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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina a definição de 

grupos prioritários para a vacinação os grupos de maior risco para agravamento e óbitos 

serão priorizados, além disso, no contexto pandêmico que se vive, com a grande maioria da 

população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, também é prioridade a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção 

do funcionamento de serviços essenciais, por isso definiremos o público de acordo com o 

estipulado pelas instancias maiores, que a partir da disponibilidade da vacina ao Ministério 

da Saúde repassarão aos Estados e Municípios por meio de Nota Informativa as 

informações referentes aos cronogramas, quantitativos e laboratórios produtores serão 

comunicados.  

 

2 FARMACODINÂMICA DAS VACINAS 

2.1 Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)  

Os estudos de soroconversão da vacina Sinovac/Butantan, demonstraram 

resultados de > 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 

14 dias e > 97% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 

dias.  

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com 

intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que 

precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não 

ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo.  

 

Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021. 
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2.2 Vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Fiocruz)  

A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford 

em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 

partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para 

replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em 

células renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas.  

Os estudos de soroconversão da vacina Covishield, demonstraram resultados 

em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a 

segunda dose.  

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com 

intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma 

eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na 

população geral.  

Especificação da Vacina COVID-19: AstraZeneca/Fiocruz. Brasil, 2021. 

 
 

2.3 Vacina Janssen COVID-19 (Johnson & Johnson/Janssen Farmacêutica) 

 

Semelhante à vacina da AztraZeneca/Oxford, a vacina Janssen (Ad26.COV2.S) 

é uma vacina recombinante de vetor viral, utilizando adenovírus humano não replicante 

que expressa a proteína S do SARS-CoV2. Destacando-se o grande diferencial dos 

outros imunizantes aprovados a sua administração em dose única, conferindo maior 
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agilidade e utilização em estratégias a fim de se conseguir uma imunização em massa 

mais ágil. 

 

2.4 Pfizer (Pfizer/BioNTech) 
 

Em parceria com a BioNTech, a Pfizer desenvolveu e testou uma vacina à base 

de mRNA para combater o vírus SARS-CoV-2. A vacina é baseada em mRNA, usando 

RNA mensageiro sintético, que auxilia o sistema imunológico do indivíduo a gerar 

anticorpos contra o vírus. Pode ser desenvolvida e fabricada mais rapidamente do que as 

vacinas tradicionais. A Pfizer selecionou essa tecnologia de vacina baseada em mRNA 

devido ao seu potencial de alta resposta, segurança e capacidade de rápida produção. 

A tecnologia de mRNA pode ainda ser estratégica para cenários de pandemias 

e epidemias devido à agilidade em modificação do antígeno codificado caso necessário, 

bem como a potencialidade de realização de doses de reforço. A técnica, na qual apenas 

um pedaço de material genético é usado em vez de todo o vírus, nunca havia sido feita 

antes. 

 

3 CONSERVAÇÃO DAS VACINAS 

 

A conservação das vacinas é feita de acordo com o recomendado pelo 

programa nacional de imunização dentro da rede de frio, localizada no prédio do 

hospital municipal. 

A câmara fria conta com 05 geladeiras sendo 04 geladeiras para acondicionar 

vacinas e soros e 01 geladeira para acondicionar insulina. 

 

4 ESTRATIFICAÇÃO DE ETAPAS DO PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO 

DE RONDON DO PARÁ 
 

1ª ETAPA - Profissionais de Saúde do Sistema Público referência direta e indireta para 

assistência ao doente da COVID-19 

 

Conforme o Ministério da saúde o objetivo é vacinar os grupos de maior risco 

de desenvolvimento de formas graves e óbitos, vacinar trabalhadores da saúde para 

manutenção dos serviços de saúde e capacidade de atendimento à população e vacinar 

os trabalhadores dos serviços essenciais, por ser facultado a estados e municípios a 

priorização e o ordenamento desse estrato populacional conforme a realidade local,  

Definimos como grupo prioritário:  
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 Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da 

urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os 

casos suspeitos e confirmados de covid-19 e posteriormente os demais trabalhadores da 

saúde: 

Período: Início em 20/01/2021 e duração conforme definição do PNI e 

disponibilidade de doses iniciarão por: 

 Trabalhadores do hospital municipal  

 Unidade de referência de síndrome gripal 

 Serviço de atendimento móvel de urgência 

 Trabalhadores do hospital São José que é retaguarda do serviço privado 

para atendimento de pacientes SRAG. 

