que prestam serviço em home care, e 

funções equipadas; 

f) Profissionais que estão vinculados às atividades que apoiam e viabilizam todo 

o processo produtivo de vacinas contra a covid-19. 

Desta forma foram elencadas as seguintes populações como grupos prioritários 

para vacinação de acordo com o Quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1: Estimativa populacional prioritária para vacinação contra a COVID-19 

Grupo Grupo prioritário 
População 

estimada* 

1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 140 

2 Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 0 

3 Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas 6.392 

4 Trabalhadores de Saúde 45.898 

5 Pessoas de 90 anos ou mais 3.668 

6 Pessoas de 85 a 89 anos 5.335 

7 Pessoas de 80 a 84 anos 9.223 

8 Pessoas de 75 a 79 anos 18.578 

9 Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas 15.561 

10 Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas 1.410 

11 Pessoas de 70 a 74 anos 29.910 

12 Pessoas de 65 a 69 anos 46.173 

13 Pessoas de 60 a 64 anos 65.251 

 

 

14 

**Pessoas com comorbidades 18 a 59 anos** (n=18.218.730); 

Pessoas com Deficiência Permanente com BPC 18 a 59 anos*** 

(n=1.467.477); 

Gestantes e Puérperas 18 a 59 anos (n= 2.488.052); 

(A estratégia de vacinação destes grupos está disponível na Nota 

Técnica nº467/2021) 

120.796 

15 Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) sem BPC*** 59.840 

16 Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) 255 

17 
Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade (n=2448) e 

População Privada de Liberdade (n=13359) 
16.007 

18 
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, 

ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) 
17.488 

19 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior 6.250 

 

20 

Forças de Segurança e Salvamento (n=8529) e Forças Armadas 

(n=3532) (Na 11ª etapa da Campanha iniciou-se a vacinação 

escalonada desses trabalhadores, restrita aos profissionais envolvidos 

nas ações de combate à covid-19, conforme Nota Técnica nº 

297/2021). 

12.061 
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21 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros 4.011 

22 Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário 0 

23 Trabalhadores de Transporte Aéreo 2.279 

24 Trabalhadores de Transporte de Aquaviário 760 

25 Caminhoneiros 8.174 

26 Trabalhadores Portuários 663 

27 Trabalhadores Industriais 28.831 

28 

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Garis de Porto Velho – 192. EMDUR, 2021; 

Recolhimento de lixo domiciliar – 202. Marquise/SA, 2021; 

Catadores de resíduos sólidos – 674. Catanorte, 2021. 

1.068 

Total 526.022 

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 

OBS: Dados adaptados à realidade do estado pela Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA 

 
Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS. *Dados sujeitos a alterações. **Ver quadro 2 para detalhamento das comorbidades. ***BPC 
- Benefício de Prestação Continuada (18 a 59 anos). Exceto trabalhadores de saúde, pois já estão contemplados nas estimativas 

desse grupo. Nota Técnica nº 297/2021 https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no-

297_2021_vacinacao-seguranca- e-forcas-armadas.pdf. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e Pessoas com 

Deficiência Institucionalizadas: Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 2019/2020 -estimada a partir do censo SUAS. 

O grupo prioritário Pessoas com  60 anos ou mais institucionalizadas foi estimado com  uma margem  de erro de 100% para 

incorporar os estabelecimentos privados não registrados no censo; Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados 
disponibilizados pelo Departamento de Saúde Indígena – DESAI, de 2021, incluiu indígenas acima de 18 anos atendidos pelo 

subsistema de saúde indígena; Trabalhadores de Saúde: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, 

incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos. Para as faixas acima de 60 anos, foi baseada no banco do CNES; Pessoas com 60 anos 

ou mais: Estimativas preliminares, por faixa etária ela e Superintendência elaboradas pelo Ministério da 

Saúde/SVS/DASNT/CGIAE  2020; Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas: base de dados do SISAB, Secretaria de 

Atenção Primária à Saúde - SAPS, outubro de 2020, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos. Dados da Superintendência Municipal 

de Integração e Desenvolvimento Distrital da Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2021; Povos e Comunidades Tradicionais 

Quilombolas: dados do Censo do IBGE-2010, tendo como referência as áreas mapeadas em 2020, incluiu indivíduos acima de 

18 anos; Pessoas com comorbidades: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional de Saúde, de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos; Gestantes e Puérperas: (18 a 59 anos) Gestantes - 9/12 

(avos) do total de nascidos vivos disponibilizado no banco de dados do SINASC, 2019; Puérperas - população de menores que 

1 ano do banco de dados do SINASC, de 2017, divido por 365 dias e multiplicado por 45 dias. SINASC/DASIS/SVS/MS - 
Pessoas com Deficiência Permanente: dados do Censo do IBGE, de 2010, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos; Pessoas com 

Deficiência Permanente com BPC: Incluiu indivíduos de 18 a 59 anos cadastradas no Benefício de Prestação Continuada, ref. 

10/04/2021; Departamento do Cadastro Único/ Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/ Ministério  da  Cidadania Pessoas  

em situação de rua: Incluiu indivíduos de 18 a 59 anos cadastradas no CadÚnico, ref. 10/04/2021; Departamento do Cadastro 

Único/ Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/ Ministério da Cidadania. População Privada de Liberdade e Funcionários 

do Sistema de Privação de Liberdade: base de dados do Departamento Penitenciário Nacional- Infopen, de 2020, incluiu 
indivíduos acima de 18 anos; Forças de Segurança e Salvamento: dados disponibilizados pelas secretarias de defesa dos 

estados de AP, MA, MT, PE, PR, RN, RO, RR, SC, TO. Os demais estados o grupo Força de Segurança e Salvamento foi 

definido a partir da subtração dos dados do grupo Força de Segurança e Salvamento da Campanha de Influenza, de 2020, pelo 
grupo das Forças Armadas da atual campanha, com exceção dos estados de AM, RJ e MS. Nestes estados, foram estimados 

os dados de Força de Segurança e Salvamento da Campanha de Influenza divido por 2 (média entre os dados do Grupo de 

Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas dos outros estados). Forças Armadas: Ministério da Defesa, de dezembro 
de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior: 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2019, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos; 
Caminhoneiros: Base CAGED e ANTT (RNTRC), de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores Portuários: 

Base CAGED, ATP e ABTP, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores de Transporte Coletivo 

Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso, Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário e 

Trabalhadores de Transporte de Aquaviário: Base CAGED, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores 

de Transporte Aéreo: Base CAGED, de 2020, dados concedidos pelos aeroportos e empresas de serviços auxiliares ao 

transporte aéreo e ANEAA, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores Industriais: Pesquisa Nacional de Saúde, de 
2019, e base de dados do CNAE e SESI, de 2020, incluiu indivíduos de 18 a 59 anos; Trabalhadores da limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2020), fornecida pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes - 
CONASCON. Dados fornecidos pela Secretaria de Serviços Básicos de Porto Velho/SEMUSB, 2021. Dados fornecidos pela 

empresa de recolhimento de lixo de Porto Velho Marquise SA, 2021. Dados fornecidos pela Cooperativa Rondoniense de 

Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis/Catanorte, 2021. 

 

 

 

 

http://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no-297_2021_vacinacao-seguranca-
http://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no-297_2021_vacinacao-seguranca-
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Por força da Resolução N. 148/2021/SESAU–CIB, de 02 de junho de 2021, a 

partir do dia 30 de junho de 2021, as doses das vacinas serão distribuídas pela população 

geral do IBGE/2020. A distribuição das doses de vacina dos funcionários do Sistema de 

Privação de Liberdade e população privada de liberdade continuará conforme 

preconizado pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO). Dar-se-á início à 

vacinação da população geral em paralelo com os grupos prioritários, por faixa etária 

escalonada (18 a 59 anos), na ordem decrescente para atender as demandas dos 

municípios do Estado de Rondônia, conforme Nota Técnica nº 717/ 2021- CGPNI/ 

DEIDT/ SVS/ MS. 

 

A AGEVISA/RO, através do Ofício Circular Nº 063, de 01 de maio de 2021, 

solicitou ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia, 

COSEMS/RO, a interveniências junto aos Secretários de Saúde e Prefeitos a estimativa 

das seguintes populações/grupos prioritários: 

a) Pessoas com deficiências institucionalizadas (que não convivem com as suas 

famílias); 

b) Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; 

c) Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

d) Profissionais de Saúde 

As populações descritas no parágrafo anterior, nas alíneas a, b e c, se 

apresentavam zeradas até a sexta edição do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a COVID-19. Já a população da alínea d (trabalhadores da área de 

saúde), segundo alguns relatos de gestores municipais, está aquém da realidade, com 

consequente subestimação populacional e diminuição dos números de doses contra à 

COVID-19 enviadas ao estado de Rondônia. 

Este Plano Estadual, de acordo com as orientações expressas no Ofício 

Circular N.º 57/2021/SVS/MS, define que  trabalhadores da saúde a serem vacinados 

na campanha, são os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, 

vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em 

estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, 

ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros 

locais, inclusive equipes de vacinação que estiverem envolvidas na vacinação em 

campanha extramuro. Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são 

representados em 14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, 

do Conselho Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, 

odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da 
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educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), 

agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da 

vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, 

seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de 

ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em 

cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar, 

cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto 

Médico Legal (IML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato 

com cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes 

da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e 

laboratórios. Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de 

interesse à saúde das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de 

apoio e cemitérios serão contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a 

recomendação é que também sejam vacinados. 

 
Quadro 2. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra à 

COVID-19 

Grupo de comorbidades Descrição 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes 

Pneumopatias crônicas graves 

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, 

fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma 
grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou 

uso de doses altas de corticóide inalatório e de um segundo medicamento de controle no 

ano anterior). 

Hipertensão Arterial Resistente 

(HAR) 

HAR = Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso 
de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e 

toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA 

controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. 

Hipertensão Arterial estágio 3 
PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em 
órgão-alvo (LOA) ou comorbidade 

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 
com lesão em órgão-alvo e/ou 

comorbidade 

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de 

lesão em órgão-alvo. 

Doenças cardiovasculares 

Insuficiência cardíaca (IC) 
IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, 

independente de classe funcional da New York Heart Association 

Cor-pulmonale e Hipertensão 

pulmonar 
Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária 

Cardiopatia hipertensiva 
Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e 
ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) 

Síndromes coronarianas 
Síndromes coronarianas crônicas (angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós 
Infarto Agudo do Miocárdio, outras) 
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Valvopatias 

Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento 

miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose 
ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) 

Miocardiopatias e     

Pericardiopatias 

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia 

reumática 

Doenças da Aorta, dos Grandes 

Vasos e Fístulas arteriovenosas 
Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos 

Arritmias cardíacas 
Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter 

atriais; e outras) 

Cardiopatias congênita no adulto 
Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência 

cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico 

Próteses valvares e Dispositivos 
cardíacos implantados 

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos 

implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência 

circulatória de média e longa permanência) 

Doenças neurológicas crônicas 

Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque 
isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na 

função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições 

similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência 
neurológica grave. 

Doença renal crônica 

Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque 

isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na 

função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições 
similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência 

neurológica grave. 

Imunossuprimidos 

Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; 

doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de 

prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou 
ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com 

imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento 

quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. 

Hemoglobinopatias graves Doença falciforme e talassemia maior 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 

Síndrome de down Trissomia do cromossomo 21 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas nas referências deste documento 

 

O detalhamento dos grupos prioritários com a recomendação para a vacinação está 

descrito no Quadro 3 abaixo. 

 
Quadro 3. Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação 

População Alvo Definição Recomendações 

Pessoas com 60 anos ou 

mais institucionalizadas 

Pessoas com 60 anos ou mais que 

residem em instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI), como 
casa de repouso, asilo e abrigo 

Será solicitado documento que comprove a idade e 

residência. 
Orienta-se a vacinação no local. Caso haja residentes com 

idade inferior a 60 anos, estes deverão ser vacinados e todos 

os trabalhadores desses locais. 

Pessoas com Deficiência 

Institucionalizadas 

Pessoas com deficiência que vivem em 

residência inclusiva (RI), que é uma 
unidade ofertada pelo Serviço de 

Acolhimento Institucional, para jovens e 

adultos com deficiência. 

Deficiência autodeclarada e documento que comprove a 
residência. Orienta-se a vacinação no local, contemplando 

também os trabalhadores desses locais. 

Povos indígenas 

vivendo em terras 

indígenas 

Indígenas vivendo em terras indígenas 

com 18 anos ou mais atendidos pelo 

Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI) nos 

diferentes municípios 
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Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena (SASISUS). 

Trabalhadores da 

Saúde 

 

Considera-se trabalhadores da saúde a 

serem vacinados na campanha, os 
indivíduos que trabalham em 

estabelecimentos de assistência, 

vigilância à saúde, regulação e gestão 
à saúde; ou seja, que atuam em 

estabelecimentos de serviços de 

saúde, a exemplo de hospitais, 
clínicas, ambulatórios, unidades 

básicas de saúde, laboratórios, 

farmácias, drogarias e outros locais. 
Dentre eles, estão os profissionais de 

saúde, agentes comunitários de saúde, 

agentes de combate às endemias, 
profissionais da vigilância em saúde e 

os trabalhadores de apoio (exemplos: 

recepcionistas, seguranças, 
trabalhadores da limpeza, cozinheiros 

e auxiliares, motoristas de 

ambulâncias, gestores e outros, além 
de trabalhadores de serviços de 

interesse à saúde conforme descritos 

no Ofício-Circular Nº 
57/2021/SVS/MS, de 12 de março de 

2021, e Nº 156/2021/SVS/MS, de 11 

de junho de 2021. Inclui-se, ainda, 
aqueles profissionais que atuam em 

cuidados domiciliares (exemplos: 

programas ou serviços de atendimento 
domiciliar, cuidadores de idosos, 

doulas/parteiras), bem como familiares 

diretamente responsáveis pelo cuidado 
de indivíduos gravemente enfermos ou 

com deficiência permanente que 

impossibilite o autocuidado (não estão 
inclusos todos contatos domiciliares 

destes indivíduos, apenas o familiar 
diretamente responsável pelo cuidado). 

Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a 
identificação dos serviços e o levantamento do quantitativo 

dos trabalhadores da saúde envolvidos na resposta 

pandêmica nos diferentes níveis de complexidade da rede 
de saúde. 

O envolvimento de associações profissionais, sociedades 

científicas, da direção dos serviços de saúde e dos gestores, 
na mobilização dos trabalhadores, poderão ser importantes 

suporte para os organizadores, seja para o levantamento, 

seja para definir a melhor forma de operacionalizar a 
vacinação. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde 
ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de 

saúde. 

População idosa Idosos com 60 anos ou mais 

Deverão receber a vacina COVID-19 em conformidade 

com as fases pré-definidas, de acordo com as faixas de 

idade. 
Será solicitado documento que comprove a idade. 

Povos e comunidades 

tradicionais ribeirinhas 

e quilombolas 

Povos que estejam habitando em 
comunidades tradicionais 

ribeirinhas e quilombolas. Inclui-se 

ainda povos quilombolas que 
residirem em agrupamentos não 

certificados, quilombolas que 

comprove que, em razão de 
estudos, de atividades acadêmicas 

ou tratamento de sua própria saúde 

ou da de seus familiares, estão 

residindo fora das comunidades 

quilombolas. 

 

*Alteração em atendimento à 
ADPF 742 por determinação do 

STF 

 

A vacinação deverá ser realizada por meio de estratégias 

específicas a serem planejadas no nível municipal, em 

algumas regiões haverá apoio da operação gota. 

Pessoas com 

comorbidades 

Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou 

mais das comorbidades pré- 
determinadas. (Ver quadro 2 do plano de 

vacinação) 

Para indivíduos que fazem acompanhamento pelo SUS, 

poderá ser utilizado o cadastro já existente da sua unidade 

de referência, como comprovante que este faz 
acompanhamento da referida condição de saúde, a exemplo 

dos programas de acompanhamento de diabéticos. Aqueles 

que não estiverem cadastrados na Atenção Básica deverão 
apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um 

dos seguimentos contemplados, podendo ser utilizado 

laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios 
médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de 

saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado, em 

versão original. 

Pessoas com deficiência 

permanente 

Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo 

A deficiência deverá ser preferencialmente comprovada 
por meio de qualquer documento comprobatório, desde que 
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prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. Este 

grupo inclui pessoas com: 
1- Limitação motora que cause grande 

dificuldade ou incapacidade para andar 

ou subir escadas. 
- Indivíduos com grande dificuldade ou 

incapacidade de ouvir mesmo com uso 

de aparelho auditivo. 
3- Indivíduos com grande dificuldade ou 

incapacidade de enxergar mesmo com 
uso de óculos. 

4-Indivíduos com alguma deficiência 

intelectual permanente que limite as 

suas atividades habituais, como 

trabalhar, ir à escola, brincar, etc. 

atenda ao conceito de deficiência permanente adotado 

nesta estratégia, podendo ser: laudo médico que indique a 

deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que 

indique condição de deficiência; documentos 
comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação 

ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com 

deficiência; 

Pessoas em situação de 

rua 

Considera-se população em situação de 

rua o grupo populacional heterogêneo 
que possui em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a 
inexistência de moradia convencional 

regular, e que utiliza os logradouros 

públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de 

forma temporária ou permanente, bem 

como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia 

provisória, definido no art. 1º do decreto 

nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. 

Autodeclarada e aquelas que se encontram em unidades de 
acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 

provisória. 

População privada de 

liberdade 

População acima de 18 anos em 

estabelecimentos de privação de 

liberdade 
O planejamento e operacionalização da vacinação nos 

estabelecimentos penais deverão ser articulados com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Secretarias 

Estaduais de Justiça (Secretarias Estaduais de Segurança 

Pública ou correlatos), conforme a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 

Funcionários do 

sistema de privação de 

liberdade do sistema de 

privação de liberdade

 do sistema de 

privação de liberdade. 

Policiais penais e demais funcionários, 
com exceção dos trabalhadores de 

saúde. 

Trabalhadores da 

educação 

Todos os professores e funcionários das 
escolas públicas e privadas do ensino 

básico (creche, pré-escolas, ensino 

fundamental, ensino médio, 
profissionalizantes e EJA) e do ensino 

superior. 

 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 
a vinculação ativa do profissional com a escola ou 

apresentação de declaração emitida pela instituição de 

ensino 

Forças de Segurança e 

Salvamento 

Policiais federais, militares, civis e 
rodoviários; bombeiros militares e civis; 

e guardas municipais. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

a vinculação ativa com o serviço de forças de segurança e 

salvamento ou apresentação de declaração emitida pelo 

serviço em que atua. 

Forças Armadas 
Membros ativos das Forças Armadas 

(Marinha, Exército e Aeronáutica). 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

a vinculação ativa com o serviço de forças armadas ou 

apresentação de declaração emitida pelo serviço em que 
atua. 

Trabalhadores de 

Transporte Coletivo 

Rodoviário de 

Passageiros Urbano e 

de Longo Curso 

Motoristas e cobradores de transporte 

coletivo rodoviário de passageiros. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 
o exercício efetivo da função de motorista profissional do 

transporte de passageiros. 

Trabalhadores de 

Transporte 

Metroviário e 

Ferroviário 

Funcionários das empresas metro 

ferroviárias de passageiros e de cargas. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 
a situação de trabalhador empregado de empresas metro 

ferroviárias de passageiros e de cargas. 

Trabalhadores de 

limpeza urbana e 

manejo de resíduos 

sólidos 

Conforme definido pela Lei 

14.026/2020 - limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos: constituídos pelas 

atividades e pela disponibilização e 

manutenção de infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, 
varrição manual e mecanizada, asseio e 

conservação urbana, transporte, 

 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 
exercício na função 
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transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos domiciliares e dos 

resíduos de limpeza urbana; 

Trabalhadores de 

Transporte Aéreo 

Funcionários das companhias aéreas 
nacionais, definidos pelo Decreto nº 

1.232/1962 e pela Lei nº 13.475/2017 e 

funcionários dos aeroportos e dos 
serviços auxiliares ao transporte aéreo 

(aeroportuários). 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

a situação de trabalhador empregado de companhias aéreas 

nacionais, e aos demais o devido credenciamento 
aeroportuário válido, conforme o Decreto 7.168/2010 e 

RBAC 107 da ANAC. 

 
  

Trabalhadores de 

Transporte Aquaviário 

Funcionários das empresas brasileiras 
de navegação. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

a situação de trabalhador empregado das empresas 
brasileiras de navegação. 

Caminhoneiros 

Motorista de transporte rodoviário de 

cargas definido no art. 1º, II da Lei nº 

13.103, de 2 de março de 2015, que trata 
da regulamentação da profissão de 

motorista. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

o exercício efetivo da função de motorista profissional do 
transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro). 

Trabalhadores 

Portuários 

Qualquer trabalhador portuário, 
incluindo os funcionários da área 

administrativa. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

o exercício efetivo da função de trabalhador portuário. 

Trabalhadores 

Industriais 

Trabalhadores da indústria e construção 
civil, conforme Decreto 10.282/2020, 

10.292/2020 e 10.342/2020. 

Nessa estratégia será solicitado documento que comprove 

a situação de trabalhador empregado de empresas 
industriais e de construção civil, como: declarações dos 

serviços onde atuam, carteira de trabalho, contracheque 

com documento de identidade, ou crachá funcional 

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 7.ª edição 

10. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Inquestionavelmente, as vacinas, sem dúvida, foram uma das maiores descobertas 

das últimas décadas utilizadas para prevenção, controle e erradicação de doenças 

infecciosas, sendo amplamente utilizadas em intervenções de saúde pública, apesar dos 

potenciais riscos de eventos adversos pós-vacinais que, na imensa maioria das vezes, são 

leves e controláveis. Os benefícios da vacinação superam os riscos de possíveis eventos. 

O desenvolvimento de vacinas requer várias etapas, o que pode levar anos para o 

seu licenciamento, onde em todas as fases avalia-se a segurança. É importante salientar 

que as etapas de descoberta e fase pré-clínica, diz respeito à realização de estudos 

experimentais em laboratório, seja utilizando células ou em modelos animais, e 

posteriormente em seres humanos por meio dos estudos clínicos de fases 1, 2 e 3. 

Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas 

tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, pode 

haver um aumento no número de notificações de eventos adversos pós-vacinação 

(EAPV). Assim, torna-se premente o fortalecimento dos sistemas de vigilância 

epidemiológica e sanitária no Brasil, em especial no manejo, identificação, 

notificação e investigação de EAPV por profissionais da saúde. 

Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar 

com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar 
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resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às vacinas.  Estas 

atividades requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido. 

Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são: 

 Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 

 Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e; 

 Classificação final dos EAPV. 

Todos os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições de 

casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos 

Pós-Vacinação, deverão ser notificados, seguindo o fluxo estabelecido pelo PNI. 

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento de uma suspeita 

de EAPV, incluindo os erros de imunização (programáticos), como problemas na 

cadeia de frio, erros de preparação da dose ou erros na via de administração, entre 

outros, deverão notificar os mesmos às autoridades de saúde, ressaltando-se que o 

papel a ser desempenhado pelos municípios, estados e Distrito Federal é vital para a 

plena efetivação do protocolo. 

É importante destacar que as notificações deverão primar pela qualidade no 

preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de notificação/investigação de 

EAPV do PNI. Destaca-se ainda que, na possibilidade de oferta de diferentes vacinas, 

desenvolvidas por diferentes plataformas, é imprescindível o cuidado na 

identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, como número de lote 

e fabricante. 

Para os eventos adversos graves, a notificação deverá ser feita em até 24 

horas, conforme portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. Caberá aos municípios 

e estados à orientação e determinação de referências e contra referências, em especial 

para o atendimento especializado terciário no processo de uma vigilância ativa 

estruturada. 

A notificação e investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-SUS 

Notifica-https://notifica.saude.gov.br/. Esta será a única via de entrada de dados, já 

acordado entre a ANVISA e a Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Imunização. O formulário de preenchimento dentro do sistema está em fase final de 

desenvolvimento pelo DATASUS e está sendo construído visando aprimorar o fluxo 

de informação entre o Ministério da Saúde, ANVISA e Organização Mundial da 

Saúde. Já a notificação de queixas técnicas das vacinas COVID-19, devem ser 
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realizadas no Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – Notivisa, disponível 

na versão eletrônica no endereço https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp. 

10.1. Precauções à administração da vacina 

 

Considerando que a(s) vacina(s) COVID-19 não foram testadas em todos os 

grupos de pessoas, há algumas precauções e contraindicações que podem ser 

temporárias, até que haja mais pesquisas e administração ampla na sociedade. 

10.1.1. Doenças febris agudas, pessoas com suspeita de covid-19 com histórico 

prévio de infecção pelo SARS-CoV-2. 

 

Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris 

moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do 

quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Não há 

evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na vacinação de 

indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo SARS- 

CoV-2. 

É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de 

incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, 

recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de 

infecção em atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. 

Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a 

vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas 

após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR 

positiva em pessoas assintomáticas. 

10.1.2. Vacinação de pessoas com exposição recente à COVID-19. 

 

As vacinas COVID-19, atualmente, não são recomendadas para controle de 

surtos ou para profilaxia pós-exposição ao SARS-CoV-2 em pessoas com exposição 

conhecida. Devido ao período de incubação mediano da COVID-19 ser de apenas 4 

– 5 dias, é improvável que a vacinação contra à COVID-19 gere uma resposta imune 

adequada dentro desse prazo para uma profilaxia pós-exposição efetiva. 

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp
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Pessoas na comunidade ou em contexto ambulatorial, que tiverem sido 

contatos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, não devem ser vacinadas 

durante o período de quarentena (conforme recomendado no Guia de Vigilância da 

COVID-19) para evitar exposição potencial de profissionais de saúde e os demais 

usuários do serviço durante a vacinação. 

Moradores ou pacientes que vivem institucionalizados em serviços de saúde 

(p.ex., instituições de longa permanência) ou não relacionados à saúde (p.ex, 

populações privadas de liberdade, pessoas em situação de rua em abrigos), ou em 

comunidades fechadas (p.ex., indígenas, quilombolas), com exposição conhecida à 

COVID-19 e/ou aguardando testes para SARS-CoV-2, podem ser vacinadas, desde 

que não apresentem sintomas consistentes com à COVID-19. Nessas situações, a 

exposição e a transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer de forma repetida e por 

longos períodos de tempo, além dos profissionais de saúde e demais funcionários já 

estarem em contato com os moradores. Os profissionais de saúde responsáveis pela 

vacinação devem utilizar medidas de prevenção e controle da infecção. 

10.1.3. Pessoas com uso recente de imunoglobulinas e/ou anticorpos monoclonais 

 

Não está estabelecido nenhum intervalo específico entre a administração de uma 

vacina COVID-19 e a aplicação de imunoglobulina humana, anticorpos monoclonais 

(excetuando os específicos para covid-19) ou que tiveram que receber em caráter urgente 

um soro específico (p.ex., para tétano ou raiva). É desejável que se respeite um intervalo 

mínimo de 14 dias entre a administração de uma dessas terapias com anticorpos e a 

aplicação da vacina contra a covid-19, para melhor avaliação de eventuais EAPV. Porém, 

na impossibilidade de se respeitar esse prazo, a dose de vacina COVID-19 deve ser 

considerada válida e não há necessidade de repetição. 

