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NOTA INFORMATIVA Nº 35 -  03 de Julho de 2021 

Assunto: Esclarecimentos quanto aos Lotes da Vacina Astrazeneca no Estado da Paraíba 

 
A Secretaria de Estada da Saúde da Paraíba – SES/PB, através da Gerencia Executiva de Vigilância em Saúde e da 

Coordenação Estadual de Imunizações, informa que não distribuiu nenhuma vacina fora da validade prevista pelos 
fabricantes. 

Dentre os oito lotes de Astrazeneca mencionados pelo levantamento da Folha de São Paulo, a Paraíba recebeu 
apenas três lotes:  

1) 4120Z005 (Val. 14/04) recebido pelo estado em 23/01; 
2) 4120Z001 (Val. 29/03) recebido pelo estado em 25/02; 
3) CTMAV505 (Val. 31/05) recebido pelo estado em 25/03; 

 
 Os dois primeiros lotes foram distribuídos aos 223 municípios do dia 23/01 até o último envio no dia 03/03. No 

total de 75.500 doses distribuídas com período mínimo entre a distribuição e a validade dos imunizantes foi de 26 dias. 
O máximo, de 39 dias.  

O último lote foi distribuído no dia 25/03 no total de 17.700 doses a municípios da 1a e 3a Gerencia Regional de 
Saúde - GRS.  

 
A Coordenação de Imunização Estadual disponibilizou no dia de hoje avaliação nominal dos bancos de 52 

municípios que receberam esses lotes e devem validar as informações ali postas, uma vez que possa ter ocorrido erro 
de digitação da informação via sistema. Esses arquivos foram enviados a cada GRS para repasse imediato a cada gestor 
municipal. Porém, se de fato tiver ocorrido à aplicação de imunizante fora do prazo, a SES/PB orienta que as mesmas 
deverão ser notificadas como um erro de imunização no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br ). A dose não 
deverá ser considerada válida, sendo recomendada a revacinação destes com um intervalo de 28 dias da dose 
administrada. Para maiores informações consulta Nota Informativa N0 26 do dia 03 de junho de 2021. 

Em tempo, a Coordenação de Imunização Estadual informa que esse acompanhamento do registro de doses 
com possíveis erros de informações deve ser monitorado e corrigido pelas coordenações municipais. Funcionalidade 
para tal correção que antes não era possível, e que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde há 15 dias. 

 A SES-PB reforça que todas as vacinas são seguras e tem eficácia comprovada. A Equipe da Coordenação 
Estadual de Imunização se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da 
campanha de vacinação contra a covid- 19 no estado e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e 
email:pni@ses.pb.gov.br   

 

 
 


