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Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

QUARTO INFORME TÉCNICO
6ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO

PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19.
A Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Imunização
e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), atualiza as
orientações técnicas rela vas à con nuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, iniciada a par r
da decisão de autorização emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso das vacinas
Sinovac/Butantan (Vacina adsorvida covid-19 (ina vada)) e AstraZeneca/Fiocruz (Vacina covid-19 (recombinante)).
A vacinação contra a covid-19 foi iniciada aos 18 de janeiro de 2021, com doses que somaram um
quan ta vo aproximado de 6 milhões, recebidas a par r do Laboratório Sinovac/Butantan. Posteriormente, o MS
distribuiu, em 5 pautas consecu vas de distribuição (Sinovac/Butantan e AstraZeneca/Fiocruz), um total de
aproximadamente 15 milhões de doses, das quais 4 milhões da AstraZeneca/Fiocruz e cerca de 11 milhões da
Sinovac/Butantan.
A Campanha Nacional de Vacinação, em andamento, já teve um alcance de aproximadamente 8,9
milhões de pessoas relacionadas aos seguintes grupos prioritários:
- Trabalhadores de Saúde (81%);
- Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas) (100%);
- Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas (institucionalizadas)
(100%);
- Povos indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena) (100% do quantitativo inicial repassado pela Secretaria de Saúde Indígena - SESAI);
- Idosos de 90 anos ou mais (100%);
- Idosos de 85 a 89 anos (100%); e
- Idosos de 80 a 84 anos (24%).
Adicionalmente, devido ao número de casos acumulados conﬁrmados de covid-19 no Brasil, foram
promovidas ações estratégicas para o País que culminaram na deﬁnição de um Fundo Estratégico, equivalente à 5%
do total de doses de vacinas de cada uma das pautas de distribuição. O Fundo estratégico foi implementado a par r
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da segunda pauta de distribuição dessa Campanha. Neste sen do, os estados da região norte, já beneﬁciados com
esta ação, demonstram evolução na cobertura vacinal dos grupos prioritários de idosos a par r de 60 anos de idade.
JUSTIFICATIVA
Os riscos de agravamento e óbito pela covid-19 e de vulnerabilidade social, orientaram a deﬁnição
dos grupos prioritários delineados no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19,
disponível
no
link: h ps://www.gov.br/saude/pt- br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
Este tem como obje vo promover a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2, bem
como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do
funcionamento dos serviços essenciais.
Neste sen do, dando con nuidade à Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid, a sexta pauta,
incorporada ao presente Informe Técnico, traz o quan ta vo adicional de 2.552.820 milhões de doses da vacina
Sinovac/Butantan (Quadro1), a ser distribuído às 27 unidades federadas, para atender um total de 1.215.629
milhões de pessoas, dentre as quais 60.781 mil pessoas priorizadas pelo Fundo estratégico (5% do total de
doses:127.641 mil doses), para atender os estados de CE (10%), PB (5%), SE (5%), PR (10%), SC (10%), GO (10%), AM
(30%), RO (5%), PA (10%) e RR (5%), e o restante distribuído para os grupos prioritários sequenciais das 27UF,
igualitariamente, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO):
- Pessoas de 80 a 84 anos (continuidade - perfazendo um total de 70%);
- Trabalhadores de saúde (continuidade - perfazendo um total de 82,8%);
- População indígena (excedente no estado do AM, 929 indígenas).
Quadro 1 - Distribuição das vacinas Sinovac/Butantan, Etapa 6 (2.5 milhões de doses). Brasil
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Fundo Estratégico: 10%CE, 5%PB, 5%SE, 10%PR, 10%SC, 10%GO, 30%AM, 5%RO, 10%PA e 5%RR
Amostra INCQS - re rada aleatória de 80 doses referente a 9 lotes, ou seja, 2 frascos por lote: 18 frascos / 180 doses
O Estado de SP já re rou 577.450 doses, havendo pendência da entrega por parte do MS da diferença, 16.150 doses

Os estados contemplados com o Fundo Estratégico, nos percentuais supra relacionados, referente à 5% do total de doses
disponibilizadas nesta Etapa 6 (127.641 mil doses), deverão proporcionar o acesso à população de idosos dos grupos
prioritários estabelecidos sequencialmente no PNO, de forma a promover a aceleração da vacinação desta população.
UF
Rondônia
Amazonas
Roraima
Pará

Total de População contemplada com o
Fundo Estratégico-Etapa6
3.039
18.234
3.039
6.078

Ceará
Paraíba

6.078
3.039

Sergipe

3.039
6.078

Paraná
Santa Catarina

6.078
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Goiás
TOTAL

6.078
60.781

Destarte, com as doses previstas nesta pauta, totaliza-se a distribuição de aproximadamente 17,5 milhões de doses de
vacinas COVID-19, dando acesso à vacinação de cerca de 11 milhões de pessoas, das quais 7 milhões já receberam a
vacina Sinovac/Butantan com esquema de vacinação completo (D1 e D2).