Já em caso de pacientes que tiveram covid-19 e utilizaram como parte de seu 

tratamento anticorpos monoclonais específicos contra o SARS-CoV-2, plasma 

convalescente ou imunoglobulina específica contra o SARS-CoV-2, devem, 

preferencialmente, aguardar um intervalo de 90 dias para receber uma dose de 

vacina COVID-19. Essa recomendação se baseia na meia vida estimada dessas terapias, 

em evidências que sugerem que a reinfecção pelo SARS-CoV-2 é incomum antes deste 

período e para se evitar uma potencial interferência na efetividade vacinal, até que mais 

dados sejam obtidos. 
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Contudo, essa orientação é uma precaução e não uma contraindicação da 

vacinação, sendo que dose(s) de vacina COVID-19 aplicada(s) dentro desse intervalo 

também são consideradas válidas e não necessitam ser reaplicadas. 

10.1.4. Gestantes, Puérperas e Lactantes 

 

A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, no 

entanto estudos em animais não demonstraram risco de malformações. Ressalta-se 

que as vacinas de plataformas de vírus inativado já são utilizadas por este grupo de 

mulheres no Calendário Nacional de Vacinação, e um levantamento de evidências 

sobre recomendações nacionais e internacionais de vacinação com vacinas COVID-

19 de gestantes, puérperas e lactantes, realizado pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), em sua maioria defende a vacinação das 

mulheres nessas condições, se pertencentes a algum grupo prioritário. 

Gestantes e puérperas (em até 45 dias após o parto) estão em risco aumentado de 

formas graves de covid-19 bem como complicações obstétricas, tais como parto 

prematuro, óbito fetal, abortamento, entre outros. Considerando ainda o momento 

pandêmico atual no Brasil, com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no 

número de óbitos maternos pela covid-19 entende-se que, neste momento, é altamente 

provável que o perfil de risco vs benefício na vacinação das gestantes seja favorável. 

Portanto o PNI, subsidiado pelas discussões na Câmara Técnica Assessora em 

Imunização e Doenças Transmissíveis e Câmara Técnica Assessora em ações integradas 

a Assistência à Gestante e Puérpera no contexto do coronavírus (covid-19), decidiu por 

recomendar a vacinação contra a covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las 

nos grupos prioritários para vacinação. 

 

No estado de Rondônia, diferentemente da 6.ª edição do Plano Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19, considerando a RESOLUÇÃO N. 118/2021/SESAU-

CIB, de 02 de junho de 2021, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde - 

COSEMS/RO, definiu que todas as gestantes acima de 18 anos, independente de 

apresentar comorbidade ou não devem ser vacinadas contra a COVID-19 sem a 

necessidade de prescrição médica, com vacinas COVID-19 que não contenham vetor 

viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth). 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, retoma 

a vacinação da gestante, independente de comorbidades na sua 8.ª edição. 
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As gestantes e puérperas (incluindo as sem fatores de risco adicionais) que já 

tenham recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz deverão 

aguardar o término do período da gestação e puerpério (até 45 dias pós parto) para a 

administração da segunda dose da vacina. 

As gestantes e puérperas (incluindo as sem fatores de risco adicionais) que já 

tenham recebido a primeira dose de outra vacina COVID-19 que não contenha vetor viral 

(Sinovac/Butantan ou Pfizer) deverão completar o esquema com a mesma vacina nos 

intervalos habituais. 

O teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas 

nas mulheres com potencial para engravidar e que se encontram em um dos grupos 

prioritários para vacinação. 

As gestantes, puérperas e lactantes devem ser informadas sobre os dados de 

eficácia e segurança conhecidos sobre as vacinas e da ausência de alguns dados 

relacionados, assim como dos riscos potenciais da infecção pelo SARS-CoV-2, para que 

possam tomar uma decisão esclarecida. Essas mulheres, pertencentes aos grupos 

prioritários, que não concordarem em serem vacinadas, devem ser apoiadas em sua 

decisão e instruídas a manter medidas de proteção como higiene das mãos, uso de 

máscaras e distanciamento social. 

 

O ALEITAMENTO MATERNO NÃO DEVERÁ SER 

INTERROMPIDO em caso da vacinação de lactantes. 
 

A DOAÇÃO DE LEITE de lactantes vacinadas está 

permitida 

 

As gestantes e puérperas que já se imunizaram com a vacina da 

AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, devem ser orientadas a procurar atendimento médico 

imediato se apresentarem um dos seguintes sinais/sintomas nos 4 a 28 dias seguintes a 

vacinação: 

 Falta de ar. 

 Dor no peito. 

 Inchaço na perna. 

 Dor abdominal persistente. 

 Sintomas neurológicos, como dor de cabeça persistente e de forte intensidade, 

borrada, dificuldade na fala ou sonolência. 
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 Pequenas manchas avermelhadas na pele além do local em que foi aplicada a 

vacina. 

Os trabalhadores da saúde envolvidos na atenção pré natal deverão estar atentos 

ao histórico vacinal das gestantes sob seu cuidado para fornecer as orientações adequadas. 

Ademais recomenda-se reforçar com as gestantes a necessidade de se manter as medidas 

de proteção não farmacológicas mesmo após a vacinação. 

Os trabalhadores da saúde deverão ficar atentos para os sinais e sintomas da 

síndrome de TTS e as recomendações de manejo adequado, conforme detalhado na Nota    

técnica    n.º     441     /2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, disponível     no link: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-

operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19. 

Casos suspeitos da síndrome deverão ser notificados no e-SUS notifica 

(https://notifica.saude.gov.br) como eventos adversos. 

Ressalta-se que essas recomendações poderão vir a ser reavaliadas à luz de novas 

evidências que venham a ser disponibilizadas. 

10.1.5. Pessoas em uso de Antiagregantes Plaquetários e        Anticoagulantes orais 

 

Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em 

impedimento à vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso 

crônico de antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto considerado 

seguro. 

Não há relatos de interação entre os anticoagulantes em uso no Brasil – 

varfarina, apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana – com vacinas. Portanto 

deve ser mantida conforme a prescrição do médico assistente. Dados obtidos com 

vacinação intramuscular contra Influenza em pacientes anticoagulados com varfarina 

mostraram que esta via foi segura, sem manifestações hemorrágicas locais de vulto. 

A comparação da via intramuscular com a subcutânea mostrou que a primeira é segura e 

eficaz na maioria das vacinas em uso clínico. Por cautela, a vacina pode ser administrada 

o mais longe possível da última dose do anticoagulante direto. 

 

 

http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-
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10.1.6. Portadores de Doenças Reumáticas Imunomediadas (DRIM) 

 

A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas nesta 

população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral não 

replicante e vírus inativado) é improvável que exista risco aumentado de eventos 

adversos. Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença 

controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou sem 

imunossupressão. 

Entretanto, a decisão sobre a vacinação em pacientes com DRIM deve ser 

individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença reumática 

autoimune de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, 

recomendando-se que seja feita preferencialmente sob orientação de médico 

especialista. A escolha da vacina deve seguir as recomendações de órgãos sanitários 

e regulatórios, assim como a disponibilidade local. 

10.1.7. Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes 

Imunossuprimidos 

 

A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas nesta 

população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral não 

replicante e vírus inativado) é improvável que exista risco aumentado de eventos 

adversos. Recomenda-se que a avaliação de risco benefício e a decisão referente à 

vacinação seja realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente. No 

entanto, de maneira geral, recomenda-se que esses indivíduos sejam vacinados, salvo 

situações de contraindicações específicas. 

10.2. Contraindicações à administração das vacinas COVID-19 

 

 Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da 

vacina; 

 Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática 

confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19; 

 Para a vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca acrescenta-se a 

seguinte contraindicação: Pacientes que sofreram trombose venosa e/ou 
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arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação 

com qualquer vacina para a COVID-19. 

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas e 

respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a 

ser(em) administrada(s). Até o momento, no Brasil, a vacinação contra a covid-19 não 

está indicada para indivíduos menores de 18 anos. 

Ressalta-se que informações e orientações detalhadas encontram-se no Protocolo 

de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós- Vacinação. 

10.3. Erros de imunização e condutas recomendadas 

 

Erros de imunização (programáticos) são eventos adversos pós-vacinação 

evitáveis e que, portanto, devem ser minimizados através do treinamento adequado 

dos vacinadores e com uso da técnica correta de vacinação. A seguir apresenta-se 

alguns erros de imunização potencialmente associados as vacinas COVID-19 

juntamente com a orientação das condutas pertinentes: 

 

I. Extravasamento durante a administração 

 

A ocorrência de extravasamentos durante ou após a aplicação de uma vacina, 

seja no próprio local da injeção ou na conexão entre a seringa e a agulha, são 

considerados erros de imunização. Sua ocorrência deverá ser evitada e os vacinadores 

treinados na técnica correta de boas práticas de vacinação, com especial atenção no 

encaixe das agulhas na seringa e na técnica de administração intramuscular. 

No entanto, caso esse erro ocorra, considerando que habitualmente os volumes 

de dose recomendados contém um excesso de antígeno como margem de erro, é 

pouco provável que extravasamentos de pequenos volumes (ex.: 2 a 3 gotas) 

incorram em pior resposta imune, desta forma, como regra geral, não se recomenda 

doses adicionais. Em situações de exceção, onde se observe o extravasamento de 

grandes volumes de vacina (avaliação caso a caso), recomenda- se a revacinação 

imediata. 
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II. Vacinação de menores de 18 anos 

 

As vacinas COVID-19 não estão indicadas para essa faixa etária, indivíduos 

que forem inadvertidamente vacinados deverão ter seus esquemas encerrados sem 

que sejam administradas doses adicionais. 

 

III. Intervalo inadequado entre as doses dos esquemas propostos 

 

A vacinação deverá respeitar os intervalos recomendados para cada fabricante 

para assegurar a melhor resposta imune. A segunda dose de vacina COVID-19 

administrada com intervalo inferior a 14 dias (2 semanas) não poderá ser 

considerada válida, desta forma recomenda-se o agendamento de nova dose 

respeitando o intervalo recomendado. 

Atrasos em relação ao intervalo máximo recomendado para cada vacina devem 

ser evitados uma vez que não se pode assegurar a devida proteção do indivíduo até a 

administração da segunda dose. Porém, caso ocorram atrasos o esquema vacinal 

deverá ser completado com a administração da segunda dose o mais rápido possível. 

 

Indivíduo que tenha recebido a primeira dose de vacina COVID-19 de um produtor 

(fabricante) e com menos de 14 dias venha receber uma segunda dose de vacina 

COVID-19 de outro produtor (fabricante), a segunda dose deverá ser desconsiderada e 

reagendada uma segunda dose conforme intervalo indicado da primeira vacina 

COVID-19 recebida. 

 

IV. Administração inadvertida por via subcutânea 

 

As vacinas COVID-19 em uso no país são de administração por via 

intramuscular. A administração pela via subcutânea não é recomendada uma vez que 

não se tem dados de eficácia e segurança por essa via e poderá aumentar o risco de 

eventos adversos locais para vacinas com uso de adjuvantes. 

No entanto, também, não estão disponíveis dados de segurança com doses 

adicionais das vacinas. Desta forma, caso ocorra a vacinação inadvertida por via 

subcutânea, o erro de imunização deverá ser notificado e a dose deverá ser 

considerada válida, caso o erro tenha acontecido com a primeira dose, a segunda 

dose deverá ser agendada com o aprazamento no intervalo recomendado. Ressalta- 

se a necessidade de uso da via intramuscular na dose subsequente. 
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V. Administração de doses vencidas 

 

Indivíduos que venham a ser vacinados com doses de vacina vencidas deverão 

ser notificados como um erro de imunização no e-SUS Notifica 

(https://notifica.saude.gov.br) e serem acompanhados com relação ao desenvolvimento 

de eventos adversos. A dose não deverá ser considerada válida, sendo recomendada 

a revacinação destes indivíduos com um intervalo de 28 dias da dose administrada. 

VI. Administração simultânea com outras vacinas (coadministração) 

 

Nenhuma das vacinas COVID-19 aprovadas atualmente é de vírus vivo 

atenuado e, portanto, é improvável que a administração simultânea com as demais 

vacinas do calendário vacinal incorra em redução da resposta imune ou risco 

aumentado de eventos adversos. No entanto, devido à ausência de dados de segurança 

e eficácia, e visando um melhor monitoramento de eventos adversos pós- vacinação, 

neste momento, não se recomenda a administração simultânea com as demais vacinas 

do calendário vacinal. 

Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas 

COVID-19 e      as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. 

Exceções a essa recomendação são justificáveis quando se considerar que os 

benefícios da vacinação superam os potenciais riscos desconhecidos da 

coadministração em intervalos menores, como em situações de urgência (p.ex., 

imunoprofilaxia para tétano no manejo de feridas em um indivíduo suscetível, 

administração de soros antiofídicos após acidente, profilaxia pós-exposição da raiva 

humana, para controle de surtos de sarampo ou de hepatite A). 

Em caso de coadministração em intervalo menor de 14 dias de uma vacina 

COVID-19 com outra vacina e/ou imunoglobulina específica, seja por uma justificativa 

citada acima ou por erro de imunização, as doses dos imunobiológicos deverão ser 

consideradas válidas e não há necessidade de repetição. 

