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 Assunto: Orientações quanto à continuidade 

Paraíba  

Considerando o avanço da imunização contra a COVID

anos, bem como a oferta da dose de reforço para a população acima de 18 anos com esquema prim

completo há mais de 05 meses;  

Considerando que os municípios têm

municipais e baixa procura por parte da população, solicitando a interrupção de envio de doses;

Considerando a recomendação do Estado em remanejar entre municípios (por meio das Gerências 

Regionais de Saúde) as doses de vacina da plataforma Pfizer que estão

submetidas a temperatura positiva (+2°C e 8 °C) a fim de evitar perdas;

Considerando a discussão ocorrida junto ao corpo técnico do COSEMS 

informações acima, e o risco de ocorrer perda de doses p

Considerando que o Sistema de Informação oficial para solicitação dos imunobiológicos é o Sistema 

de informações insumos estratégicos 

A Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerê

Imunizações vem informar que a distribuição da vacina contra covid

(todas as segundas-feiras) A PARTIR DE 06 DE DEZEMBRO

imunobiológico.  

Para tanto, os municípios devem avaliar semanalmente seus estoques de vacinas, bem como a 

população a ser vacinada com dose 1, dose 2 e dose de reforço (D1, D2, Dref), 

SOLICITAÇÃO DAS DOSES NO

no sistema de informação serão consolidados pela Gerência Regional de Saúde até a sexta

encaminhados ao Núcleo Estadual de Imunizações para avaliação e 

NAS SEGUNDAS -FEIRAS.  

Ressaltamos que todos os 

armazenamento dos imunobiológicos para garantir a qualidade da vacina e distribuição necessária para todas as 

salas de vacina. Uma vez que não existe a falta do imunobiológico para entrega 
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NOTA INFORMATIVA Nº48/2021 

continuidade da entrega das vacinas contra covid

Considerando o avanço da imunização contra a COVID-19 no Estado para a população acima de 12 

anos, bem como a oferta da dose de reforço para a população acima de 18 anos com esquema prim

os municípios têm formalizado grande volume de vacinas em seus estoques 

unicipais e baixa procura por parte da população, solicitando a interrupção de envio de doses;

Considerando a recomendação do Estado em remanejar entre municípios (por meio das Gerências 

Regionais de Saúde) as doses de vacina da plataforma Pfizer que estão próximas de completar os 30 dias, após 

submetidas a temperatura positiva (+2°C e 8 °C) a fim de evitar perdas; 

discussão ocorrida junto ao corpo técnico do COSEMS 

informações acima, e o risco de ocorrer perda de doses por dificuldade de armazenamento e outras situações;

Considerando que o Sistema de Informação oficial para solicitação dos imunobiológicos é o Sistema 

de informações insumos estratégicos - SIES.  

Estado da Saúde, através da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e Núcleo de 

que a distribuição da vacina contra covid- 19 será realizada semanalmente 

) A PARTIR DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, a fim de

Para tanto, os municípios devem avaliar semanalmente seus estoques de vacinas, bem como a 

população a ser vacinada com dose 1, dose 2 e dose de reforço (D1, D2, Dref), 

SOLICITAÇÃO DAS DOSES NO SIES TODAS AS QUINTAS - FEIRAS ATÉ 17H

no sistema de informação serão consolidados pela Gerência Regional de Saúde até a sexta

ao Núcleo Estadual de Imunizações para avaliação e ENVIO DAS DOSES SOLICITADAS 

 municípios devem acompanhar o processo logístico de recebimento e 

armazenamento dos imunobiológicos para garantir a qualidade da vacina e distribuição necessária para todas as 

Uma vez que não existe a falta do imunobiológico para entrega 
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entrega das vacinas contra covid-19 no Estado da 

Estado para a população acima de 12 

anos, bem como a oferta da dose de reforço para a população acima de 18 anos com esquema primário 

formalizado grande volume de vacinas em seus estoques 

unicipais e baixa procura por parte da população, solicitando a interrupção de envio de doses; 

Considerando a recomendação do Estado em remanejar entre municípios (por meio das Gerências 

próximas de completar os 30 dias, após 

discussão ocorrida junto ao corpo técnico do COSEMS - PB que ratifica as 

rmazenamento e outras situações; 

Considerando que o Sistema de Informação oficial para solicitação dos imunobiológicos é o Sistema 

a de Vigilância em Saúde e Núcleo de 

realizada semanalmente 

a fim de evitar perdas desse 

Para tanto, os municípios devem avaliar semanalmente seus estoques de vacinas, bem como a 

população a ser vacinada com dose 1, dose 2 e dose de reforço (D1, D2, Dref), E REALIZAR A 

FEIRAS ATÉ 17H. Os dados inseridos 

no sistema de informação serão consolidados pela Gerência Regional de Saúde até a sexta-feira subsequente e 

ENVIO DAS DOSES SOLICITADAS 

municípios devem acompanhar o processo logístico de recebimento e 

armazenamento dos imunobiológicos para garantir a qualidade da vacina e distribuição necessária para todas as 

Uma vez que não existe a falta do imunobiológico para entrega aos municípios e oferta 
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aos usuários, devendo os pedidos semanais terem de fato a real necessidade para execução da vacinação 

no território, não ficando nenhuma sala de vacina desabastecida.

Na tabela 01 temos as datas previstas de oferta da dose 2 ( D2) P

anteriores de dose 1 (D1), para conhecimento e organização das solicitações municipais

Tabela 01 – Número de doses da vacina 

estado. 

DATA DE 
ENTREGA 

DOSE 1 
QUANTIDADE TOTAL 

AOS MUNICÍPIOS

08/09/2021 22.176 

09/09/2021 22.560 

13/09/2021 52.062 

13/10/2021 Pauta extra adolescentes pop

19/10/2021 82.026 

05/11/2021 60.996 

19/11/2021 71.226 

25/11/2021 54.396 
Fonte: Núcleo de Imunizações Estadual/SES/PB
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aos usuários, devendo os pedidos semanais terem de fato a real necessidade para execução da vacinação 

no território, não ficando nenhuma sala de vacina desabastecida. 

01 temos as datas previstas de oferta da dose 2 ( D2) Pfizer, de acordo com envio de pautas 

para conhecimento e organização das solicitações municipais

da vacina Pfizer, por data de entrega da D1 e previsão de entrega da D2 no 

 VACINA PFIZER 

QUANTIDADE TOTAL DE DOSES ENVIADAS 
AOS MUNICÍPIOS 

PAUTA 
REFERÊNCIA

48 

49 

50 

auta extra adolescentes pop. Indígena:  2.070 57 

58 

62 

66 

66 
Fonte: Núcleo de Imunizações Estadual/SES/PB 
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aos usuários, devendo os pedidos semanais terem de fato a real necessidade para execução da vacinação 

fizer, de acordo com envio de pautas 

para conhecimento e organização das solicitações municipais.  

Pfizer, por data de entrega da D1 e previsão de entrega da D2 no 

 DE 
NCIA 

DATA 
PROVÁVEL 

PARA D2 

08/12/2021 

09/12/2021 

13/12/2021 

13/12/2021 

19/12/2021 

05/01/2022 

19/01/2022 

25/01/2022 

 