 

2ª ETAPA - Profissionais de Saúde (Público e Privado) remanescentes da primeira 

fase, idosos com faixa etária a ser definida pelo ministério da saúde 

 

Período: conforme definição do PNI e disponibilidade de doses Grupo 

prioritário:  

 Profissionais de saúde residuais da primeira etapa e outros profissionais 

de saúde, conforme discriminado abaixo sem necessariamente obedecer à ordem 

descrita. 

 

 Agentes 

Comunitários de 

Endemias 

 Agentes 

Comunitários de 

Saúde 

 Agentes Funerários 

 Assistentes sociais 

 Auxiliares de Saúde 

Bucal 

 Biomédicos 

/Bioquímicos 

 Coveiros 

 Enfermeiros 

 Farmacêuticos 

 Fisioterapeutas 

 Médicos 

 Motoristas de 

Ambulância 

 Nutricionistas 

 Odontólogos 

 Policia Militar e Civil 

 Psicólogos 

 Técnicos de Raio X 

 Técnicos de 

enfermagem 

 Terapeutas 

Ocupacionais 

 Trabalhadores de 

Saúde em Geral 
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 Idosos - Para os idosos com faixa etária maior a vacinação será 

integralmente domiciliar. O agendamento feito diretamente pela Equipe de Saúde da 

Família (ESF). 

 

3ª FASE: Pessoas com comorbidades e outras 

 

Período: conforme definição do PNI e disponibilidade de doses Grupo 

prioritário:  

 Profissionais de saúde e idosos residuais das etapas anteriores;  

 Pessoas com comorbidades, sendo estas definidas pelo Ministério da 

Saúde: Diabetes mellitus; hipertensão arterial (HA) estágio 3; HA estágios 1 e 2 com 

lesão em órgão-alvo e/ou comorbidades; hipertensão resistente; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; insuficiência renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; 

indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; demais indivíduos 

imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade grau 3 (IMC≥40); síndrome de down. 

A inclusão de outras comorbidades fica a critério do PNI. Os indivíduos 

pertencentes a esses grupos serão pré-cadastrados no Sistema do Programa Nacional de 

Imunização (SIPNI), por meio das informações contidas nos cadastros dos agentes 

comunitários de saúde e prontuário do Cidadão. Aqueles que não tiverem sido pré-

cadastrados poderão, no período adequado que for liberada sua vacinação dentro do 

calendário, apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes 

grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.) 

 População em Situação de Rua 

 Trabalhador da educação  

 População Privada de Liberdade 

 Pessoas com deficiência e institucionalizadas 

 Caminhoneiros 

 Grupos Especiais que necessitam de relatório médico especializado para 

liberação da aplicação da vacina  

 Pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas (DRIM); 

 Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes 

imunossuprimidos. 
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4ª FASE: Gestantes e População abaixo de 60 anos com e sem comorbidade 

 

Será dada a prioridade para as gestantes e pessoas com comorbidades, após a 

contemplação do público que deseja ser vacinado, estenderá às pessoas sem 

comorbidade selecionadas por etapas em cada faixa etária autorizada. Essa extensão 

pode ser a cada semana ou mês, conforme a disponibilidade de doses e alcance do 

público alvo. As vacinas serão utilizadas conforme estudo da Anvisa e Ministério da 

saúde ao considerarem indicadas ao público vigente. 

 

5ª FASE: Adolescentes de 12 a 17 anos. 

 

Adolescentes entre 12 e 17 anos, portadores de comorbidade, compõem um 

grupo populacional com risco quadro clínico grave e letalidade para a Covid-19, a 

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso da vacina da Pfizer® 

contra a Covid-19 para pessoas de 12 anos a 17 anos de idade. 

Os adolescentes de 12 a 17, dada a prioridade para adolescentes com 

comorbidades receberão a vacina após o cumprimento do calendário vacinal de 90% de 

cobertura de D1 e D2, para as populações prioritárias, segundo as remessas enviadas de 

vacinas, a fim de atender as recomendações do “Plano Paraense de Vacinação contra a 

COVID-19” e “Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a COVID-

19”, sendo assim, iniciou-se a vacinação dos adolescentes de 12 a 17, iniciando-se pelos 

portadores de comorbidades, seguindo-se para os demais. 

