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ATENÇÃO: 

 Recomendamos o gerenciamento, por parte de cada coordenação municipal, das doses 

enviadas, atentando ao prazo de aplicação. Priorizar sempre o fechamento do esquema 

vacinal. 

 Notifique quando não for possível aspirar o total de doses do frasco o profissional  deverá 

notificar no NOTIVISA – https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmLogin.asp. 

INFORME TÉCNICO Nº01 DE 04 DE JUNHO 2022  

Pauta Extra de Distribuição do dia D 

 

           Dispõe sobre as orientações técnicas relativas ao dia D Estadual de Vacinação contra Covid-

19, Sarampo e Influenza.  

 

 A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por intermédio do Núcleo Estadual de Imunizações e 

Gerência Executiva de Vigilância em Saúde emite orientações relativas ao dia D de Vacinação contra 

Covid-19, Sarampo e Infleunza, a partir do recebimento da Pauta Extra de distribuição da vacina. 

Considerando que os municípios encaminharam planilha de solicitação das doses, por imunobiológicos, 

necessárias para realização do dia D; 

Isto posto, informamos que no dia 02/06/2022 a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba 

distribuiu cota extra consolidada das vacinas  para o dia D, conforme descrito abaixo: 

 

Imunobiológico Total distribuidos 

Covid-19* 105.619 

Tríplice Viral 20.160 

Influenza 10.150 

*Inclui Pfizer Pediátrica, Pfizer Adulto, Butantan, AstraZênica e Janssen 

 

 Tendo em vista o atraso na entrega da vacina contra a Influenza ao Estado da Paraíba pelo 

Ministério da Saúde por problemas logísticos em virtude das fortes chuvas, a complementação dos 100% 

para atender todo o público da referida campanha esta prevista para ser entregue no dia 13/06/2022. 

 Por oportuno, a Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para 

orientações e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e email: pni@ses.pb.gov.br  

administrativo.pni@ses.pb.gov.br  
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