 

VII. Intercambialidade 

 

Indivíduos que iniciaram a vacinação contra a COVID-19 deverão completar 

o esquema com a mesma vacina. Indivíduos que por ventura venham a ser vacinados 

de maneira inadvertida com 2 vacinas diferentes deverão ser notificados como um 
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erro de imunização no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br) e serem 

acompanhados com relação ao desenvolvimento de eventos adversos e falhas. 

No dia 22 de fevereiro de 2021, no Hospital Infantil Cosme Damião, 

estabelecimento de gestão estadual, 93 (noventa e três) profissionais foram vacinados 

com a segunda dose de AstraZeneca (FIOCRUZ) quando a primeira dose tinha sido 

de CoronaVac (Butantã). Todos os pacientes foram devidamente notificados no e-

SUS VE e acompanhados pela Comissão instaurada pelo próprio Hospital, bem como 

e o Centro Referência para Imunobiológicos Especiais de Rondônia/CRIE/RO. O 

Estado sob orientação do Ministério da Saúde fez o encerramento de todos os 

referidos casos. Não houveram eventos adversos de níveis moderados e graves. 

Apenas 43 (quarenta e três) apresentaram algum sintoma leve, esperado para 

vacinas virais, tais como: febre baixa a moderada, cefaleia e dor no local da aplicação. 

A FIOCRUZ desenvolve estudos dos casos em questão, envolvendo outros estados 

que também passaram por intercambialidade de produtos de vacinas. 

Atualmente o estado de Rondônia, tendo em vista que usuários expostos à 

intercambialidade de produtos de vacinas não são considerados imunizados, aguarda 

o parecer do Ministério da Saúde que ainda não recomenda a administração de doses 

adicionais      de vacinas COVID-19. 

11. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Para a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o registro da dose 

aplicada será nominal e individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema 

de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos 

de vacinação da rede pública e privada de saúde.  

Os municípios de Rondônia deverão desenvolver todas as estratégias possíveis 

para oportunizar as doses para os grupos prioritários elencados neste Plano e avançar 

na cobertura vacinal contra COVID-19, seguindo a sequência do Quadro 1, item 8º, 

inclusive: 

Contratar pessoal emergencial suplementar para executar a vacinação contra 

a COVID-19, manter a rotina do Plano Nacional de Imunizações, inclusive as 

campanhas pontuais como é o caso da Influenza. 

Adquirir equipamentos para suporte nas campanhas de vacinação municipal 

(notebooks, tablets, caixas de conservação de imunobiológicos, etc.). 
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Fazer parcerias públicas e privadas para redimensionar a capacidade de 

operacionalização, o recrutamento de voluntários para a multiplicação de salas de 

vacinas em todo o Estado. 

Montar campanhas para conclusão da vacinação contra a COVID-19 de um 

grupo populacional e inicio do outro imediatamente posterior, no mesmo evento, para 

otimizar recursos, com o intuito de evitar o desperdício de doses, tendo em vista que 

após abertos, os imunobiológicos referidos são considerados inadequados após 06 

(seis) horas (AstraZeneca e Pfizer) e 08 horas (CoronaVac, Butantã). 

Uma solução tecnológica está em desenvolvimento, por meio do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), com o objetivo de simplificar a 

entrada de dados e acelerar o tempo médio de realização do registro do vacinado no 

SI-PNI, além de considerar aspectos de interoperabilidade com outros Sistemas de 

Informação e integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). 

As salas de vacina que ainda não estiverem informatizadas e/ou sem uma 

adequada rede de internet disponível deverão realizar os registros nominais e 

individualizados em formulários contendo as dez variáveis mínimas padronizadas. 

São elas: 

 CNES - Estabelecimento de Saúde; 

 CPF/CNS do vacinado; 

 Data de nascimento; 

 Nome da mãe; 

 Sexo; 

 Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, comorbidades, etc.); 

 Data da vacinação; 

 Nome da vacina/fabricante; 

 Tipo de dose; 

 Lote/validade da vacina. 

Posteriormente, esses formulários deverão ser digitados no sistema de 

informação. 

Para as salas de vacina sem conectividade com a internet está previsto um 

módulo off-line. Essas salas farão registros off-line e depois submeterão seus 

registros para o servidor assim que a conexão com a internet estiver disponível. 
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Deve-se evitar a aglomeração de pessoas nos serviços de saúde. Os gestores e 

trabalhadores da saúde devem adotar medidas para redução do tempo médio de 

espera entre a realização do procedimento da vacinação e o registro do vacinado. 

11.1. Gestão da Informação 

 

Salienta-se que os dados individualizados e identificados estarão disponíveis 

somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com senhas, 

resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para 

acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de saúde. 

Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 

deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número do CPF ou do 

CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das 

pessoas vacinadas, evitar duplicidade de vacinação e possibilitar acompanhamento 

de possíveis EAPV. Sempre que possível evitar registros manuais. Estes deverão 

garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do tipo de dose 

aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação. 

Em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 197/2017, todo serviço de vacinação 

possui obrigatoriedade na informação dos dados ao ente federal, por meio do 

sistema de informação definido pela CGPNI ou um sistema próprio que interopere 

com ele. 

11.2. Acompanhamento das metas alcançadas 

 

O acompanhamento da cobertura da vacinação contra a COVID-19 será feito com 

o uso dos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde, bem como por sistemas 

estabelecidos pelo Governo do Estado de Rondônia para o controle Estadual. Os 

municípios que encontrarem dificuldades no alcance de tais coberturas, em quaisquer das 

faixas estabelecidas, será amparado pela Coordenação Estadual de Imunização com 

orientações e apoio para o desenvolvimento de estratégias que visem o alcance dos 

objetivos quantitativos e qualitativos da campanha. 
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O DECRETO N° 26.134, DE 17 DE JUNHO DE 2021, do Governo do estado de Rondônia 

incumbe aos Chefes do Poder Executivo Municipais que: 

a) Os imunizantes contra a COVID-19, destinados à 1ª dose devem ser aplicados até 72h (setenta 

e duas horas) após o recebimento, já os destinados para a 2ª dose devem ser aplicados de acordo 

com o agendamento prévio realizado na primeira aplicação.  

b) Imediatamente após a aplicação do imunizante, os registros dos imunos aplicados devem ser 

inseridos no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização SI - PNI. 

c) Caso os municípios não tenham salas de vacina informatizadas e/ou não possuam uma 

adequada rede de internet disponível ou mesmo unidades em atividades de vacinação extramuros 

durante a campanha, estes deverão realizar os registros de dados nominais e individualizados em 

formulários, para posterior registro no Sistema de Informação em até 24h (vinte e quatro horas). 

 

12. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

12.1. Aquisição de seringas agulhadas 

 

O Ministério da Saúde instaurou processo aquisitivo de 510 milhões de seringas 

e agulhas. Serão distribuídos ainda pelo Ministério da Saúde os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) necessários para os profissionais da saúde envolvidos no 

processo de vacinação contra a covid-19. É relevante informar que o governo federal 

disponibilizará crédito extraordinário para aquisição de toda e qualquer vacina que 

obtenha registro de forma emergencial ou regular e apresenta eficácia e segurança para a 

população brasileira. 

No entanto, a AGEVISA por meio da Coordenação Estadual de Imunizações 

realizou a aquisição de 1.200.000 unidades de seringas agulhadas, visando à vacinação 

em massa, conforme a população estimada e apta a tomar a vacina contra a COVID-19. 

Desde a primeira remessa de vacinas contra a COVID-19, ocorrida em meados de 

janeiro de 2021, até o fechamento desta versão, a Coordenação de 

Imunizações/GTVEP/AGEVISA, já distribuiu mais de 880 mil seringas, como pode ser 

observado no Quadro 4. 

A Coordenação Estadual de Imunizações é responsável pela distribuição de 

seringas para a vacinação contra a COVID-19, rotina e campanhas como é o caso da 

Campanha Nacional contra a Influenza, as Gerências Regionais de Saúde/GRS e essas, 

responsáveis pela distribuição de tais insumos aos seus respectivos municípios. 
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Quadro 4: Quantitativo de seringas entregues de 01 de janeiro a 07 de julho de 2021, enviadas aos 

municípios, através da Gerências Regionais de Saúde, conforme doses de vacina contra a COVID 

distribuídas e aplicadas  

Fonte: Coordenação Estadual de Imunização/GTVEP/AGEVISA, 2021 
* Dados preliminares e sujeitos a alterações. 

 

Ordem 
Campanha de vacinação por 

municípios 

Total de vacinas 

distribuídas de 1.ª 

dose 

Total de vacinas 

distribuídas de 2.ª dose 

Total de seringas 

enviadas aos 

municípios 

1º Itapuã do Oeste 3.156 2162 5.318 

2º DSEI - Vilhena (Indígenas) 2.171 1733 3.904 

3º Monte Negro 4.765 7448 12.213 

4º Nova União 2.412 5703 8.115 

5º Teixeirópolis 2.311 67010 69.321 

6º Cacoal 32.942 16379 49.321 

7º Cabixi 2.196 14068 16.264 

8º Governador Jorge Teixeira 3.359 4711 8.070 

9º Urupá 3.925 1240 5.165 

10º Guajará-Mirim 16.466 8014 24.480 

11º Jaru 16.569 2319 18.888 

12º Colorado do Oeste 5.789 4887 10.676 

13º Primavera de Rondônia 1.514 1281 2.795 

14º Corumbiara 2.622 3621 6.243 

15º Ariquemes 29.659 3052 32.711 

16º Pimenteiras do Oeste 1.146 9263 10.409 

17º Rio Crespo 1.418 5683 7.101 

18º Candeias do Jamari 6.176 5281 11.457 

19º Alta Floresta D'Oeste 7.689 1399 9.088 

20º Vilhena 29.665 14019 43.684 

21º Ouro Preto do Oeste 11.727 1609 13.336 

22º Presidente Médici 9.751 2276 12.027 

23º São Felipe D'Oeste 2.586 1715 4.301 

24º Novo Horizonte do Oeste 3.262 908 4.170 

25º Cujubim 5.136 3428 8.564 

26º Alto Paraíso 4.910 1425 6.335 

27º Cacaulândia 1.868 1416 3.284 

28º Pimenta Bueno 12.857 3133 15.990 

29º Mirante da Serra 3.921 1799 5.720 

30º Cerejeiras 5.747 5048 10.795 

31º Castanheiras 1.666 1351 3.017 

32º Ministro Andreazza 3.064 1328 4.392 

33º Nova Brasilândia D'Oeste 6.271 3365 9.636 

34º Machadinho D'Oeste 11.444 2642 14.086 

35º Parecis 1.961 2921 4.882 

36º Alto Alegre dos Parecis 3.615 1706 5.321 

37º Alvorada D'Oeste 5.236 914 6.150 

38º DSEI - Porto Velho (Indígenas) 5.714 3960 9.674 

39º São Francisco do Guaporé 5.781 2918 8.699 

40º Nova Mamoré 7.576 944 8.520 

41º Porto Velho 197.544 1076 198.620 

42º Rolim de Moura 18.975 2054 21.029 

43º Buritis 10.975 1886 12.861 

44º Vale do Anari 3.552 6282 9.834 

45º Espigão D'Oeste 9.730 3417 13.147 

46º Campo Novo de Rondônia 3.900 1882 5.782 

47º Theobroma 3.379 1369 4.748 

48º Vale do Paraíso 2.341 2094 4.435 

49º Costa Marques 4.875 3665 8.540 

50º Ji-Paraná 41.524 3259 44.783 

51º Santa Luzia D'Oeste 4.159 904 5.063 

52º Chupinguaia 2.721 2119 4.840 

53º Seringueiras 3.820 2543 6.363 

54º São Miguel do Guaporé 7.218 20513 27.731 

TOTAL 604.756 277.142 881.898 
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12.2. Recursos humanos 

 

É imprescindível que os gestores mobilizem um grande número de profissionais 

visando evitar aglomeração e reduzir o tempo médio de espera entre o registro do 

vacinado e o procedimento de administração do imunobiológico, considerando que 

acontecerá simultaneamente a vacinação de rotina, contra a COVID-19, contra a 

influenza, contra o sarampo, vacinação de bloqueio, notificação e investigação de eventos 

adversos e óbitos temporalmente associados a vacinação, entre outras, além de realizar 

levantamento de todos os profissionais de saúde que já foram capacitados para realizar 

vacinação e avaliar a possibilidade de incluí-los na campanha como vacinadores e 

escriturários. 

Esses profissionais (vacinadores e escriturários) estarão em contato direto com os 

usuários, executando os serviços de registro e administração de imunobiológicos com 

qualidade e segurança, visando a prevenção, controle, eliminação e erradicação de 

doenças imunopreveníveis. 

 

12.3. Capacitação 

 

Está prevista a oferta de capacitação voltada para a qualificação de 

profissionais de saúde do SUS que atuarão nas campanhas de vacinação contra a 

COVID-19, em especial aos profissionais inseridos na Atenção Primária em Saúde e 

nas mais de 360 salas de vacina existentes no Estado, pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), em parceria com a CGPNI e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde/MS. 

O curso denominado “Vacinação para COVID-19: protocolos e 

procedimentos” será na modalidade de Educação a Distância (EaD), em conteúdo 

adequado ao perfil dos profissionais da rede do SUS. Será ofertada no âmbito do 

Campus Virtual Fiocruz, em acesso público e gratuito, visando alcançar de forma 

rápida e em escala nacional, os profissionais de todo o País que atuarão na campanha 

de vacinação. 

O Estado também conta com a parceria do Centro Técnico Profissionalizante 

da Área da Saúde – CETAS/RO para a capacitação de profissionais. Já a Coordenação 

Estadual de Imunizações desenvolverá reuniões técnicas para esclarecimentos e 

orientações para os municípios durante todo o período da campanha de vacinação 

contra a COVID-19. A parceria com Escola Técnica do SUS de Rondônia, CETAS/RO, 
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como já dito, capacitará enfermeiros e outros profissionais de saúde residentes para a 

vacinação contra o COVID-19 na rede Estadual em Porto Velho como suporte adicional 

à Capital. 