A chegada dessa fase, autorizada pelo Ministério da Saúde, traz a 

particularidade de ser vacinada com a dose produzida pelo laboratório Pfizer. A cada 

estudo, novas confirmações sobre a eficiência das vacinas e indicações a pessoas mais 

novas. 

 

6ª FASE: Dose de Reforço e Dose Adicional 

 

Atualizações temporais das análises estão sendo realizadas e vêm identificando 

queda progressiva da proteção nos meses mais recentes entre os idosos acima de 70 

anos e, particularmente, acima de 80 anos. Observou-se ainda, nas últimas semanas 

epidemiológicas, tendência de ascensão da curva de incidência das formas graves da 

doença nessas faixas etárias (dados preliminares não publicados). Estes achados podem 
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estar relacionados à possível diminuição ao longo do tempo da resposta imune após a 

segunda dose da vacinação nesta população. 

Além dos idosos, outro grupo que tem merecido atenção em todo o mundo são 

aqueles com alto grau de imunocomprometimento. Esses indivíduos usualmente 

apresentam resposta reduzida às diferentes vacinas do calendário vacinal necessitando 

de esquemas de vacinação adaptados 

A aplicação de mais uma dose justifica-se, pois, de maneira geral, observou-se 

importante ampliação da resposta imune tanto celular quanto humoral após a 

administração de dose adicional nesses indivíduos. 

Na população geral, dados preliminares de ensaios clínicos com a vacina 

CoronaVac, houve a demonstração da amplificação da resposta imune após a terceira 

dose, elevando a patamares superiores ao observado quando da aplicação da segunda 

dose, tanto em adultos de 18 a 59 anos quanto acima de 60 anos. 

Diante disso, à medida que tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria de 

Saúde do Estado e Centro Regional autorizam o avanço do público-alvo, o município 

seguirá com o plano para que todos os munícipes sejam devidamente imunizados, 

cumprindo seu direito de saúde plena, preconizado pelo Sistema Único de Saúde. 

Ressalta-se que cumpriremos as determinações do plano nacional do programa 

de imunização e o plano paraense de vacinação, portanto a cada etapa poderão surgir 

ressalvas e outras orientações. 

 

7ª FASE: Pediatria 

*Comirnaty (Pfizer/Wyeth) 

A formulação pediátrica para crianças entre 5 a 11 anos possui uma 

concentração e um estabilizante diferentes, um maior número de doses por frasco e um 

prazo de armazenamento maior na temperatura de geladeira entre 2 e 8°C.  O frasco 

também virá com uma coloração diferenciada, com tampa e rótulos cor laranja, para que 

possa ser distinguido da formulação já utilizada hoje em indivíduos com 12 anos ou 

mais. 

Crianças de 5 a 11 anos devem realizar um regime vacinal de duas doses de 10 

µg, com 21 dias de intervalo. O nível de dose de 10 µg foi cuidadosamente selecionado 

com base em dados de segurança, tolerabilidade e imunogenicidade. 
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5 REGISTRO DE DOSES 

 

Será feito de acordo com a execução das vacinas nas unidades básicas. Cada 

unidade tem um vacinador habilitado para registrar em sistema próprio de vacinação a 

ser definido pelo Ministério da saúde. 

As doses aplicadas consolidadas serão informadas diretamente a 11º Centro 

Regional de Saúde de Marabá/SESPA por meio de planilha própria, ou conforme 

houver situação para o email direto da coordenação de imunização. 

Para melhor controle municipal, criamos um impresso que contenha as 

informações pessoais do vacinado, categoria em que ele se encaixa para ser público da 

vacina e a data da realização da vacinação, discriminando 1ª e 2ª dose, número de lote, 

local onde foi feita a vacinação (Anexo 1). 

 

6 DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE DADOS 

Para manter a população totalmente informada divulgaremos a aplicação de 

doses por meio de vacinômetro, veiculado por mídias em rede sociais oficiais da 

prefeitura e planilha física enviada ao ministério público e portal da transparência, 

ambos semanalmente, podendo ser atualizados mediante solicitação a qualquer 

momento.  

