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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 

  

DÉCIMO OITAVO INFORME TÉCNICO

20ª 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), vem por meio desse documento apresentar a 20ª Pauta de
Distribuição com as orientações rela�vas à Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

 

OBJETO

 

Essa Campanha, iniciada em 18 de janeiro de 2021, já possui um total de 20 Pautas de
distribuição publicadas, aproximadamente, 89,4 milhões de doses distribuídas nessas pautas, incluindo a 20ª Pauta em comento.  Essa pauta
prevê a distribuição de doses das vacinas:

- 3.856.800 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz (Vacina covid-19 (recombinante)), Registro ANVISA 1.1063.0156 (Anexo 1);

- 1.084.850 milhões de doses Sinovac/Butantan e (Vacina adsorvida covid-19 (ina�vada)), Autorização temporária de uso emergencial
e 846.200 AstraZeneca/Fiocruz (Anexo 2); e

- 647.010 milhões de doses Pfizer/Comirnaty (Vacina COVID-19, baseada em RNA (RNAm)), Registro ANVISA n°1.2110.0481 (Anexo 3).

 

CALENDÁRIO DE RECEBIMENTO DE

 

O Ministério da Saúde monitora em reuniões extraordinárias tripar�te  a atualização do cronograma de entrega de novas doses
da vacina AstraZeneca/Fiocruz,   Sinovac/Butantan e Pfizer, estando confirmadas as seguintes remessas (Quadro 1):

 
 Quadro 1: Cronograma de entrega de doses da vacina COVID-19 ao Ministério da Saúde (sujeito à
alterações)

Data Prevista Total de doses
previsto Procedência Observação

29/04/2021 1.000.350 Pfizer Recebido
03/05/2021 420.000 Butantan Recebido
03/05/2021 6.500.000 Fiocruz Recebido
03/05/2021 628.290 Pfizer Recebido
05/05/2021 3.891.500 Covax/Facility Recebido
07/05/2021 1.000.000 Butantan Recebido
07/05/2021 3.723.000 Fiocruz Recebido
10/05/2021 2.000.000 Butantan Recebido
12/05/2021 1.000.000 Butantan Recebido
12/05/2021 628.290 Pfizer Recebido

14/05/2021 1.100.000 Butantan última entrega
Recebido

14/05/2021 4.703.140 Fiocruz Recebido
19/05/2021 629.460 Pfizer Aguardando entrega
21/05/2021 6.000.000 Fiocruz Aguardando entrega
26/05/2021 629.460 Pfizer Aguardando entrega
28/05/2021 6.000.000 Fiocruz Aguardando entrega

04/06/2021 5.000.000 Fiocruz última entrega
confirmada
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OBS: Esclarece-se que NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DE NOVAS DOSES DAS VACINAS ASTRAZENECA/FIOCRUZ e SINOVAC/BUTANTAN,
além daquelas apresentadas no Quadro 1.

Esclarecemos que, conforme manifestado pelo Ins�tuto Butantan, na reunião extraordinária tripar�te de 10/05/2021, a entrega dos
insumos farmacêu�cos a�vos (IFA) está prevista para 14/05/2021. Havendo efe�vo recebimento do IFA novas remessas de lotes da vacina
ocorrerão num prazo mínimo de 19 dias do início da produção.  

 

ATENÇÃO:

Dadas as solicitações da Comissão Intergestores Bipar�te
(CIB) atualizadas em 14/05/2021 ao CONASEMS, rela�vas às
necessidades de conclusão dos esquemas (D2) da vacina
Sinovac/Butantan, e observado o cronograma de novas remessas dessa
vacina, foi definido em reunião extraordinária:

1- Todo o residual pendente de D2, apresentado por 12 Estados, foi
atendido nesta Pauta 20;

2- Os 15 estados que não possuíam mais pendências para conclusão do
esquema foram atendidos com percentual de D1 da
AstraZeneca/Fiocruz para compensação.