IMPORTANTE – VACINA SINOVAC/BUTANTAN
Tendo em vista o intervalo entre a D1 e D2 (2 à 4 semanas), e considerando o
ﬂuxo de produção e consequente distribuição da vacina, orienta-se que a D2
seja reservada para garan r que o esquema vacinal seja completado dentro
desse período, evitando prejuízo às ações de vacinação.

POPULAÇÃO
A população idosa consta estra ﬁcada no PNO para as faixas etárias de 60 a 64; 65 a 69; 70 a 74; 75 a
79; e 80 anos ou mais, para as quais foram deﬁnidas as es ma vas. Considerando que não há uma es ma va oﬁcial
para a população de idosos de 80 a 84 anos, os dados para essa população constam agregados na faixa etária de 80
anos ou mais. Neste sen do, para se es mar a população de 80 a 84 anos, objeto de pauta desse cronograma de
distribuição (Quadro 1), foi realizada uma projeção linear a par r da pirâmide etária e da tendência observada de
queda nas faixas etárias anteriores. Essa es ma va pode ter imprecisões e visa exclusivamente nortear a distribuição
das doses aos estados e municípios de maneira proporcional à sua população de idosos acima de 80 anos,
sistema zando a organização e execução da Campanha nacional.
Com relação a distribuição do fundo estratégico, optou-se pela priorização de locais com maior Índice
de vulnerabilidade social (IVS), conforme calculado pelo Ins tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e com
tendência de ascensão na ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave, conforme divulgado nos
bole ns
semanais
do
InfoGripe
(h ps://gitlab.procc.ﬁocruz.br/mave/repo/tree/master/Bole ns%20do%20InfoGripe), produzidos pelo Programa de
Computação Cien ﬁca da Fiocruz. O critério se jus ﬁca devido a associação entre condições socioeconômicas e
maiores taxas de mortalidade por covid-19, obje vando-se priorizar locais com maior risco de colapso futuro pela
covid-19 e menor capacidade estrutural para resposta à pandemia. Ressalta-se que o impacto esperado das ações de
vacinação iniciará apenas cerca de 30 dias após a distribuição da vacina, considerando os tempos operacionais bem
como o tempo necessário para desenvolvimento da resposta imune. Desta forma, não se pode considerar a
vacinação como uma resposta imediata para contenção da circulação do vírus, sendo uma medida preven va para
redução da ocorrência de casos graves e óbitos a médio e longo prazo.
CONCLUSÃO
No decorrer da campanha, os Informes Técnicos permanecerão como meio de atualização dos
cronogramas de distribuição dos lotes das vacinas contratualizadas pelo MS e novas orientações técnicas que se
façam necessárias à con nuidade da vacinação dos grupos alvo, de forma cumula va, até que se alcance o
quan ta vo total da população prevista nas es ma vas e atualizações do PNO.
Destaca-se que há previsão do fechamento de pauta de distribuição semanal (terça feira) e transporte
às 27 unidades federadas entre as quartas e quintas feiras, mediante disponibilidade de vôo, sujeito à
revisão/oscilação.
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Ra ﬁca-se a importância da comunicação imediata ao MS de quaisquer ocorrências relacionadas as
vacinas COVID-19, de forma a viabilizar ações efe vas em tempo oportuno. As variações de volume extra deverão
ser conduzidas de acordo com as orientações previstas na Nota Técnica n°108/2021
“O volume excedente poderá ser u lizado desde que seja possível aspirar o volume de uma dose
completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. A mistura de vacina de frascos-ampola diferentes para completar
uma dose é rigorosamente CONTRAINDICADO, uma vez que as vacinas estão sujeitas à contaminação.”
Por oportuno, esclarece-se que será disponibilizado quadro de monitoramento com a evolução da
Campanha nacional no site do Ministério da Saúde. Adicionalmente, a Equipe se coloca à disposição para as
orientações rela vas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a covid- 19 e outros
esclarecimentos, fone: (61) 3315-3874, e-mail cgpni@saude.gov.br.

FRANCIELI FONTANA SUTILE TARDETTI FANTINATO
Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações
LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Fontana Su le Tarde Fan nato, Coordenador(a)-Geral do
Programa Nacional de Imunizações, em 02/03/2021, às 18:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
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Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Lauricio Monteiro Cruz, Diretor do Departamento de Imunização e
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