 

7 CRONOGRAMA DE ABERTURA DE DOSES 

A vacinação dos públicos está organizada de forma que não cause aglomeração 

e atinja todas as Unidades de Saúde a fim de estar o mais próximo possível da 

residência do paciente. Seguindo uma sequência de abertura, a vacina está acessível 

todos os dias em locais alternados conforme a semana abaixo: 

2021 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 

 ESF Bela Vista;  ESF Centro; 

 

 ESF Gusmão; 

 

Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

 ESF Recanto Azul/Novo 

Horizonte; 

 ESF Jaderlândia;  

 

 ESF Parque Elite 

 ESF Miranda  
Campanhas específicas 

Para melhor atendimento ao público, a vacinação foi integrada aos calendários 

já existentes nas Unidades Básicas de Saúde e em 2022 seguirá o cronograma abaixo: 
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2022 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 

 ESF Miranda;  

 

 ESF Gusmão; 

 

Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

 ESF Recanto Azul/Novo 

Horizonte; 

 ESF Jaderlândia;  

 

 ESF Bela Vista 

 ESF Centro 

 ESF Parque Elite; 

Campanhas específicas 

 

8 RECEBIMENTO DE DOSES E PÚBLICO CORRESPONDENTE 
 

8.1 Remessas de 2021 
 

Data Remessa Vacina Quantidade 
Definição de público alvo 

por remessa 

19/01/2021 1ª remessa Butantan 203 40% trabalhadores de saúde 

26/01/2021 2ª remessa Fiocruz/AstraZeneca 170 30% trabalhadores de saúde 

10/02/2021 3ª remessa Butantan 350 

5% trabalhadores de saúde 

D2 Trabalhadores 

100% idosos acima 90 anos 

01/03/2021 4ª remessa Fiocruz/AstraZeneca 300 

15% trabalhador de saúde 

100% idoso de 85 a 89 anos 

20% idoso de 80 a 84 anos 

12/03/2021 5ª remessa Butantan 140 

D2 de 5% de trabalhador de 

saúde 

D2 de idosos acima de 90 

anos 

15/03/2021 6ª remessa Butantan 210 D1 80 anos acima 

22/03/2021 7ª remessa Butantan 290 50% de 75 a 79 anos 

24/03/2021 8ª remessa Fiocruz/AstraZeneca 1180 

10% trabalhadores de saúde 

50% 75 a 79 anos 

100% 70 a 74 anos 

29/03/2021 9ª remessa  1430 
100% de 65 a 69 anos 

10% de 60 a 64 anos 

06/04/2021 
10ª 

remessa 
Butantan 670 

D2 50% de 75 a 79 anos 

D2 de 80 anos acima 

D1 10% 60 a 64 anos 

12/04/2021 
11ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 1600 

D1 10% 60 a 64 anos 

D2 30% trabalhador de 

saúde 

D2 100% 65 a 69 anos 

20/04/2021 
12ª 

remessa 

Butantan 430 D1 30% 60 a 64 anos 

Fiocruz/AstraZeneca 170 D1 10% 60 a 64 anos 

26/04/2021 
13ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 425 D1 25% 60 a 64 anos 

01/05/2021 14ª Fiocruz/AstraZeneca 450 D1 05% gestantes e 
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remessa puérperas com comorbidade 

D2 15% trabalhador de 

saúde 

D2 100% 85 a 89 anos 

D2 20% 80 a 84 anos 

D2 05% 60 a 64 anos 

11/05/2021 
15ª 

remessa 

Butantan 430 D2 30% 60 a 64 anos 

Fiocruz/AstraZeneca 

600 

D1 11% comorbidades, 

gestantes e puérperas, 

pessoas com deficiência 

permanente 

D1 8% comorbidades, 

gestantes e puérperas, 

pessoas com deficiência 

permanente 

1180 

D2 10% trabalhador de 

saúde 

D2 100% 70 a 74 anos 

D2 50% 75-79 anos 

18/05/2021 
16ª 

remessa 

Butantan 360 

D1 6% comorbidades, 

gestantes, puérperas, 

pessoas com deficiência 

permanente 

D2 10% 60 a 64 anos 

 

Fiocruz/AstraZeneca 935 
D2 55% 60 a 64 anos 

 

24/05/2021 
17ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 1150 

D1 35% comorbidades e 

pessoas com deficiência 

permanente 

D1 100% docentes educ. 

infantil, 100% docentes 

educ. especial, 13% 

docentes educ. fundamental, 

22% outros trabalhadores da 

educação. 

31/05/2021 
18ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 1000 

D1 35% comorbidades e 

pessoas com deficiência 

permanente. 

D1 16% docentes educ. 

fundamental, 05% outros 

trabalhadores da educação. 
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09/06/2021 
19ª 

remessa 

Fiocruz/AstraZeneca 525 

D1 71% docentes do Ens. 