A AGEVISA-RO, através da Coordenação Estadual de Imunizações, capacitou 

em Sala de Vacina e Rede de Frio, no ano de 2019, todos os técnicos dessas Regionais 

que estão disponibilizados para o Programa de Imunização, bem como profissionais que 

trabalham com a imunização em todos os municípios. 

A Coordenação Estadual de Imunizações enviou 5 equipes técnicas, no período 

de 31 de maio a 14 de junho de 2021, para a Supervisão das Centrais Regionais e 

Municipais de Rede de Frio e Salas de Vacina, em 49 municípios do estado. Na 

oportunidade os técnicos orientaram técnicos, secretários e prefeitos para a melhoria 

A AGEVISA/RO estabelecerá, com o apoio da Coordenação Estadual de 

Imunizações, Gerência Estadual de Vigilância Sanitária, VISA Municipais, Conselho 

Estadual e Municipais de Saúde e COSEMS, cronograma de visitas técnicas às Centrais 

Regionais e Municipais de Rede de Frio para avaliação de tais estrutura e demais 

providências. 

 

12.4. Fluxo de distribuição de imunobiológicos 

 

A Central Estadual de Rede de Frio possui estrutura organizacional e logística 

para a garantia da vacinação em todo o estado de Rondônia, dividindo responsabilidades 

de execução com a esfera nacional e municipal, conforme Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Fluxo de distribuição de imunobiológicos 

 

 
Fonte: Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação  

Contra a Covid-19, Santa Catarina, 2020. 

 

12.5. Armazenamento da vacina contra a COVID-19. 
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É imprescindível à segurança das vacinas, mantê-las armazenadas em local 

seguro, além de dispensar o quantitativo estimado diário para a sala de vacinação. As 

sobras devem ser recolhidas para um local seguro para evitar desvio. 

As vacinas devem ser cercadas de cuidados, inclusive vigilância 24 horas, 

principalmente em locais que não possuem motor gerador de energia. Dessa forma, o 

ideal é mapear todos os riscos para que seja possível garantir a integridade, qualidade e 

eficácia das vacinas. Entre esses problemas, os únicos que não podem ser evitados são os 

imprevistos. 

Dessa forma, garantir a operacionalização da campanha possibilita a vacinação 

em massa mais diversas localidades. 

 

12.5.1. Central Nacional de Rede de Frio 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, é 

responsável pela aquisição de imunobiológicos dos laboratórios produtores. 

A Rede de Frio Nacional do Programa Nacional de Imunizações é a unidade gestora 

responsável armazenamento e distribuição dos imunobiológicos para os estados e Distrito 

Federal. 

Normalmente os imunobiológicos chegam ao estado de Rondônia por transporte 

aéreo e/ou terrestre, através do Complexo Logístico do Ministério da Saúde, que está 

localizado no estado de São Paulo. 

Em todas as instâncias do País, as Centrais de Rede de Frio (CRFs), sejam elas 

nacional, Estaduais, Regionais ou Municipais realizam: 

a) Armazenamento e distribuição, com câmaras frias positivas (+2°C a +8°C) e 

negativas (-25°C a -15°C), a depender da demanda; sala de distribuição; área de 

recebimento e inspeção de imunobiológicos; e, almoxarifado. 

b) Apoio administrativo e ensino e pesquisa (opcional e desejável), com previsão de 

espaços adequados às atividades de gestão e administração, às atividades técnicas 

especializadas, bem como à realização de reuniões, planejamentos, educação em 

saúde, formação e capacitação de recursos humanos. 

c) Apoio logístico, contempla estrutura adequada à carga e descarga de 

imunobiológicos, área para gerador, para garantia de sistema backup de geração 

de energia elétrica, espaço para instalação de equipamentos condensadores, 
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depósito de material de limpeza e higiene e ambiente para seleção, guarda 

temporária de resíduos, recepção/espera e banheiros. 

d) Apoio técnico, com espaço para copa e refeitório, quando adequado. 

 

12.5.2. Central Estadual de Rede de Frio 

 

A Central Estadual de Rede de Frio estabelece um planejamento da necessidade 

de imunobiológicos compartilhado com a Instância Nacional, de forma a atender às 

atividades de vacinação, em função dos Calendários de Vacinação Nacional e da situação 

epidemiológica. Este planejamento visa ao abastecimento otimizado, considera a demanda 

específica da unidade federada, a capacidade de armazenamento da Central Estadual de 

Rede de Frio e a distribuição na logística da cadeia de frio às centrais vinculadas. 

As Centrais Regionais de Rede de Frio instaladas e funcionando nas estruturas 

físicas e com recursos humanos das Gerências Regionais de Saúde, estão vinculadas à 

Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO. 

A Rede de Frio do estado de Rondônia, com área total construída de 1500 m² 

(coordenação, área técnica e rede de frio), a rede de frio está equipada com sala de preparo 

climatizada, almoxarifado, doca de carga/descarga, 17 freezers convencionais de 548 

litros cada, 02 câmaras para conservação de imunobiológicos de 400 litros cada e 04 

câmaras frigoríficas com espaço total de 372 m³ (trezentos e setenta e dois metros 

cúbicos), como demonstrado no Quadro 5, são capazes de armazenar imunobiológicos na 

temperatura positiva entre +2ºC +8ºC nos seguintes quantitativos: 

 Imunobiológicos em frascos-ampola unidose acompanhados de seringa - 

aproximadamente 300.800 (trezentos e oitenta mil) doses ou; 

 Imunobiológicos em frascos-ampola unidose sem seringa – aproximadamente 

2.481.600 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentas) doses ou; 

 Imunobiológicos em frascos-ampola 10 doses – aproximadamente 13.600.000 

(treze milhões e seiscentas mil) doses. 

 
Quadro 5: Mapeamento logístico da Central Estadual 

CENTRAL ESTADUAL 

CNES 0213950 

Previsão de segurança 

Transporte Armazenamento 

Sim (x)   Não (  ) Sim (x)   Não (  ) 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 372 m³ 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 9.316 litros 
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou não) Não 
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Capacidade Logística até a unidade vinculada (transporte) sim ou não Sim 
Tipo de modal Terrestre 
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim 

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 
 

A Rede de Frio do estado de Rondônia também dispõe de câmaras verticais 

técnicas científicas e de frízeres convencionais para armazenamento de vacinas negativas 

na temperatura -25ºC, e congelamento de bobinas reutilizáveis, motor gerador de energia 

de 81 kva. 

A AGEVISA, por meio da Coordenação Estadual de Imunização e alinhada com 

as diretrizes do Programa Nacional de Imunização, possui 6 (seis) Centrais de Rede de 

Frio com locais de armazenamento de imunobiológicos e insumos. A Rede de Frio 

Estadual é a unidade gestora, incluindo estrutura técnico-administrativa para conservação 

dos imunobiológicos até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, 

distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente para as 5 (cinco) Centrais 

Regionais de Rede de Frio localizadas nos municípios de Ariquemes, Ji Paraná, Rolim de 

Moura, Cacoal e Vilhena e estas por sua vez, aos seus municípios de abrangência. 

A logística de distribuição para as Centrais Regionais e Municipais é realizada 

por meio rodoviário, contando com uma frota atual de 6 caminhões com baú 

refrigerados, sob supervisão de técnicos capacitados em rede de frio. Da mesma forma 

deve ser garantida pelo município no transporte e armazenamento das vacinas da sede do 

município até as unidades de saúde onde estão situadas as salas de vacinas ou no caso de 

uso de outras estratégias de vacinação de campanha. 

 

12.5.3. Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE  

Os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs) são centros 

constituídos de infraestrutura e logística específicas, que têm como finalidade facilitar o 

acesso da população, em especial dos portadores de imunodeficiência congênita ou 

adquirida e de outras condições especiais de comorbidade, ou exposição a situações de 

risco aos imunobiológicos especiais para prevenção das doenças que são objeto do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), bem como garantir os mecanismos necessários 

para investigação, acompanhamento e elucidação dos casos de eventos adversos graves 

e/ou inusitados associados temporalmente à aplicação de imunobiológicos. 

O CRIE de Rondônia possui gestão estadual, está vinculado a AGEVISA/RO e 

está localizado no ambulatório do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Este serviço 
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também está contemplado com melhoria estrutural e de equipamentos através das 

portarias ministeriais n° 2.782, de 14 de outubro de 2020 e 3.248, de 2 de dezembro de 

2020, com previsão de execução dos recursos para 2021 e foi recentemente todo 

reformado e ampliado para atender com mais segurança e qualidade todos os grupos 

especiais que fazem uso desse serviço. 

Conforme Quadro 6, o CRIE conta com 1 (uma) câmara para conservação de 

imunobiológicos de 504 litros, com capacidade de conservação total de 32.000 doses de 

vacinas, 1 freezer convencional de 380 litros. Na falta de energia da rede pública, o 

gerador do Hospital de Base é acionado.   

 

Quadro 6: Mapeamento logístico do CRIE 

CRIE-RO 

CNES 0211403 

Previsão de segurança 

Transporte Armazenamento 

Sim (x)   Não (  ) Sim (x)     Não (  ) 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 504 litros 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 380 litros 
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou não) Não 
Capacidade Logística até a unidade vinculada (transporte) sim ou não Sim 
Tipo de modal Terrestre 
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim 

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 
 

12.5.4. Centrais Regionais de Rede de Frio 

As Centrais Regionais de Rede de Frio, funcionando no estado de Rondônia nas 

Gerências Regionais de Saúde, estas últimas vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde, 

ocupam posição estratégica e são unidades gestoras responsáveis pelo recebimento, 

armazenamento, distribuição e transporte de imunobiológicos de rotina e da campanha da 

Influenza, de forma oportuna e eficiente aos seus municípios de abrangência, bem como 

da capacitação dos técnicos, da supervisão e acompanhamento do funcionamento das 

respectivas Rede de Frio Municipais, assumindo atividades compatíveis com a Central 

Estadual de Rede de Frio. 

ATENÇÃO! 

Com o objetivo de otimizar a chegada dos imunobiológicos no interior do 

Estado e a consequente vacinação contra a COVID-19 na população, bem como 

atender ao que preconiza o Decreto Estadual 26.134 de 17 de junho de 2021, que 

estabelece o prazo de 72 horas para que as doses recebidas sejam aplicadas, é de 

responsabilidade de todos os municípios a busca imediata de tais doses na sua 

respectiva Gerência Regional. 
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As remessas de vacinas contra a COVID-19, recebidas do Ministério da 

Saúde, são distribuídas pela Coordenação Estadual de Imunizações/AGEVISA com 

base na população estimada pelo IBGE e divulgadas amplamente na imprensa e em 

veículos de rede social institucionalizada antes do embarque aos municípios do 

interior do Estado. 

O município de Porto Velho não dispõe de Central Regional de Rede de Frio, 

sendo a Central Estadual de Rede de Frio que executa a função de armazenamento para 

os municípios de Guajará Mirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. 

O Estado dispõe de 05 Centrais Regionais de Rede de Frio, assim distribuídas: 

 

12.5.4.1. Central Regional de Rede de Frio Ariquemes 

 

A Central Regional de Rede de Frio de Ariquemes, de acordo com o Quadro 7 é 

a unidade gestora com 6 (seis) câmaras para conservação de imunobiológicos de 1500 

litros cada, com capacidade de conservação total de 888.000 doses de vacinas, 3 freezers 

convencionais de 548 litros e caminhão baú refrigerado. Incluindo estrutura técnico-

administrativa para conservação dos imunobiológicos até o usuário, incluindo as etapas 

de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente 

para os 9 (nove) municípios de sua de abrangência: 1. Ariquemes 2. Cujubim 3. Rio 

Crespo 4. Alto Paraíso 5. Cacaulândia 6. Machadinho D’Oeste 7. Monte Negro 8. Campo 

Novo de Rondônia 9. Buritis. 

 
Quadro 7: Mapeamento logístico da Regional de Ariquemes 

CENTRAL REGIONAL ARIQUEMES 

CNES 0213985 

Previsão de segurança 
 

Transporte Armazename

nto 

 

Sim (x)   Não 

(  ) 

Sim (x)   Não 

(  ) 

 

Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 9.000 litros  
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 1.644 litros  
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou 
não) 

Não  

Capacidade Logística até a unidade vinculada 

(transporte) sim ou não 
Sim  

Tipo de modal Terrestre  
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim  

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 
 

12.5.4.2. Central Regional de Rede de Frio Ji Paraná 
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A Central Regional de Rede de Frio de Ji Paraná, conforme Quadro 8 é a unidade 

gestora com 7 (sete) câmaras para conservação de imunobiológicos de 1500 litros cada, 

02 geladeiras comerciais de 04 portas com capacidade de acondicionamento de 30.000 

doses cada, com capacidade de conservação total de 1.096.000 doses de vacina, 4 freezers 

convencionais de 548 litros e um caminhão baú refrigerado. Inclui estrutura técnico-

administrativa para conservação dos imunobiológicos até o usuário, com as etapas de 

recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente 

para os 15 (quinze) municípios de sua de abrangência: 1. Ji- Paraná 2. Jaru 3. Ouro Preto 

D’Oeste 4. Presidente Médici 5. Theobroma 6. Vale do Anari 7. Governador Jorge 

Teixeira 8. Vale do Paraíso 9. Teixeirópolis 10. Urupá 11. Mirante da Serra 12. Nova 

União 13. Alvorada D’Oeste 14. São Francisco do Guaporé 15. Costa Marques. 

