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NOTA INFORMATIVA Nº 13/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

Dispõe sobre as orientações
técnicas rela�vas a con�nuidade da
Campanha Nacional de Vacinação
contra a Covid-19.

I – DO CONTEÚDO:

 

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, a par�r da decisão de autorização emergencial pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para uso das vacinas Sinovac/Butantan e AstraZeneca/Fiocruz.

A vacinação contra covid-19 foi iniciada aos 18 de janeiro de 2021, com doses que somaram
um quan�ta�vo de 5.994.560 milhões, recebidas a par�r da Sinovac em parceria com o Butantan.
Posteriormente, o MS distribuiu 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz ao País; seguidas de mais
906.600 mil doses da vacina Sinovac/Butantan; e, nesta Nota Técnica, traz-se novo quan�ta�vo de doses da
vacina Sinovac/Butantan a ser distribuído às 27 unidades federadas.

A Campanha Nacional em andamento incorporou até o momento os seguintes grupos
prioritários:

- Trabalhadores de Saúde (parcial);

- Pessoas idosas residentes em ins�tuições de longa permanência (ins�tucionalizadas) - (total);

- Pessoas a par�r de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências Inclusivas
(ins�tucionalizadas) - (total);

- Povos indígenas vivendo em terras indígenas homologadas (total)

- Idosos da região norte do País (parcial).
 

II – JUSTIFICATIVA:

 

Os riscos de agravamento e óbito pela covid-19 e de vulnerabilidade social orientam a
definição dos grupos prioritários delineados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19 (PNO), que tem 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.

Durante as úl�mas reuniões procedidas pela câmara técnica  do Eixo "Situação
epidemiológica e a definição da população-alvo para vacinação" avaliou-se a transmissão comunitária em
todo o território nacional. Em plenária foi observado o sobrerisco  para óbito por covid-19, relacionado à
faixas etárias mais avançadas, que chegam à 8,5 para hospitalização e 18,3 para óbito entre idosos com 90
anos ou mais. Assim, nessa pauta, a distribuição de vacinas, foi priorizada às pessoas com 90 anos ou mais
(100%)  à exceção dessa população do estado do AM, já totalmente contemplada em pauta anterior
(906.600mil Sinovac/Butantan), em paralelo à con�nuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde, com
um percentual de atendimento de 6%, totalizando 73% desse público.

Destarte, essa pauta prevê um total de 2.905.600 milhões de doses da vacina covid-19
Sinovac/Butantan a ser distribuído para o atendimento da população com 90 anos ou mais (100%) e a
con�nuidade dos trabalhadores de saúde das 27 unidades federadas (6%), seguindo priorização dos grupos
do PNO e o princípio da equidade previsto no Sistema Único de Saúde (SUS).

 

III– CÁLCULO:

 

A população idosa consta estra�ficada no PNO para as faixas etárias entre 60 e 64; 65 e 69; 70
e 74; 75 e 79; e 80 anos ou mais, para as quais foram definidas as es�ma�vas. Assim, não há uma es�ma�va
oficial  para a população de idosos acima de 90 anos de idade. Os dados para essa população,  constam
agregados na faixa etária de 80 anos ou mais. Neste sen�do, para se es�mar esta população, objeto de pauta
desse novo cronograma de distribuição, foi realizada uma projeção linear a par�r da pirâmide etária e da
tendência observada de queda nas faixas etárias anteriores. Ressalta-se portanto que 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.

Ainda, visando contemplar o cenário epidemiológico atual, foi definido um fundo estratégico
igual a 5% do total de doses disponível nesta pauta direcionado à 6% do grupo prioritário de Pessoas de 80
anos ou mais dos estados de Rondônia, Amapá e Tocan�ns, em igual proporção, e à 72% das Pessoas de 70 à
74 anos do Estado do Amazonas perfazendo o atendimento total desta faixa etária (70 à 74) para o estado do
AM (Figura 1). 

Figura 1 - Distribuição das vacinas Sinovac/Butantan, Etapa 4 - Fase 1 (3,2 milhões de doses) 



 

IV - SERINGAS INDICAdas para administração das vacinas

 

Oportunamente, no que se cerne as seringas indicadas para a administração das vacinas
covid-19. Desta forma,  recomenda-se a administração das vacinas  pela via intramuscular (IM), com uso das
seringas de plás�co descartáveis de 1,0 mL e 3,0 mL.  As seringas de 5,0 mL, anteriormente indicadas, serão
u�lizadas para diluição na ro�na de vacinação.  

 

V – CONCLUSÃO

 



No decorrer da campanha, as Notas Informa�vas, documentos complementares aos Informes
Técnicos Primeiro e Segundo, atualizarão semanalmente os cronogramas de distribuição dos lotes das
vacinas contratualizadas pelo Ministério da Saúde e novas orientações técnicas que se façam necessárias
à  con�nuidade da vacinação dos grupos alvos, de forma cumula�va, até que se alcance o quan�ta�vo total
da população prevista nas es�ma�vas  e atualizações do PNO (0018957879).

Por oportuno, 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.
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