Fund., 100% docentes Ens. 

Médio, 100% docentes EJA, 

100% docentes da Educação 

Profissional, 73% outros 

profissionais da Educação 

D1 Adepara 

D1 Pessoas em situação de 

rua 

D1 Trabalhadores de 

Transporte Urbano 

D1 Segurança Pública 

Butantan 190 

D2 6% Comorbidades, 

gestantes, puérperas e 

pessoas com deficiência. 

16/06/2021 
20ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 1025 

D1 20% população de 50 a 

59 anos sem comorbidades. 

- 
21ª 

remessa 
- 0 

Ferroviários – Rondon não 

possui o público. 

25/06/2021 
22ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 670 

D2 24% Comorbidades, 

19% Pessoas com 

deficiência. 

02/07/2021 
23ª 

remessa 

Butantan 520 
D1 10% população de 50 a 

59 anos sem comorbidades 

Fiocruz/AstraZeneca 85 D2 5% 60 a 64 anos. 

07/07/2021 
24ª 

remessa 

Fiocruz/AstraZeneca 1980 

D1 20% população de 50 a 

59 anos sem comorbidades 

D2 35% Comorbidades e 

pessoas com deficiência. 

Janssen 1125 
D1 22% população de 50 a 

59 anos sem comorbidades 

15/07/2021 
25ª 

remessa 
Butantan 770 

D1 5% população de 50 a 59 

anos sem comorbidades 

D2 10% população de 50 a 

59 anos sem comorbidades 

19/07/2021 
26ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 665 

D1 10% população de 50 a 

59 anos sem comorbidades; 

D2 100% Educação Infantil 

e Educação Especial; 13% 

Ensino Fundamental; 22% 

demais trabalhadores da 

educação 

02/08/2021 
27ª 

remessa 
Fiocruz/AstraZeneca 2160 

D1 10% população de 40 a 

49 anos sem comorbidades; 

D1 população de 30 a 39 

anos sem comorbidades; 

D2 35% comorbidades e 

pessoas com deficiência 

permanente. 

D2 16% Ensino 

Fundamental; 5% outros 

profissionais da educação. 
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Butantan 1600 

D1 população de 30 a 39 

anos sem comorbidades; 

D2 5% população de 50 a 59 

anos sem comorbidades; 

04/08/2021 
28ª 

remessa 
Butantan 900 

D1 população de 30 a 39 

anos sem comorbidades; 

13/08/2021 
29ª 

remessa 

Fiocruz/AstraZeneca 1230 
D1 população de 18 anos 

acima sem comorbidades; 

Butantan 920 

D1 15% população de 18 

anos acima sem 

comorbidades; 

13/08/2021 
30ª 

remessa 
Butantan 2060 

D1 15% população de 18 

anos acima sem 

comorbidades; 

D2 população de 30 a 39 

anos sem comorbidades; 

20/08/21 
31ª 

remessa 

Fiocruz/AstraZeneca 475 

D2 71% Ensino 

Fundamental; 100% Ensino 

Médio; 100% EJA; 100% 

Educação Profissional; 73% 

Outros profissionais da 

Educação. 

D2 Pessoas em situação de 

Rua; 

D2 Adepará 

Butantan 1690 

D2 população de 30 a 39 

anos sem comorbidades; 

D1 população de 18 acima; 

30/8/2021 
32ª 

remessa 

Butantan 6350 

D1 população de 18 anos 

acima; 

D2 população de 18 anos 

acima; 

Pfizer 1974 

D1 população de 12 a 17 

anos; 

D1 10% população de 12 a 

17 anos com comorbidades 

Fiocruz/AstraZeneca 1075 

D2 20% população de 50 a 

59 anos; 

D2 Trabalhadores de 

Transporte Coletivo 

Rodoviário e Passageiros 

Urbano e de Longo Curso; 

14/9/21 
33ª 

remessa 

Fiocruz/AstraZeneca 1030 
D2 20% população de 50 a 

59 anos; 

Butantan 2880 

D2 população de 18 anos 

acima; 

D1 repescagem 

 

Pfizer 618 
D1 população de 12 a 17 

anos; 

20/9/21 
34ª 

remessa 
Butantan 1860 

D1 repescagem; 

D2 repescagem; 
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Pfizer 1122 

Reforço Idosos 70 anos 

acima; Imunodeficientes; 

Transplantados; 