 

Quadro 8: Mapeamento logístico da Central Regional de Ji Paraná 

CENTRAL REGIONAL DE JI PARANÁ 

CNES 0213993 

Previsão de segurança 

Transporte Armazenamento 

Sim (x)   Não (  ) Sim (x)   Não (  ) 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 10.500 litros 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 2.192 litros 
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou não) Não 
Capacidade Logística até a unidade vinculada (transporte) sim ou não Sim 
Tipo de modal Terrestre 
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim 

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 

 

12.5.4.3. Central Regional de Rede de Frio de Rolim de Moura 

 

A Central Regional de Rede de Frio de Rolim de Moura, conforme Quadro 9 é a 

unidade gestora com 5 (cinco) câmaras para conservação de imunobiológicos de 1500 

litros cada, capacidade de conservação total de 740.000 doses de vacinas, 03 freezers 

convencionais de 548 litros e um caminhão baú refrigerado. Incluindo estrutura técnico-

administrativa para conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o 

usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, 

de forma oportuna e eficiente para os 10 (dez) municípios de sua de abrangência: 1. Rolim 

de Moura 2. Alta Floresta 3. Alto Alegre dos Parecis 4. Castanheiras 5. Novo Horizonte 

6. Nova Brasilândia D’Oeste 7. Santa Luzia D’Oeste 8. Seringueiras 9. Parecis 10. São 

Miguel do Guaporé. 
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Quadro 9: Mapeamento logístico da Central Regional de Rolim de Moura 

CENTRAL REGIONAL ROLIM DE MOURA 

CNES 0214019 

Previsão de segurança 

Transporte Armazenamento 

Sim (x)   Não (  ) Sim (x)   Não (  ) 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 7.500 litros 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 1.644 litros 
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou não) Não 
Capacidade Logística até a unidade vinculada (transporte) sim ou não Sim 
Tipo de modal Terrestre 
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim 

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 
 

12.5.4.4. Central Regional de Rede de Frio de Cacoal 

 

A Central Regional de Rede de Frio de Cacoal, conforme Quadro 10 é a unidade 

gestora com 5 (cinco) câmaras para conservação de imunobiológicos de 1500 litros cada, 

capacidade de conservação total de 740.000 doses de vacinas, 03 freezers convencionais 

de 548 litros e um caminhão baú refrigerado. Inclui estrutura técnico-administrativa para 

conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo 

as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e 

eficiente para os 6 (seis) municípios de sua de abrangência: 1. Cacoal 2. Ministro 

Andreazza 3. Pimenta Bueno 4. Primavera de Rondônia 5. São Felipe do Oeste 6. Espigão 

D’Oeste. 

 

Quadro 10: Mapeamento logístico da Central Regional de Cacoal 

CENTRAL REGIONAL CACOAL 

CNES 0214981 

Previsão de segurança 

Transporte Armazenamento 

Sim (x)   Não (  ) Sim (x)   Não (  ) 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 7.500 litros 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 1.644 litros 
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou não) Não 
Capacidade Logística até a unidade vinculada (transporte) sim ou não Sim 
Tipo de modal Terrestre 
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim 

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 

 

 

12.5.4.5. Central Regional de Rede de Frio de Vilhena 

 

A Central Regional de Rede de Frio de Vilhena, conforme o Quadro 11 é a unidade 

gestora com 5 (cinco) câmaras para conservação de imunobiológicos de 1500 litros cada, 

01 geladeira comercial de 04 portas com capacidade de acondicionamento de 30.000 

doses, capacidade de conservação total de 770.000 doses de vacinas, 03 freezers 
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convencionais de 548 litros e um caminhão baú refrigerado. Inclui estrutura técnico-

administrativa para conservação dos imunobiológicos até o usuário, incluindo as etapas 

de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente 

para os 7 (sete) municípios de sua de abrangência: 1. Vilhena 2. Chupinguaia 3. Colorado 

D’Oeste 4. Cabixi 5. Cerejeiras 6. Pimenteiras do Oeste 7. Corumbiara. 

 

Quadro 11: Mapeamento logístico da Central Regional de Vilhena 

CENTRAL REGIONAL VILHENA 

CNES 0214035 

Previsão de segurança 

Transporte Armazenamento 

Sim (x)   Não (  ) Sim (x)   Não (  ) 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de 2ºC a 8ºC 7.500 litros 
Capacidade de armazenamento (m³/l) de -20ºC 1.644 litros 
Deficiência na capacidade de armazenamento (sim ou não) Não 
Capacidade Logística até a unidade vinculada (transporte) sim ou não Sim 
Tipo de modal Terrestre 
Cadastro no SIES (sim ou não) Sim 

Fonte: Coordenação Estadual de Imunizações/GTVEP/AGEVISA, 2021 
 

 

12.5.5. Centrais Municipais de Rede de Frio 

 

As Centrais Municipais de Rede de Frio são unidades gestoras e executora da 

vacinação. Devem ter estrutura técnico-administrativa para conservação dos 

imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de 

recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente 

para as salas de vacinação.  

 

12.5.6. Salas de Vacinas  

No estado de Rondônia estão instaladas, até o presente momento, 362 salas de 

vacinação públicas fixas e volantes, distribuídas nos 52 municípios como mostra a Tabela 

3 abaixo: 

Tabela 3: Quantitativo de salas de vacinas por municípios 

Municípios de Rondônia 
Quantidade de Salas de 

Vacinas 

ALTA FLORESTA D'OESTE 12 

ALTO ALEGRE DOS PARECIS 7 

ALTO PARAISO 7 

ALVORADA D'OESTE 6 

ARIQUEMES 16 

BURITIS 4 

CABIXI 4 

CACAULANDIA 1 

CACOAL 15 

CAMPO NOVO DE RONDONIA 4 

CANDEIAS DO JAMARI 7 

CASTANHEIRAS 3 

CEREJEIRAS 3 

CHUPINGUAIA 5 

COLORADO DO OESTE 4 

CORUMBIARA 5 

COSTA MARQUES 4 
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CUJUBIM 3 

ESPIGAO D'OESTE 10 

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 7 

GUAJARA-MIRIM 6 

ITAPUA DO OESTE 2 

JARU 11 

JI-PARANA 18 

MACHADINHO D'OESTE 5 

MINISTRO ANDREAZZA 4 

MIRANTE DA SERRA 2 

MONTE NEGRO 4 

NOVA BRASILANDIA D'OESTE 1 

NOVA MAMORE 6 

NOVA UNIAO 1 

NOVO HORIZONTE DO OESTE 3 

OURO PRETO DO OESTE 6 

PARECIS 4 

PIMENTA BUENO 4 

PIMENTEIRAS DO OESTE 1 

PORTO VELHO 71 

PRESIDENTE MEDICI 10 

PRIMAVERA DE RONDONIA 2 

RIO CRESPO 1 

ROLIM DE MOURA 12 

SANTA LUZIA D'OESTE 4 

SAO FELIPE D'OESTE 1 

SAO FRANCISCO DO GUAPORE 6 

SAO MIGUEL DO GUAPORE 8 

SERINGUEIRAS 1 

TEIXEIROPOLIS 2 

THEOBROMA 6 

URUPA 4 

VALE DO ANARI 5 

VALE DO PARAISO 3 

VILHENA 21 

                        Fonte: Sistema de Informações PNI e base demográfica do IBGE. 

A sala de imunização é a estrutura, por meio da qual, se executa o serviço de 

administração de imunobiológicos com qualidade, segurança e está em contato direto com 

o usuário final da cadeia de frio. Esses serviços, desenvolvidos na instância local da Rede 

de Frio, concretizam a Política Nacional de Imunizações, por meio de ações de prevenção, 

controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis. Estão diretamente 

ligadas à gestão municipal. 

As câmaras refrigeradas são os equipamentos apropriados ao armazenamento dos 

imunobiológicos. Todas as vacinas, produtos termolábeis, devem ser armazenadas e 

conservadas nas salas de imunização em temperaturas entre +2°C e +8°C, ideal +5°C. 

Em esforço convergente das diversas esferas de gestão, desde 2012, a Rede de 

Frio do País vem substituindo a utilização de refrigeradores domésticos pelos 

equipamentos cadastrados na ANVISA, próprio para o armazenamento seguro das 

vacinas. 

OBS: De acordo com Ofício circular conjunto CONASS/CONASEMS n° 002 que 

trata do levantamento da rede de frio em municípios de até 100 mil habitantes, está sendo 

realizado investimento com recursos federais para aquisição de câmaras de conservação 

de vacina que contemplará os municípios do Estado. Adicionalmente, através da portaria 
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ministerial n° 3248, de 2 de dezembro de 2020 que institui, em caráter excepcional e 

temporário, incentivo financeiro destinado aos estados para estruturação das unidades de 

rede de frio do PNI, contemplará municípios acima de 100 mil habitantes (salas de vacina) 

Centrais municipais / regionais de rede de frio e central estadual de rede de frio com 

equipamentos de computação, ar condicionados e câmaras de conservação. Os 

municípios contemplados nesse aditivo são Porto Velho, Ariquemes, Ji Paraná, Vilhena.  

12.6. Escolta armada para transporte de vacina contra a COVID-19. 

 

O clamor e o afã da população pela vacina da COVID-2019 traz 

muita preocupação por problemas sérios que poderão surgir no transporte, nos locais de 

acondicionamento desses imunobiológicos e principalmente nas salas de vacina por 

aquelas pessoas que não estão contempladas nas fases iniciais da campanha de vacinação, 

mas se encontram desesperadas por perdas de entes queridos na família e pela 

possibilidade de contrair o vírus, como destaca o Secretário Geral da Organização 

Internacional de Polícia Criminal (Interpol) Jürgen Stock: 

“É essencial que as forças de aplicação da lei estejam o mais preparadas possível 

para o que será um ataque violento de todos os tipos de atividades criminosas ligadas à 

vacina contra a COVID-19. Enquanto os governos se preparam para distribuir as vacinas, 

as organizações criminosas planejam se infiltrar ou interromper as cadeias de suprimento. 

Alta demanda, combinada com o estoque limitado, vai fazer com que as vacinas da 

COVID-19 sejam equivalentes a ouro líquido para redes de crime organizado uma vez 

que elas estejam disponíveis”.  

Além do roubo de doses para comercialização no mercado negro, o órgão prevê 

que muitos criminosos tentarão vender imunizantes ilícitos ou fraudados. 

De acordo com a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística 

(NTC), após levantamento realizado em parceria com as polícias Civil, Militar e 

Rodoviária, foram registrados 22 mil roubos de cargas nas rodovias brasileiras somente 

no último ano. Cada vez mais quadrilhas e facções vêm se especializando nesse tipo de 

crime, atraídas pela vulnerabilidade das estradas e pelo alto retorno devido ao valor das 

mercadorias. 

Sendo assim, escolta armada em rodovias é uma opção eficiente para a segurança 

do transporte de cargas e objetos de valor. O acompanhamento é feito desde o embarque 

da carga até o destino final. 
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Tudo isso é fundamental para oferecer mais segurança durante todo o trajeto, do 

embarque ao desembarque das vacinas. Qualquer imprevisto pode trazer inúmeras 

consequências e causar danos materiais e de recursos humanos. 

Nesse sentido, os gestores estaduais e municipais devem solicitar apoio a 

segurança pública (polícia rodoviária federal, polícia militar, civil, bombeiro, marinha, 

exército e aeronáutica) para o transporte das vacinas contra a COVID-19. A escolta deve 

contemplar todo o percurso da carga, desde o carregamento do caminhão baú refrigerado 

até a entrega em seu ponto final. 

 

12.7. Competências da Esfera Municipal no Programa de Vacinação contra a 

COVID-19 

 

Constituem competências da esfera municipal: 

a) A coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a 

vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) 

e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 

vacinação; 

b) A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes; 

c) O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as 

normas técnicas vigentes; 

d) A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, 

bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos 

estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às 

unidades notificadoras. 

 

12.8. Estratégias para vacinação e medidas seguras 

 

Os serviços de vacinação devem obedecer às diretrizes nacionais sobre 

distanciamento social, tomar medidas rígidas para manter o controle e prevenção da 

infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeções e proteger os trabalhadores 

da saúde e o público. Para isso, recomenda-se: 
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 Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e 

desinfetadas com frequência. Utilizar, de preferência, espaços ao ar livre 

e amplos; 

 Manter em observação por 30 (trinta) minutos, o vacinado no local da 

aplicação após a administração da vacina; 

 Garantir a disponibilidade de local para lavagem das mãos ou álcool em 

gel a 70%; 

 Limitar um único familiar para acompanhar idosos e usuários que 

necessitem de acompanhante por lei, dentro da sala de vacinação; 

 Atentar as recomendações de distanciamento social no local da oferta da 

vacina e na sala de espera, evitando aglomerações; 

 Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios 

antes da entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do 

SARSCoV-2. 

 Realizar a higiene das mãos com frequência; 

 Evitar o uso do celular durante o atendimento aos usuários; 

 Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o 

funcionamento da cadeia fria; 

 Orientar profissionais de saúde e usuários que apresentarem sintomas 

como tosse ou febre, não comparecer ao trabalho ou as salas de vacina e 

procurar atenção médica; 

 Vacinação em drive-thru; 

 Vacinação com hora marcada; 

 Vacinação domiciliar. 

