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Ofício nº 89/2021_CNM/BSB Brasília, 27 de abril de 2021. 

 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. Marcelo Queiroga 
Ministro da Saúde 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G 
70058-900 – Brasília/DF 
 

Assunto:  Garantia da 2ª dose da vacina Coronavac 

 

Senhor Ministro, 

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) e as 27 entidades estaduais de 

municípios, renova cumprimentos e, em razão das inúmeras reclamações dos gestores 

municipais a respeito das remessas insuficientes para imunizar os grupos prioritários com a 

2ª dose da Coronavac à população, solicitamos informação quanto ao prazo e volume da 

próxima remessa da Coronavac aos municípios e antecipação emergencial desta remessa, 

para que os Entes possam reorganizar o calendário de aplicação destas 2º doses, que 

sabemos são previamente agendadas junto a população.   

2.                    Em pesquisa realizada por esta Confederação entre 5 e 8 de abril, 50% dos 

municípios informaram que não guardaram reservas para a aplicação de 2º dose. O problema 

é enorme e generalizado. Desde 19 de abril, as gestões municipais das diversas regiões do 

país, têm se reportado a esta Confederação indicando ausência de quantidades de vacinas 

necessárias à realização do esquema completo de vacinação, D1 e D2, respeitando os 

intervalos preconizados pelos laboratórios produtores dos imunobiológicos, sob risco de afetar 

o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune. 

3. Pelo Exposto, a Confederação solicita a esse ministério a definição/ratificação 

da estratégia de vacinação contra a Covid-19 com a publicação de nota técnica que uniformize 

as informações aos gestores estaduais e municipais, assim como, oriente as medidas a serem 

adotadas na administração das 1ª e 2ª doses das vacinas previstas no Plano Nacional. Além, 

do plano de comunicação à população amenizando os impactos de uma possível 

desaceleração da vacinação dos grupos prioritários. 

4. Confiantes em contar com sua atenção, coloca-se a equipe desta CNM à sua 

disposição pelos telefones: (61) 2101-6073 ou pelo e-mail: governo@cnm.org.br. 

 Atenciosamente,  

 
Glademir Aroldi 

Presidente da CNM 