D1 população de 12 a 17 

anos; 

- 
35ª 

remessa 
- 0 

Rondon não possui o 

público 

01/10/2021 
36ª 

remessa 

Butantan 1320 
D1 repescagem 

D2 repescagem 

Fiocruz/AstraZeneca 1175 

D2 10% população de 50 a 

59 anos; 

D2 10% população de 40 a 

49 anos; 

18/10/2021 
37ª 

remessa 

Butantan 770 
D2 população de 18 anos 

acima; 

Fiocruz/AstraZeneca 1235 
D2 população de 18 anos 

acima; 

20/10/2021 
38ª 

remessa 

Butantan 260 D2 repescagem 

Fiocruz/AstraZeneca 450 D2 população 30 a 39 anos; 

03/11/2021 
39ª 

remessa 

Fiocruz/AstraZeneca 785 
D2 (ajuste de esquema 

vacinal) 

Pfizer 1170 
D2 população de 12 anos 

acima. 

- 
40ª 

remessa 
- 0 

Rondon não possui o 

público 

29/11/21 
41ª 

remessa 
Pfizer 822 

D2 população de 12 anos 

acima. 

Reforço Segurança pública 

Reforço população 18 anos 

acima. 

06/12/21 
42ª 

remessa 
Pfizer 798 

D2 população de 12 anos a 

17 anos. 

Solicitação dos Municípios 

06/12/21 
43ª 

remessa 
Pfizer 714 

Repescagem D2; 

Reforço 18 anos acima; 

15/12/21 
44ª 

remessa 

Pfizer 1170 

Reforço 

D1 

D2 

Janssen 845 D2 

20/12/21 
45ª 

remessa 
- 0 

Rondon não possui o 

público 

- 
46ª 

remessa 
- 0 

Rondon não possui o 

público 
Fonte: 11º Centro Regional de Marabá/SESPA em Anexo 2 para as quantidades e Anexo 3 para o público 

destinado. 

Segundo nota informativa da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, do dia 11 

de Maio de 2021, a Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA) “recomendou 

a suspensão imediata do uso da vacina contra Covid da AstraZeneca/Fiocruz em 
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mulheres gestantes”, seguindo com a vacinação para gestantes e puérperas com 

comorbidades apenas de outros fabricantes. 

8.2 Remessas em 2022 
 

DATA REMESSA FABRICANTE QUANTIDADE 
PÚBLICO-

ALVO 

17/01/2022 

47ª remessa 

1ª remessa 

pediátrica 

PFIZER 

1002 
População em 

geral 

310 

Criança com 

deficiência 

permanente 

20/01/2022 

48ª remessa 

2ª remessa 

pediátrica 

PFIZER 

300 
População em 

geral 

310 
Crianças com 

comorbidade 

25/01/2022 
3ª remessa 

pediátrica 
BUTANTAN 1050 

Crianças de 

06 a 11 anos. 

31/01/2022 

49ª remessa 

4ª remessa 

pediátrica 

PFIZER 470 
Crianças de 

05 a 11 anos. 

10/02/2022 

50ª remessa 

5ª remessa 

pediátrica 

JANSSEN 280 
População em 

geral 

PFIZER 340 
Crianças de 

05 a 11 anos. 

FIOCRUZ/ASTRAZENECA 915 
População em 

geral 

21/02/2022 

51ª remessa 

6ª remessa 

pediátrica 

BUTANTAN 1050 
Crianças de 

06 a 11 anos. 

PFIZER 
1014 

População em 

geral 

540 
Crianças de 

05 a 11 anos. 

14/03/2022 

52ª remessa 

7ª remessa 

pediátrica 

FIOCRUZ/ASTRAZENECA 1035 
População em 

geral - reforço 

PFIZER 380 

Crianças de 

05 a 11 anos - 

D2 

22/03/2022 

53ª remessa 

8ª remessa 

pediátrica 

BUTANTAN 1006 

D2 - 

População em 

geral 

PFIZER 710 
Crianças de 

05 a 11 anos. 

JANSSEN 1415 
População em 

geral – reforço 

07/04/2022 

54ª remessa 

9ª remessa 

pediátrica 
BUTANTAN 

1170 
Crianças de 

06 a 11 anos; 

800 
População em 

geral 

19/04/2022 

55ª remessa 

10ª remessa 

pediátrica 
FIOCRUZ/ASTRAZENECA 500 

D2 - 

População em 

geral 

29/04/2022 56ª remessa 

BUTANTAN 290 

Reforço 

População em 

geral. 