 

Esclarece-se que o Ministério da Saúde, cumprindo com seu
compromisso com a população brasileira, atendeu o quan�ta�vo total
de D2 solicitadas pelos estados, independentemente do planejamento
proposto e cumprido por esse Ministério da Saúde (MS).

 

Informa-se que é responsabilidade dos gestores as manifestações
exaradas nas CIB. Ações de descumprimento do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) NÃO SERÃO
REPARADAS PELO MS, uma vez que prejudicam a ordem nacional
voltada à interrupção da pandemia!!

 

 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS ATENDIDOS

 

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 (PNO). Estes têm como obje�vo promover a redução da
morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a
manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

Essa pauta promove a distribuição de doses visando completar e iniciar esquemas vacinais com as vacinas Sinovac/Butantan
(D2) e AstraZeneca/Fiocruz (D1 e D2) e Pfizer/Comirnaty (D1) seja em atendimento às resoluções CIB ou em con�nuidade ao Plano Nacional
de Operacionalização da vacinação contra a covid-19 (Quadro 2):  

 

  Quadro 2: Distribuição dos grupos prioritários atendidos. Brasil, 2021

Grupos Prioritários (%) pessoas dos grupos
ATENDIDOS NA 19ª Pauta

(%) pessoas dos grupos
ATENDIDOS NESTA 20ª Pauta

Trabalhadores de Saúde 100 100
Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa
permanência (institucionalizadas) 100 100

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências
inclusivas (institucionalizadas) 100 100

Povos indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos ou mais atendidos
pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 100 100

Pessoas de 90 anos e mais 100 100
Pessoas de de 85 a 89 anos 100 100
Pessoas de 80 a 84 anos 100 100
Pessoas de 75 a 79 anos 100 100
Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhos 100 100
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola 100 100
Pessoas 70 a 74 anos 100 100
Pessoas de 65 a 69 anos



16/05/2021 SEI/MS - 0020581086 - Anexo

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=22444957&infra_si… 3/9

100 100
Pessoas de 60 a 64 anos 100 100
Forças de Segurança e Salvamento e Forças armadas 31,6 31,6
Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérpera c/ comorbidade e Pessoas com
deficiência permanente 25,3 27,3

Fonte: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.

 

OBS: Os estados contemplados com o Fundo Estratégico (5% do total de doses disponibilizadas) em pautas anteriores promoveram a
aceleração da vacinação e, portanto, apresentam variações dos percentuais a�ngidos nos grupos prioritários sequenciais do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 (PNO).

 

OPERACIONALIZAÇÃO

 

1- AstraZeneca/Fiocruz apresentação 2,5ml: 

Frasco-ampola mul�dose com 5 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas, sob refrigeração
(2°C à 8°C).

Intervalos entre doses do esquema vacinal: 12 semanas

 

ESTRATÉGIA: 

CONCLUSÃO DO ESQUEMA VACINAL (D2) dos grupos prioritários
iniciados nas pautas 13-A e 14-A

 

2- Sinovac/Butantan  apresentação 5,0ml:

Frasco-ampola mul�dose com 10 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 8 horas, sob refrigeração
(2°C à 8°C).

Intervalos entre doses do esquema vacinal: 4 semanas

 

ESTRATÉGIAS:

CONCLUSÃO DO ESQUEMA VACINAL (D2) de grupos prioritários
iniciados em pautas anteriores, conforme atualização CIB subme�da ao
Conasems em 14/05/2021. 

O Ministério da Saúde, cumprindo com seu compromisso com a
população brasileira, atendeu o quan�ta�vo total de D2 solicitadas
pelos estados da vacina.

Ações de descumprimento do PNO NÃO SERÃO REPARADAS PELO MS,
uma vez que prejudicam a ordem nacional voltada à interrupção da
pandemia!!

 

 

ATENÇÃO, mesmo que em atraso o ESQUEMA VACINAL DEVERÁ SER
COMPLETADO com a administração da segunda dose (D2) o mais rápido
possível:

É improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas
covid-19 ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal, no
entanto o intervalo entre doses deve ser cumprido.

