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Ofício nº 113/2021_CNM/BSB         Brasília, 7 de abril de 2021.  

  

A Sua Senhoria a Senhora 
Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato  
Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Imunizações 
Ministério da Saúde 
Brasília/DF 
 
  
Assunto: Número de doses nos frascos das vacinas contra Covid-19. 

 

  Senhora Coordenadora, 

 

1.  A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta cordiais 

saudações e reconhecimento dessa Coordenadoria na execução do Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. 

 

2. Na oportunidade, aproveita para informar que as gestões municipais 

têm reportado recebimento de número de doses inferior ao indicado nos frascos 

das vacinas contra Covid-19. É sabido que, tanto Coronavac Sinovac/Butantan 

quanto CoviShield Oxford/AstraZeneca, são disponibilizadas na forma de 

apresentação de frascos multidose, com 10 doses respeitado o volume preconizado 

para cada dose, ou seja, 0,5ml. 

 

3. Reconhece-se que, atenta a essas e outras questões, a Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Imunizações do Departamento de Imunização e 

Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (CGPNI /DEIDT /SVS/ MS) elaborou formulário com o objetivo de registrar 

ocorrências de desvio de qualidade dos imunobiológicos distribuídos pelo programa 

tendo, na opção “Desvio de qualidade” a possibilidade de indicar “Número de doses 

diferente da definida na bula”.  
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4. Nesse sentido esta Entidade solicita que, de forma periódica, a CGPNI 

monitore e torne pública a possibilidade de frascos com número de doses diferente 

da definida na bula, evitando análises contraditórias que, por ventura, possam 

prejudicar as gestões locais quanto a expectativa de doses a aplicar e a real 

capacidade de vacinação frente à diminuição do quantitativo de doses disponíveis 

nos frascos. Da mesma forma compreende-se que a situação deve ser sanada 

urgentemente, evitando redução do número de pessoas vacinadas.  

 

5. Certos de obter sua sensibilização e no aguardo de breve e urgente 

resposta, a equipe técnica de Saúde/CNM coloca-se à disposição pelo telefone: (61) 

2101.6000 ou pelo saúde@cnm.org.br. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

  Glademir Aroldi 
Presidente  
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