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Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA 

  

Portaria nº 165 de 19 de outubro de 2021

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE
RONDÔNIA, , no uso das atribuições que lhe confere o art. 29, incisos I, VII, IX, X,  XIII
da Lei Complementar nº 333 de 27 de dezembro de 2005, estabelece:
 
CONSIDERANDO o decreto n° 26.134, de 17 de junho de 2021 que dispõe sobre o implemento de ações
para enfrentamento da pandemia por parte dos municípios do estado de Rondônia;
 
CONSIDERANDO que  o Estado de Rondônia já superou a distribuição de mais de 2 milhões de doses de
vacina e alguns municípios já indicam o excesso de imunobiológico em estoque, acarretando no
provável perecimento de considerável quantidade de vacinas em razão do exaurimento de sua validade;
 
CONSIDERANDO a necessidade do fortalecimento de estratégias que permitam a aceleração do ritmo
vacinal para COVID-19 no Estado de Rondônia, visando o alcance da imunidade coletiva
recomendada pela OMS;
 
CONSIDERANDO reunião técnica realizada no dia 08 de Outubro de 2021 na sede da AGEVISA, com
participação de técnicos da AGEVISA, SESAU e COSEMS e registrada sob ATA ID 0021246344.
 
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar as seguintes determinações aos Municípios do Estado de Rondônia relacionadas
à operacionalização da vacinação contra a COVID-19:

                §1. Determinar o abastecimento de todas as salas de vacinas municipais com vacina para a
COVID-19, ampliando a oferta do imunizante à população;

                §2. Autorizar que municípios com proximidade de vencimento de doses possam articular doação
oficiais de doses com os demais municípios ou regionais, buscando evitar o perecimento de doses por
vencimento;

                §3. Realizar busca ativa de pessoas não vacinadas ou com D2 atrasada, em especial daquelas
residentes em área rural ou de difícil acesso;

                §4. Padronizar para 28 dias o intervalo mínimo entre d1 e d2 dos imunizantes Coronavac,
Astrazeneca e Pfizer;

                §5. Autorizar os municípios com excesso de estoque e/ou proximidade de vencimento de doses, a
estender a aplicação da dose de reforço para pessoas com idade de 18 a 59 anos anos e que já tenham
atingido 6 meses (180 dias) da aplicação de d2 ou dose única.

                §6. Antecipar a aplicação de dose de reforço para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos
para 4 meses (120 dias).

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.
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Art. 2º  Esta Portaria entrará em vigor na data da sua pulblicação, revogando-se as disposições em
contrário.
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 

Cel BM Gilvander Gregório de Lima
Diretor-Geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia / AGEVISA-RO

 
Dra Flávia Serrano Batista

Coordenadora Estadual da COVID-19 / AGEVISA-RO

Documento assinado eletronicamente por Gilvander Gregorio de Lima, Diretor(a), em 25/10/2021,
às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA SERRANO BATISTA, Técnico, em 25/10/2021, às
14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0021457350 e o código CRC CC0B36B7.
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