PFIZER 340 
Crianças de 

05 a 11 anos. 

05/05/2022 57ª remessa BUTANTAN 1170 Crianças de 



17 

 

11ª remessa 

pediátrica 

06 a 11 anos; 

 

 

 

9 ATUALIZAÇÃO DE DOSES ADMINISTRADAS 

 

Doses aplicadas e registradas até o dia 09/05/2022, às 16h28m: 

Total D1 D2  Única Adicional Reforço Reforço 2 

50.950 24.634 19.539 1186 821 4.765 05 

Fonte: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html 

 

10 ESTOQUE DISPONÍVEL 

 

Destacamos que qualquer número descrito aqui como dado definitivo de 

estoque sempre estará diferente da realidade atual, uma vez que a vacinação está em 

andamento de aplicações diárias, reduzindo-o frequentemente e, ainda, com 

recebimentos de novos lotes, aumentando-o de forma mais significativa. Essa oscilação 

do estoque pode levar a um ledo engano que a vacinação do público está paralisada ou 

mesmo atrasada. 

 

11 PREVISÕES DE VACINAÇÃO 

 

A liberação do público de vacinação é determinada pelo 11º Centro Regional 

de Saúde de Marabá/SESPA, que estabelece a categoria alvo de cada lote recebido pelos 

municípios, mediante a isso, a aplicação das doses no município de Rondon do Pará 

começa tão logo as doses sejam conferidas e devidamente registradas nos sites 

regulamentadores, ficando apenas no aguardo do comparecimento deste público nas 

Unidades Básicas de Saúde para a aplicação da primeira ou segunda dose, esta última 

obrigatoriamente dependente do dia adequado de aprazamento exigido pelo fabricante 

da primeira dose tomada. 

 

12 DISTRIBUIÇÃO DE DOSES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

As doses são distribuídas para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 

quantidades diferentes, conforme demanda de pacientes; Na primeira etapa, a vacinação 

foi realizada em domicílio dos pacientes no perfil de 85 anos acima garantindo o 
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princípio equidade, não havendo distribuição por unidade, mas sendo realizada pelos 

vacinadores responsáveis de cada área nos bairros. 

Com o aumento da demanda de cada público alvo, as Unidades começaram a 

receber doses em quantidades variadas diariamente para atendê-los. Considerando a 

obrigatoriedade da informação imediata caso ocorra perda de doses ao 11º Centro 

Regional de Marabá/SESPA, nenhum frasco tem sido aberto sem o seu total 

aproveitamento para que nenhum paciente seja onerado do seu direito de vacinar. 

Desse modo, o quantitativo de doses recebidas por cada UBS está na Lista de 

pacientes vacinados informados periodicamente ao Portal da Transparência e Ministério 

Público, a mesma possui local, data, fabricante, lote da vacina, cpf e nome do vacinado, 

estes dois últimos garantindo a sua privacidade e sigilo.  

 

13 RESPONSÁVEIS PELA VACINAÇÃO E TRANSPORTE 

 

A responsabilidade da imunização segue a hierarquia integrando às 

coordenações da Vigilância em Saúde (VS), Departamento de Imunização e 

Departamento de Transporte do Hospital Municipal (HM) da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). 

A organização fica sob responsabilidade da Vigilância em Saúde e outras as 

profissionais vinculadas a outras coordenações, a fim de manter um planejamento 

continuado das melhores estratégias, bem como o responsável pela direção do 

Departamento de Transportes da SMS/HM/VS, a fim de organizar de envio de doses a 

cada unidade, saindo da Câmara Fria, no Hospital Municipal diretamente a cada 

Unidade Básica de Saúde, sendo agregados com a intenção de realizar dedicação 

integral a essa Campanha Nacional. 

O quadro abaixo contém a descrição dos envolvidos dos envolvidos 

supracitados: 

2021 

Nº 
Nome Cargo 

Matrícula 

Funcional 

01 
Larissa Dos Anjos Rodrigues 

Coord. Vigilância em 

Saúde 
104106-5 

02 Laurinda Ferreira Neta Técnica de enfermagem 101122-6 

03 Roberta Silva Gomes Técnica de enfermagem 9675-7 
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04 Ertiane Rocha Martins Enfermeira 9788-5 

05 Agilson Moreira Prates Diretor de Transportes 9769-0 

Fonte: https://rondondopara.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ 

2022 

Nº 
Nome Cargo 

Matrícula 

Funcional 

01 
Larissa Dos Anjos Rodrigues 

Coord. Vigilância em 

Saúde 
104106-5 

02 Roberta Silva Gomes Técnica de enfermagem 9675-7 

03 Agilson Moreira Prates Diretor de Transportes 9769-0 

 

Destacamos que o deslocamento de doses entre as UBSs não possui apoio 

policial. 