 

2- Pfizer/Comirnaty  apresentação 1,8ml:

Frasco-ampola mul�dose com 6 doses (0,3ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 6 horas, sob refrigeração
(2°C à 8°C).

Intervalos entre doses do esquema vacinal: 12 semanas

 

ESTRATÉGIAS:

INÍCIO DO ESQUEMA VACINAL (D1) de grupos prioritários
"Comorbidades, gestante e puérpera c/ comorbidades e pessoas com
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deficiência permanente." 

 

 

ATENÇÃO:

As reuniões extraordinárias tripar�te tem periodicidade semanal para discussão e definição da ESTRATÉGIA a ser adotada a CADA NOVA
PAUTA, primando pela garan�a da segurança do cumprimento do esquema vacinal e da melhor oferta de vacina ao País, no declarado
momento de pandemia.

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS

 

Ressalta-se que o impacto esperado das ações de vacinação se inicia após cerca de 30 dias da distribuição da vacina,
considerando os tempos operacionais bem como o tempo necessário para o 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.

 

IMPORTANTE - MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da covid-19 em todo território nacional, faz-se
necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus, tais como:

Uso de máscara;
Distanciamento social;
Etiqueta respiratória; e
Higienização das mãos, dos objetos de uso pessoal e comercializados, dentre outros

 

 

A campanha de vacinação contra influenza foi iniciada em 12/04/2021. Os profissionais de saúde devem ser orientados quanto
à alternância da vacinação, influenza e demais vacinas do calendário e covid-19.

 

IMPORTANTE, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

 
Priorize a vacinação contra a Covid-19, mas não deixe de vacinar contra a

influenza.

 

Oriente intervalo mínimo de 14 dias entre a vacinação contra a covid-19
e da influenza, ou outras vacinas do calendário;

 

MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO PROPOSTO MS

Os quan�ta�vos des�nados em planejamento pelo MS no decorrer das etapas 8 à 10, de acordo com as es�ma�vas iniciais,
foram suficientes à promoção do início do esquema (D1) dos grupos relacionados no Quadro 3,  �veram viabilizada a conclusão dos
esquemas D2 da vacina Sinovac/Butantan, entre as pautas de distribuição 13ª à 18ª, em datas e etapas relacionadas, no intervalo
determinado de 4 semanas.

 

Quadro 3: Distribuição de doses da vacina Sinovac/Butantan, a par�r da 8ª etapa de distribuição, no Brasil, 2021

Grupo Prioritário Total (%) Etapa de
envio D1

Data do
envio D1

Etapa de
envio D2

Data do
envio D2

Trabalhador de Saúde 7 8 16/03/2021 11 31/03/2021
Pessoas de 75 a 79 anos 87 8 16/03/2021 11 31/03/2021
Pessoas de 70 a 74 anos 13 8 16/03/2021 11 31/03/2021
Trabalhador de Saúde 3,7 8 19/03/2021 12 07/04/2021
Pessoas de 70 a 74 anos 65 9 19/03/2021 11 31/03/2021
Trabalhadores de Saúde 2 10 24/03/2021 13 14/04/2021
Pessoas de 65 a 69 anos 23 10 24/03/2021 13 14/04/2021
Pessoas de 70 a 74 anos 22 10 24/03/2021 12 07/04/2021
Força de segurança e salvamento e
forças armadas 6 11 31/03/2021 14 22/04/2021
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Pessoas de 65 a 69 anos 1,26 11 31/03/2021 14 22/04/2021
Força de segurança e salvamento e
forças armadas 6 12 07/04/2021 14 22/04/2021

Pessoas de 65 a 69 anos 5,7 12 07/04/2021 14 22/04/2021
Trabalhador de Saúde 3 13 14/041/2021 16 03/05/2021
Forças de segurança e salvamento e
armadas 6 13 14/04/2021 16 03/05/2021

Pessoas de 60 a 64 anos 1,9 13 14/04/2021 18 07/05/2021
Força de segurança e salvamento e
forças armadas 0,2 14 22/04/2021 16 03/05/2021