 Vacinação em locais especiais: farmácias, supermercados, bancos, locais 

de trabalho etc.; 

 Disponibilizar equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

 

12.9. ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA 

COVID-19 NO ÂMBITO MUNICIPAL 

 

12.9.1 - Identificar as necessidades da equipe em nível local 
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a) Definir o número de profissionais e equipes de vacinação necessárias para 

vacinação considerando os cuidados para não haver aglomeração, especialmente 

a não exposição de pessoas com fatores de risco ampliado (idosos, doentes 

crônicos); 

b) Revisar o inventário dos equipamentos da cadeia de frio e a capacidade de 

armazenamento da rede de frio e determinar as lacunas a partir do Manual de 

Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, se necessário 

aquisição utilizar os recursos financeiros como os federais da Vigilância em 

Saúde. 

c) Atualizar os planos de contingência para armazenamento de vacinas e ampliar, 

conforme necessário, a rede de frio (equipamentos e insumos) para garantir a 

capacidade de inclusão desta vacina de campanha. 

d) Elaborar o plano de distribuição de vacinas e insumos até o nível local. 

 

12.9.2 Realizar monitoramento, supervisão e avaliação 

 

a) Implementar estratégias de monitoramento, supervisão e avaliação da Campanha, 

podendo ser por meio de comissões locais, sala de análise e monitoramento da 

situação ou outras de acordo com a realidade do município. 

b) Revisar dados sobre doses administradas por distrito/área de saúde da 

família/APS, estabelecimentos de saúde, desagregados por grupo populacional 

priorizado. 

c) Revisar as informações demográficas. 

d) Criar um painel para monitorar as coberturas e outros indicadores de rastreamento 

da implementação da vacinação em cada uma das etapas. 

e) Preparar uma lista de verificação para monitorar e avaliar a implementação do 

plano de vacinação. 

 

12.9.3. Comunicação, informação e mobilização social 

 

a) Definir uma estratégia de informação e conscientização da população para o 

aumento da confiança na vacinação. 
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b) Identificar porta-vozes, articulação com a mídia, uso de redes sociais, incluindo 

análise e gerenciamento de boatos, monitoramento de mídias internacionais, 

nacionais e locais, entre  

c) Avaliar razões pelas quais as pessoas não estão sendo vacinadas, incluindo 

diferentes fontes de informação. 

 

12.9.4. Descrever as estratégias e táticas para a vacinação, de acordo com as fases, 

os grupos prioritários e o cronograma 

 

Construir plano de vacinação que pode envolver: 

 Horários específicos para cada grupo de risco previamente identificado; 

 Vacinação institucional; 

 Vacinação em locais especiais: farmácias, supermercados, bancos, locais de 

trabalho etc.; 

 Vacinação móvel; 

 Vacinação em autoatendimento (drive-thru); 

 Vacinação com hora marcada; 

 Vacinação domiciliar; 

 

12.9.5. Equipamentos de Proteção Individual 

Levantar o número existente de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e o 

quantitativo necessário para as equipes ampliadas que farão a vacinação. Até o momento 

não temos definição por parte do MS do envio ou não de EPI’s para uso na campanha de 

vacinação. Se necessário aquisição utilizar recursos financeiros como os federais 

recebidos para enfrentamento do COVID 19. 

12.9.6. Materiais e equipamentos que fazem parte da estrutura necessária para a 

vacinação 

 

a) Caixas Térmicas: caixas térmicas de poliuretano com capacidade mínima de 12 

litros para as atividades diárias da sala de vacinação e as ações extramuros, de 

intensificação, campanha e bloqueio. O PNI recomenda a substituição das caixas 

térmicas de poliestireno expandido, utilizadas nas atividades de rotina e 
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extramuros, por caixas de poliuretano, devido a sua resistência, durabilidade e 

facilidade de higienização. 

b) Bobinas reutilizáveis para a conservação dos imunobiológicos em caixas 

térmicas. As bobinas reutilizáveis são recipientes constituídos de material plástico 

(geralmente polietileno), contendo gel à base de celulose vegetal em concentração 

não tóxica e água (bobina reutilizável de gel) ou apenas água (bobina reutilizável 

de água). 

c) Recipiente plástico para ser colocado dentro da caixa térmica, com o objetivo de 

separar e proteger os frascos de vacina abertos e em uso. 

d) Termômetros digitais, instrumentos de medição de temperatura para os 

equipamentos de refrigeração e as caixas térmicas. 

e) Caixa coletora de material perfuro cortante com suporte. 

f) Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor. É um 

equipamento eletrônico de precisão com visor de cristal líquido. Possui dois 

sensores: um na unidade, ou seja, no corpo do termômetro “IN” que registra a 

temperatura do local onde está instalado o termômetro e outro na extremidade do 

cabo extensor “OUT”, que registra a temperatura em que está posicionado o 

sensor encapsulado. Encontram-se disponíveis no mercado modelos com 

dispositivo de alarme, requisito desejável, uma vez que são acionados, alertando 

sobre a ocorrência de variação de temperatura, quando ultrapassados os limites 

configurados programáveis: limite mínimo de +3°C e limite máximo de +7°C. 

g) Gerador é o componente fundamental do sistema elétrico, garantindo o 

suprimento emergencial de energia e viabilizando a continuidade do 

funcionamento dos equipamentos de maneira eficaz. A depender da aplicação e 

dos equipamentos que serão supridos, o projetista definirá os requisitos de 

confiabilidade, rapidez e seletividade. 

h) Orientações para especificação dos equipamentos para as vacinas já incluídas no 

Programa Nacional de Imunização: 

 Dimensionar a quantidade e a capacidade em litros do equipamento em função da 

demanda de armazenamento; 

 Compatibilizar o equipamento (dimensões e configuração: vertical ou horizontal) 

com o espaço disponível; 

 Operar, na faixa de temperatura entre +2ºC e +8ºC, as câmaras refrigeradas para 

imunobiológicos; 
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 Operar, na faixa de -25ºC a -15ºC, o freezer convencional para imunobiológicos; 

 Ter sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura 

uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre CFC, 

Clorofluorcarboneto); 

 Possuir, preferencialmente, registro gráfico contínuo de temperatura, de forma a 

facilitar a rastreabilidade das informações relativas à grandeza e suas variações 

em intervalos de tempo determinados; 

 Dispor de controlador de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme 

audiovisual, com bateria; 

 Recomendável porta de vidro com sistema ante embaçante, de forma que o 

operador tenha fácil visualização dos produtos armazenados e a abertura da porta 

aconteça de maneira objetiva; 

 Porta com vedação de borracha e fechamento magnético; 

 Recomendável alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta; 

 Recomendável sistema de rodízios com freio diagonal; 

 Desejável entrada para conexão com computador (exemplo: USB) para 

transferência dos registros e armazenamento; 

 Especificar tensão de alimentação do equipamento, compatível com a tensão 

local; 

 Considerar necessidades de instalação elétrica e rede, exigidas pelo fabricante 

para instalação do equipamento. 

Recomenda-se que todas as Centrais da Rede de Frio tenham áreas essenciais, 

principalmente onde se concentram os equipamentos de refrigeração, sustentadas por 

algum sistema de emergência, para que nos casos de interrupção no fornecimento de 

energia elétrica da rede esteja garantida a conservação dos imunobiológicos. 

Com o intuito de facilitar para os municípios que utilizam este Plano como 

basilador dos seus Planos Municipais de Operacionalização da Vacinação Contra a 

COVID-19, podem ser encontrados no item 13 deste Plano, informes técnicos e notas 

informativas emitidas pelo Ministério da Saúde. 

13. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 
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As ações de comunicação são essenciais na resposta frente a situações de 

emergência em saúde, bem como o processo de vacinação contra a COVID-19. Dessa 

forma, a principal tarefa da assessoria de comunicação dos órgãos públicos é prestar 

informações precisas e em tempo hábil para preparar a população para o enfrentamento 

de um cenário de insegurança e evitar pânico. É importante também trabalhar em sintonia 

com a estratégia de comunicação do Ministério da Saúde, reforçando e potencializando 

as mensagens do nível central, tais como: 

 

 Definição de um único porta-voz (Diretora da AGEVISA, Secretário Estadual de 

Saúde, Secretário Municipal de Saúde) sobre o assunto para não haver 

discordância de fala no âmbito do Estado e municípios e garantir o alinhamento 

com as informações do Ministério da Saúde e demais órgãos envolvidos. 

 Esgotar as dúvidas dos jornalistas, tanto em possíveis coletivas, quanto na relação 

cotidiana com profissionais da comunicação, reforçando a transparência e a 

firmeza sobre as declarações; 

 Definir equipe específica na assessoria de comunicação para trabalhar no assunto.  

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra a vacinação, 

motivadas pela desinformação; 

 Informar sobre os pontos de vacinação nos municípios de todo o Estado tendo em 

vista a característica de universalidade e acessibilidade do Sistema único de Saúde 

brasileiro. 

 

14. Informes Técnicos e Notas Informativas acerca da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19 

 

No quadro 12 estão relacionados todos as notas e informes técnicos emitidos pelo 

Ministério da Saúde para facilitar o trabalho dos gestores de imunização nos município 

de Rondônia. 

 

Quadro 12. Notas e Informes Técnicos Emitidos pelo Ministério da Saúde 

Primeiro Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 19 

de janeiro de 2021 

Primeira pauta de distribuição de vacinas: 5.994.560 milhões de 

doses Sinovac/Butantan, disponíveis para os grupos: Pessoas com 

60 anos ou mais institucionalizadas; Pessoas com Deficiência 

Institucionalizadas; Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas 

e Trabalhadores de Saúde. Consulta através do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/17/primeiro-

informe_tecnico-do- plano_19_01_21_miolo-1.pdf 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/17/primeiro-informe_tecnico-do-%20plano_19_01_21_miolo-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/17/primeiro-informe_tecnico-do-%20plano_19_01_21_miolo-1.pdf
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Segundo Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 23 

de janeiro de 2021 

Segunda pauta de distribuição de vacinas: 2.000.000 milhões de 

doses AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos 

com 70 anos ou mais do Estado do AM (fundo estratégico) e 

Trabalhadores de Saúde. Consulta através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/23/segundo-informe-

tecnico-22-de-janeiro- de-2021.pdf 

Nota Informativa Nº06 - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 25 

de janeiro de 2021 

Terceira pauta de distribuição de vacinas: 906.540 mil doses 

Sinovac/Butantan, disponíveis para os grupos: Idosos de 70 a 74 

anos do Estado do AM, idosos de 80 anos e mais dos Estados de 

RO, AC, RR e PA (fundo estratégico); Trabalhadores de Saúde. 

Consulta através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/05/nota-informativa-6-

2021-cgpni-deidt- svs-ms.pdf 

Nota Informativa Nº 13 - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 05 

de fevereiro de 2021 

Quarta pauta de distribuição de vacinas: 2.905.600 milhões de 

doses Sinovac/Butantan, disponíveis para os grupos: Idosos de 70 

a 74 anos do Estado do AM, idosos de 80 a 89 anos dos Estados de 

RO, AP e TO (fundo estratégico); Idosos de 90 anos e mais dos 

demais Estados; Trabalhadores de Saúde.  

Consulta através do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/05/nota- informativa-13-

2021-cgpni-deidt-svs-ms-1.pdf 

Terceiro Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 23 

de fevereiro de 2021 

Quinta pauta de distribuição de vacinas: 1.200.000 milhões de 

doses Sinovac/Butantan e 2.000.000 milhões de doses 

AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 60 a 69 

anos do Estado do AM, idosos de 80 a 84 anos do Estado do PA, 

idosos de 70 a 84 anos do Estado do AC (fundo estratégico); Idosos 

de 80 anos e mais dos demais Estados; Trabalhadores de Saúde; 

Indígenas (quantitativo excedente). Consulta através do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/24/terceiro-informe-

tecnico_covid.pdf 

Quarto Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 02 

de março de 2021 

Sexta pauta de distribuição de vacinas: 2.552.820 milhões de doses 

Sinovac/Butantan, disponíveis para os grupos: Indígenas 

(quantitativo excedente do Estado do AM); Trabalhadores de 

Saúde; Idosos dos Estados de CE, PB, SE, PR, SC, GO, AM, RO, 

PA e RR (fundo estratégico); Idosos de 80 a 84 anos dos demais 

Estados. Consulta através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/3/quarto-informe-
tecnico_14h57.pdf 

Quinto Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 08 

de março de 2021 

Sétima pauta de distribuição de vacinas: 2.600.000 milhões de 

doses Sinovac/Butantan, disponíveis para os grupos: Idosos de 80 

a 84 anos, 75 a 79 anos; Trabalhadores de Saúde. Consulta através 

do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/09/anexo-quinto-informe-

tecnico-1.pdf 

Sexto Informe Técnico-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 16 

de março de 2021 

 

Oitava pauta de distribuição de vacinas: 4.558.420 milhões de 

doses Sinovac/Butantan, disponível para os grupos: Idosos de 70 a 

75 anos e trabalhadores de saúde. Consulta através do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/16/anexo-sexto- informe-

tecnico-sobre-plano-nacional-covid19.pdf 

Sétimo Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 23 

de março de 2021 

Nona pauta de distribuição de vacinas: 3.999.620 milhões de doses 

Sinovac/Butantan e 1.051.810 milhão de doses 

AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 70 a 74 

anos e 75 a 79 anos; Trabalhadores de Saúde; Povos e 

Comunidades Tradicionais Ribeirinho e Quilombola. Consulta 

através do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-
tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-

pauta-de- distribuicao.pdf 

Oitavo Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 24 de 

março de 2021 

Décima pauta de distribuição de vacinas: 3.200.100 milhões de 

doses de Sinovac/Butantan e 1.022.300 milhão de doses 

AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 65 a 69 

anos e 70 a 74 anos; Povos e Comunidades Tradicionais 

Quilombola. Consulta através do link: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/23/segundo-informe-tecnico-22-de-janeiro-%20de-2021.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/23/segundo-informe-tecnico-22-de-janeiro-%20de-2021.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/05/nota-informativa-6-2021-cgpni-deidt-%20svs-ms.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/05/nota-informativa-6-2021-cgpni-deidt-%20svs-ms.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/05/nota-%20informativa-13-2021-cgpni-deidt-svs-ms-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/05/nota-%20informativa-13-2021-cgpni-deidt-svs-ms-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/24/terceiro-informe-tecnico_covid.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/fevereiro/24/terceiro-informe-tecnico_covid.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/3/quarto-informe-tecnico_14h57.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/3/quarto-informe-tecnico_14h57.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/09/anexo-quinto-informe-tecnico-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/09/anexo-quinto-informe-tecnico-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/16/anexo-sexto-%20informe-tecnico-sobre-plano-nacional-covid19.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/16/anexo-sexto-%20informe-tecnico-sobre-plano-nacional-covid19.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-pauta-de-%20distribuicao.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-pauta-de-%20distribuicao.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-pauta-de-%20distribuicao.pdf
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https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/25/oitavo-informe-

tecnico.pdf 

Nono Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 31 de 

março de 2021 

 