 

14 SOBRE A RESPONSABILIDADE E RECUSA 

 

Todos os envolvidos nesta campanha, coordenadores, distribuidores, 

transportadores, vacinadores, registradores, assinam Termo de Responsabilidade 

(Anexo 4) onde confirmam o dever da veracidade e fidelidade de todas as informações 

que permeiam o processo, desde o recebimento das doses, imunização das pessoas até o 

registro e lançamento de dos dados em planilha e site exigidos pelo Ministério da Saúde 

e quaisquer outros órgãos que requerem as informações. 

Em virtude da não obrigatoriedade da vacina, as pessoas de quaisquer público 

alvo que desejam não serem vacinadas, assinam um Termo de Recusa (Anexo 5) a fim 

de isentar o município de quaisquer responsabilidades de contaminação destas, diante 

do imunizante já existente e disponível. 
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ANEXOS 
 

A – TABELA DE REGISTRO DE VACINADOS NA UNIDADE 
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B – NOTAS DE RECEBIMENTO 

 

1ª REMESSA 2ª REMESSA 
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3ª REMESSA 3ª REMESSA 
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4ª REMESSA 5ª REMESSA 
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6ª REMESSA 7ª REMESSA 

 
 

 

 

 

 

 



26 

 

 

8ª REMESSA 9ª REMESSA 
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10ª REMESSA 11ª REMESSA 
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12ª REMESSA 13ª REMESSA 
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14ª REMESSA 15ª REMESSA 

  

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

15ª REMESSA 16ª REMESSA 

 
 

 

  

 

 

 

 



31 

 

17ª REMESSA 18ª REMESSA 
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19ª REMESSA 20ª REMESSA 
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22ª REMESSA 23ª REMESSA 

 

 
 

 

 

 

 

 



34 

 

 

24ª REMESSA 24ª REMESSA 
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25ª REMESSA 26ª REMESSA 
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27ª REMESSA 27ª REMESSA 

 
 

 

 

 

 

 

 



37 

 

28ª REMESSA 29ª REMESSA 

 
 

 

 

 

 

 

 



38 

 

30ª REMESSA 31ª REMESSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

32ª REMESSA 33ª REMESSA 
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34ª REMESSA 36ª REMESSA 
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37ª REMESSA 38ª REMESSA 

  

  

 

 

 

 
 

 



42 

 

39ª REMESSA 41ª REMESSA 
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42ª REMESSA 43ª REMESSA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



44 

 

44ª REMESSA 44ª REMESSA 
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47ª REMESSA / 1ª PEDIÁTRICA 48ª REMESSA / 2ª PEDIÁTRICA 

  

 

 

 

 

 
 

 



46 

 

3ª PEDIÁTRICA 49ª REMESSA / 4ª PEDIÁTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



47 

 

50ª REMESSA / 5ª PEDIÁTRICA 51ª REMESSA / 6ª PEDIÁTRICA 
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52ª REMESSA / 7ª PEDIÁTRICA 53ª REMESSA / 8ª PEDIÁTRICA 
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54ª REMESSA / 9ª PEDIÁTRICA 55ª REMESSA / 10ª PEDIÁTRICA 
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56ª REMESSA 57ª REMESSA / 11ª PEDIÁTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

C – PÚBLICO-ALVO 

 

 
 

 

 

 

 



52 

 

 



53 

 



54 

 

  



55 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

  
  



57 

 

   



58 

 

   



59 

 

   



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

  



63 

 



64 

 

  



65 

 

  



66 

 

  



67 

 

  



68 

 

 



69 

 

  



70 

 

 



71 

 

  



72 

 



73 

 

   



74 

 

  



75 

 

   



76 

 

 



77 

 

  
 



78 

 

    



79 

 

  
 

 



80 

 

  



81 

 

   



82 
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D – TERMOS DE RESPONSABILIDADE 
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E – TERMO DE RECUSA 

 

 

 


