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Vacina aprovada para uso emergencial no Brasil e pedido de 

registro definitivo 

Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-recebe-
pedido-de-registro-definitivo-da-vacina-de-oxford . Atualização 06/02/2021.
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Pedido de registro definitivo

Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/anvisa-recebe-pedido-de-
registro-definitivo-da-pfizer-para-vacina-covid-19. Atualização 06/02/2021.
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Anvisa recebe pedido de estudo da vacina Covaxin no Brasil

Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-recebe-pedido-de-estudo-da-vacina-covaxin-no-

brasil. Atualização 05/02/2021.

Anvisa recebeu, na tarde desta sexta-feira (5/2), o pedido de autorização

de pesquisa clínica de fase 3 para a vacina Covaxin. Na prática, isso

significa que o laboratório responsável entende ser importante e solicita

a autorização da Anvisa para realizar estudos clínicos de fase 3 no

Brasil.

O pedido foi apresentado pelo laboratório Precisa Farmacêutica, que é a

parceira do laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil.

Para a análise de pedidos de autorização de pesquisa de vacinas, o

prazo da Anvisa tem levado de 3 a 5 dias, condicionado à apresentação

dos dados necessários para a análise técnica.
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Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/fiscalizacao-e-monitoramento/farmacovigilancia/outras-

publicacoes/dire5plano_farmacovigilancia_vacina_covid-19-v7.pdf Atualização 01/02/2021.

O PNI é responsável pelo registro, investigação e análise de causalidade das

ocorrências relatadas pela rede pública de saúde. Os registros desses

eventos no Sistema Único de Saúde (SUS) são feitos pelos profissionais que

atuam diretamente nas salas de vacinação e pelos Centros de Referência em

Imunobiológicos Especiais através, prioritariamente, do e-SUS Notifica.

Na impossibilidade de acesso ao e-SUS Notifica a recomendação da

Vigilância Sanitária é que seja utilizado o VigiMed.

Eventos Adversos de Pós-Vacinação



vA notificação deverá ser realizada pelo NOTIVISA.

Queixa Técnica (frascos com doses divergentes/alteração de cor 

ou aspecto/corpo estranho)
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DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nível Central 
Ministério da 

Saúde

Rede de 

Estadual Frio 

Central

28 Unidades 

Regionais de 

Saúde

853 Municípios  
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DECRETO Nº 48.123, DE 15/01/2021

Art. 1º – Este decreto dispõe sobre a utilização de aeronaves oficiais do Estado enquanto

perdurar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia de COVID-19,

causada pelo agente Coronavírus.

Art. 2º – As aeronaves oficiais do Estado serão utilizadas preferencialmente para garantir o

transporte de vacinas, insumos, aparelhos e pessoal destinados a vacinação contra o

Sars-Cov-2, causador da COVID-19, não se aplicando, nesta hipótese, o previsto no Decreto

nº 44.028, de 19 de maio de 2005.

§ 2º – Em caso de necessidade, a SES poderá requisitar aeronaves adicionais para fins do

disposto no caput e o atendimento a essas requisições fica condicionado à possibilidade

operacional da PCMG, do CBMMG, do GMG e do Comave.

Art. 3º – O transporte de vacinas, insumos, aparelhos e pessoal destinados a vacinação

contra o Sars-Cov-2, causador da COVID-19, deverá observar o Plano de Contingência

para Vacinação contra COVID-19 da SES ou o que vier substituí-lo e o previsto no Plano

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 do Ministério da Saúde.
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Uso de Aeronaves para entrega as Unidades 

Regionais de Saúde
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Vacina Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)
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Vacina Covishield COVID-19 (AstraZeneca/Fiocruz) 

Chegada de Vacinas:  24/01/2021

Total de doses recebidas: 190.500 doses

Fabricante AstraZeneca/Fiocruz

Número de doses 02 (duas) – D1 +D2

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos

Via de administação Exclusivamente intramuscular

Intervalo entre as doses 12 semanas (3 meses)

Validade após abertura do frasco 6 horas após aberta sob refrigeração 
(2ºC a 8ºC)

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

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 
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Vacina da Coronavac (Butantan/ Sinovac Life Science) 

Chegada de Vacinas:  25/01/2021

Total de doses que serão recebidas: 87.600

Fabricante Sinovac/Butantan

Número de doses 02 (duas) – D1 +D2

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos

Via de administação Exclusivamente intramuscular

Intervalo entre as doses 02 semanas (15 dias)

Validade após abertura do frasco 8 horas após aberta sob refrigeração 
(2ºC a 8ºC)

Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021.

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 



v

Vacina da Coronavac (Butantan/ Sinovac Life Science) 

Chegada de Vacinas:  07/02/2021

Total de doses que serão recebidas: 315.600

Fabricante Sinovac/Butantan

Número de doses 02 (duas) – D1 +D2

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos

Via de administação Exclusivamente intramuscular

Intervalo entre as doses 02 semanas (15 dias)

Validade após abertura do frasco 8 horas após aberta sob refrigeração 
(2ºC a 8ºC)

Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021.

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 
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NOTA INFORMATIVA Nº 13/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

Dispõe sobre as orientações técnicas relavas a continuidade da

Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

A Campanha Nacional em andamento incorporou até o momento os

seguintes grupos prioritários:

- Trabalhadores de Saúde (parcial);

- Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência

(instucionalizadas) - (total);

- Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes

em residências Inclusivas

(instucionalizadas) - (total);

- Povos indígenas vivendo em terras indígenas homologadas (total)

- Idosos da região norte do País (parcial).
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NOTA INFORMATIVA Nº 13/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

- pessoas com 90 anos ou mais (100%) à exceção dessa população do

estado do Amazonas - AM, já totalmente contemplada em pauta anterior

(906.600mil Sinovac/Butantan);

- continuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde, com um percentual

de atendimento de 6%, totalizando 73% desse público.
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Estimativa de público para o estado de Minas Gerais 

- pessoas com 90 anos ou mais (100%) : 107.931 pessoas (estimativa

Ministério da Saúde )

- continuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde, com um

percentual de atendimento de 6%, totalizando 73% desse público :

aproximadamente 488.000 (estimativa Ministério da Saúde)
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ACOMPANHAMENTO DA VACINAÇÃO EM MINAS GERAIS

Ministério da Saúde 

Painel de Visualização 

(Vacinômetro) 

hps://localizasus.saude.gov.br/ 

Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais

Painel Vacinação Sars-Cov-2

https://coronavirus.saude.mg.gov.

br/vacinometro
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Ministério da Saúde

Painel Vacinação Sars-Cov-2

Fonte: https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html.  
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Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Painel Vacinação Sars-Cov-2

Fonte: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro. Atualização 05/02/2021.
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OBRIGADA!

imunizacao@saude.mg.gov.br

josianne.gusmao@saude.mg.gov.br

(31) 3916 -

0333/0334/0335/0345/0346/0347/0348/0349

AS MEDIDAS DE  PREVENÇÃO 

DEVEM CONTINUAR!