Pessoas de 60 a 64 anos 1,0 15 28/04/2021 18 07/05/2021
Força de segurança e salvamento e
forças armadas 7,4 16 30/04/2021 18 07/05/2021

Fonte: Coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações

 

CÁLCULO DO TOTAL DE DOSES FIOCRUZ

 

Considerando a já mencionada necessidade de envio de doses Sinovac/Butantan a restritos 12 estados que ainda apresentam
necessidade de conclusão de esquema (atualização da CIB via Conasems em 14/05/2021), bem como o compromisso deste Ministério da
Saúde com a população brasileira, aos demais 15 estados não contemplados nesta Pauta 20 com a  vacina Sinovac/Butantan, foram
direcionadas doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz, tendo como base de cálculo (Nota Técnica n° 648/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS):

1- Verificou-se o total de pessoas com esquema ainda incompleto Sinovac/Butantan dos 12 estados;

2- Calculou-se o percentual de pessoas de cada estado em relação ao denominador do grupo sequencial (Comorbidades,
gestante e puérpera c/ comorbidades e pessoas com deficiência permanente) do estado;

3- Calculou-se a média do percentual dos 12 estados (7,5%);

4- Aplicou-se o percentual (7,5%) à população do grupo sequencial (Comorbidades, gestante e puérpera c/ comorbidades e
pessoas com deficiência permanente) de cada um dos 15 estados, resultando no total de doses a serem direcionadas à esses estados.

 

FORMULÁRIOS / SISTEMAS DE REGISTROS

 

1- Agendamento para entrega das vacinas à centrais estaduais, Formulário eletrônico RedCap

h�ps://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TT8JWH3W3H

 2- Ocorrências no transporte das vacinas até as centrais estaduais

h�ps://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=4F7KLWE77H

3- Queixas Técnicas rela�vas às vacinas contra a Covid-19

h�ps://www8.anvisa.gov.br/no�visa/frmLogin.asp

4- Desvio de qualidade das vacinas distribuídas pelo PNI

h�ps://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=RMEJJHFH7E

 

 

   REFERÊNCIAS PARA CONSULTA

 

1- Nota técnica Nº 457/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, Alteração da estratégia de distribuição da vacina Sinovac/Butantan, a qual passou a ser
realizada em duas etapas, entrega de doses D1 e no intervalo de quatro semanas a entrega das segundas doses D2.

 

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.

Esclarece-se que o Ministério da Saúde, cumprindo com seu compromisso com a população brasileira, atendeu o quan�ta�vo
total de D2 solicitadas pelos estados, independentemente do planejamento proposto e cumprido por esse MS.

Informa-se que é responsabilidade dos gestores as manifestações exaradas nas CIB. Ações de descumprimento ao PNO NÃO
MAIS SERÃO REPARADAS PELO MS, uma vez que prejudicam a ordem nacional voltada à interrupção da pandemia!!

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, tempes�vamente. 

A Equipe da CGPNI 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.

mailto:cgpni@saude.gov.br
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20ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO:  ANEXO 1 -  ASTRAZENECA/FIOCRUZ

 

 Fonte: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações
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20ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: ANEXO 2 - SINOVAC/BUTANTAN, AJUSTE DE PAUTA

 

Fonte: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações

 

20ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: ANEXO 3 - PFIZER/COMINARTY
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Fonte: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Francieli Fontana Su�le Tarde� Fan�nato, Coordenador(a)-Geral do Programa Nacional de
Imunizações, em 16/05/2021, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) de Vigilância em Saúde, em 16/05/2021, às 13:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lauricio Monteiro Cruz, Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, em
16/05/2021, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e
art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wilames Freire Bezerra, Usuário Externo, em 16/05/2021, às 13:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado, em 16/05/2021, às 16:53, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0020581086 e o código CRC A310A67F.

Referência: Processo nº 25000.067934/2021-95 SEI nº 0020581086
 

Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI 
SRTV 702, Via W5 Norte  - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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