Décima primeira pauta de distribuição de vacinas: 8.400.000 

milhões de doses Sinovac/Butantan e 728.000 mil doses 

AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 65 a 69 

anos e 70 a 79 anos; Trabalhadores da Saúde; Forças de Segurança 

e Salvamento e Forças Armadas.   Consulta   através   do   link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/anexo-nono-informe-

tecnico.pdf 

Décimo Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 07 de 

abril de 2021 

Décima segunda pauta de distribuição de vacinas: 2.008.800 

milhões de doses Sinovac/Butantan e 2.407.750   milhões 

de doses AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos 

de 65 a 69 anos e 70 a 74 anos; Trabalhadores da Saúde; Forças de 

Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Consulta através do 

link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/08/decimo-informe-

tecnico_12-pauta_08-04.pdf 

Décimo primeiro Informe 

Técnico -

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 14 

de abril de 2021 

 

Décima terceira pauta de distribuição de vacinas: 2.500.000 

milhões de doses Sinovac/Butantan e 3.879.000 milhões de 

doses AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 

60 a 64 anos e 65 a 69 anos; Trabalhadores da Saúde; Forças de 

Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Consulta através do 

link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/15/anexo-decimo- primeiro-

informe-tecnico.pdf 

Décimo segundo Informe 

Técnico -

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 21 

de abril de 2021 

 

Décima quarta pauta de distribuição de vacinas: 2.808.000 milhões 

de doses AstraZeneca/Fiocruz e 700.000 doses Sinovac/Butantan, 

disponíveis para os grupos: Idosos de 60 a 64 anos e segundas doses 

de grupos já contemplados anteriormente. Consulta através do link:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/21/decimo- segundo-
informe-tecnico.pdf 

Décimo terceiro Informe Técnico 

-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 28 

de abril de 2021 

Décima quinta pauta de distribuição de vacinas: 104.800,00 mil de 

doses Sinovac/Butantan e 5.168.250 milhões de doses 

AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 60 a 64 

anos; Trabalhadores da Saúde; Forças de Segurança e Salvamento 

e Forças Armadas. Consulta através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/28/decimo- terceiro-

informe_28-04.pdf 

Décimo quarto Informe Técnico -

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 30 

de abril de 2021 

Décima sexta pauta de distribuição de vacinas: 420.000 mil de 

doses Sinovac/Butantan e 6.500.000,00 milhões de doses 

AstraZeneca/Fiocruz, disponíveis para os grupos: Idosos de 60 a 64 

anos; Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas 

com deficiência permanente; Trabalhadores da Saúde; Forças de 

Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Consulta através do 

link: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/1/anexo-decimo-

quarto-informe-tecnico-1.pdf 

Décimo quinto Informe Técnico -

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 02 

de maio de 2021 

 

Décima sétima pauta de distribuição de vacinas: 499.590 mil de 

doses a Pfizer/Wyeth, disponíveis para os grupos: pessoas com 

comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência 

permanente. Consulta através do link: https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/maio/3/anexo-decimo-quinto-informe-tecnico.pdf 

Décimo sexto Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 07 

de maio de 2021 

Décima oitava pauta de distribuição de vacinas: 999.900 mil de 

doses Sinovac/Butantan, 3.981.500,00 milhões de doses 

AstraZeneca/Fiocruz 1.125.540 milhões de doses a Pfizer/Wyeth, 

disponíveis para os grupos: Idosos de 60 a 64 anos; Pessoas com 

comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência 

permanente; Trabalhadores da Saúde; Forças de Segurança e 

Salvamento e Forças Armadas. Consulta através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/3/anexo-decimo-quinto-

informe-tecnico.pdf 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/25/oitavo-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/25/oitavo-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/anexo-nono-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/anexo-nono-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/08/decimo-informe-tecnico_12-pauta_08-04.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/08/decimo-informe-tecnico_12-pauta_08-04.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/15/anexo-decimo-%20primeiro-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/15/anexo-decimo-%20primeiro-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/21/decimo-%20segundo-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/21/decimo-%20segundo-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/28/decimo-%20terceiro-informe_28-04.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/28/decimo-%20terceiro-informe_28-04.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/1/anexo-decimo-quarto-informe-tecnico-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/1/anexo-decimo-quarto-informe-tecnico-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/3/anexo-decimo-quinto-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/3/anexo-decimo-quinto-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/3/anexo-decimo-quinto-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/3/anexo-decimo-quinto-informe-tecnico.pdf
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Décimo sétimo Informe Técnico - 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 13 

de maio de 2021 

Décima nona pauta de distribuição de vacinas: 3.723.000* milhões 

de doses AstraZeneca/Fiocruz; 2.986.000 milhões de doses 

Sinovac/Butantan; para oferta de segunda dose e ajuste de esquema 

vacinal. (*80.000 de doses direcionadas ao estudo de efetividade 

da vacina para a cidade de Botucatu/SP). Consulta através do Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/14/sei_ms-0020556165-
anexo-decimo-setimo- informe-tecnico.pdf 

Décimo oitavo Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 16 

de maio de 2021 

 

Vigésima pauta de distribuição de vacinas: 3.856.800 milhões de 

doses AstraZeneca/Fiocruz; 1.084.850 milhões de doses 

Sinovac/Butantan; e 

649.0570 mil doses Pfizer/Comirnaty; para oferta de segunda dose 

e ajuste de esquema vacinal de pautas anteriores e primeira dose de 

pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com 

comorbidades e pessoas com deficiência. Consulta através do 

Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/17/sei_ms-0020581086-
anexo18o-informe- 1.pdf 

Décimo nono Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 25 

de maio de 2021 

 

Vigésima primeira pauta de distribuição de vacinas: 6.171.750 

milhões de doses AstraZeneca/Fiocruz; e 609.570 mil doses 

Pfizer/Comirnaty; para oferta de primeira dose de trabalhadores da 

saúde, pessoas idosas, povos indígenas, comunidades tradicionais, 

forças de segurança, comorbidades, trabalhadores portuários e do 

transporte aéreo. Consulta no Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/25/19-informe-tecnico_25-

05_2021.pdf/view 

Vigésimo Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 01 de 

junho de 2021 

 

Vigésima segunda pauta de distribuição de vacinas: 5.930.250 

milhões de doses AstraZeneca/Fiocruz para oferta de primeira dose 

comorbidades e pessoas com deficiência permanente, 

trabalhadores da educação do ensino básico, povos e comunidades 

tradicionais quilombolas, povos e comunidades tradicionais 

ribeirinhas e 629.460 mil doses Pfizer/Comirnaty para oferta de 

primeira dose de comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com 

deficiência permanente e trabalhadores do transporte aéreo. 

Consulta no Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/02/vigesimo-informe-

tecnico.pdf 

Vigésimo primeiro Informe 

Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 06 de 

junho de 2021 

 

Vigésima terceira pauta de distribuição de vacinas: 2.392.500 

milhões de doses Pfizer/Comirnaty para oferta de primeira dose de 

comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência 

permanente e trabalhadores da educação do ensino básico, forças 

de segurança e salvamento e forças armadas e trabalhadores do 

transporte aéreo. Consulta no Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-
br/media/pdf/2021/junho/07/anexo_vigesimo_primeiro_informe.pdf 

Vigésimo segundo Informe 

Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 08 de 

junho de 2021 

 

Vigésima quarta pauta de distribuição de vacinas: 4.013.000 

milhões de doses AstraZeneca/Fiocruz para oferta de primeira dose 

de comorbidades e pessoas com deficiência permanente, 

trabalhadores da educação do ensino básico, forças de segurança e 

salvamento forças armadas e povos e comunidades tradicionais 

ribeirinhas e 27.300 mil doses de Astrazeneca/ COVAX FACILIT 

para oferta de primeira dose de trabalhadores de transporte aéreo. 

Consulta no Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/mais-4-milhoes-de-doses-da-
vacina-covid-19-sao-enviadas-para-todo-o-brasil-a-partir-desta-quarta 

9/Anexo_VIGESIMO_SEGUNDO_INFORME.pdf 

Vigésimo terceiro Informe 

Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 17 de 

junho de 2021 

 

Vigésima quinta pauta de distribuição de vacinas: 2.399.670 

milhões de doses Pfizer/Comirnaty para oferta de primeira dose de 

comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência 

permanente, trabalhadores da educação do ensino básico, forças de 

segurança e salvamento  forças armadas e povos e comunidades 

tradicionais ribeirinhas e 1.811.000 mil doses de Sinovac/Butantã 

para oferta de primeira e segunda doses de trabalhadores de saúde, 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/14/sei_ms-0020556165-anexo-decimo-setimo-%20informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/14/sei_ms-0020556165-anexo-decimo-setimo-%20informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/17/sei_ms-0020581086-anexo18o-informe-%201.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/17/sei_ms-0020581086-anexo18o-informe-%201.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/25/19-informe-tecnico_25-05_2021.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/maio/25/19-informe-tecnico_25-05_2021.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/02/vigesimo-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/02/vigesimo-informe-tecnico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/07/anexo_vigesimo_primeiro_informe.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/07/anexo_vigesimo_primeiro_informe.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/mais-4-milhoes-de-doses-da-vacina-covid-19-sao-enviadas-para-todo-o-brasil-a-partir-desta-quarta%209/Anexo_VIGESIMO_SEGUNDO_INFORME.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/mais-4-milhoes-de-doses-da-vacina-covid-19-sao-enviadas-para-todo-o-brasil-a-partir-desta-quarta%209/Anexo_VIGESIMO_SEGUNDO_INFORME.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/mais-4-milhoes-de-doses-da-vacina-covid-19-sao-enviadas-para-todo-o-brasil-a-partir-desta-quarta%209/Anexo_VIGESIMO_SEGUNDO_INFORME.pdf
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pessoas com 60+ institucionalizadas e comorbidades, gestante e 

puérpera e deficiência permanente. Consulta no Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/junho/18/vigesimo_terceiro_informe_tecnico-1.pdf 

Vigésimo quarto 

Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 19 de 

junho de 2021 

 

Vigésima sexta pauta de distribuição de vacinas: 7.684.510 milhões 

de doses Astrazeneca/Fiocruz para oferta de segunda dose pessoas 

de 60 a 64 anos, força de segurança e salvamento e forças armadas. 

Consulta no Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/22/24o_informe_tecnico-

5.pdf 

Vigésimo quinto 

Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 23 de 

junho de 2021 

 

Vigésima sétima pauta de distribuição de vacinas: 1.501.530 

milhões de doses Janssen (Johnson&Johnson) para oferta de dose 

única para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, 

2.308.410 Pfizer/Comirnaty para oferta de primeira dose de 

comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiências 

permanente e 3.202.750 milhões de Sinovac/Butantã para doses 1 

e 2 de força de segurança e salvamento e forças armadas, 

trabalhadores de educação do ensino básico, trabalhadores de 

educação do ensino superior e trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. Consulta no 

Link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/23/25_informe-
tecnico_pauta27.pdf 

Vigésimo sexto 

Informe Técnico 

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 02 de 

julho de 2021 

 

Vigésima sétima pauta de distribuição de vacinas: 3.034.450 

milhões de doses Janssen (Johnson&Johnson) para oferta de dose 

única para pessoas em situação de rua, trabalhadores de transporte 

metroviário e ferroviário, do transporte Aquaviário, caminhoneiros 

e pessoas de 59 a 55 anos, 1.198.080 de Pfizer/Comirnaty para 

primeira dose em funcionários do sistema de privação de liberdade, 

forças de segurança e salvamento e forças armadas e pessoas de 50 

a 55 anos 2. 138. 160 milhões de Pzifer/Comirnaty para primeira 

dose em forças de segurança e salvamento, trabalhadores 

industriais, pessoas de 59 a 55 anos, 4.151.250 doses de 

Astrazeneca/Fiocruz para primeira dose em trabalhadores 

industriais, trabalhador de saúde, trabalhadores de transporte 

coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e 

2.999.280 doses de Astrazeneca/Fiocruz para segunda dose em 

pessoas de 60 a 64 anos, comorbidades e pessoas com deficiência 

permanente, 1.999.00 milhão seringas de 1ml e agulha 22G. Para 

Rondônia vieram 62.800 unidades. Consulta no Link: 
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/SEI_MS-0021390455-

Anexo-26o-INFORME.pdf.  

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS.  

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/18/vigesimo_terceiro_informe_tecnico-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/18/vigesimo_terceiro_informe_tecnico-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/22/24o_informe_tecnico-5.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/22/24o_informe_tecnico-5.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/23/25_informe-tecnico_pauta27.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/23/25_informe-tecnico_pauta27.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/SEI_MS-0021390455-Anexo-26o-INFORME.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/SEI_MS-0021390455-Anexo-26o-INFORME.pdf
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