
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

Resolução nº 060/2021 - CIB                                                                                                                                                                                                    Goiânia, 06 de maio
de 2021.

Aprova  AD REFERENDUM a solicitação do Estado
de Goiás ao Ministério da Saúde o envio das doses
da  vacina  contra  COVID  19  do  Laboratório
Sinovac/Butantan  para  complementação  do
esquema vacinal.

A  Coordenação  da  Comissão  Intergestores  Bipartite  do  Estado  de  Goiás,  no  uso  das  suas  atribuições  regimentais  que  lhe  foi  conferida  e
considerando:

1 – A Constituição Federal de 1988, artigos 196 a 200;

2 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos correspondentes e dá outras providências;

3 – O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único
de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

4 – A solicitação da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

5 – A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública,  de importância
internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19, responsável pela atual pandemia;

6 – A Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei supracitada;

7 – O Decreto nº 9.653, de 19 de Abril de 2020, dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da
disseminação do novo Coronavírus COVID-19;

8 – O Acionamento do Plano de Contingência da Secretaria de Estado da Saúde, conforme recomendação do Ministério da Saúde, bem como a necessidade
de antecipar a adoção de medidas preventivas conforme as últimas evidências científicas disponíveis;

9 – As negociações, decisões governamentais em todos os níveis da federação com relação a vacinação da população contra COVID 19;

10 – O Ofício nº  12561/2021 – SES,  de 05 de maio de 2021, enviado ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás – COSEMS/GO,
respondendo  ao  Ofício  nº  58/2021  –  COSEMS/GO,  quanto  ao  quantitativo  de  segundas  doses  (D2)  da  vacina  contra  COVID  19  do  Laboratório
Sinovac/Butantan para complementação de esquema vacinal, as doses que faltaram nos frascos, as informações enviadas pelos Municípios do Estado de
Goiás.

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar AD REFERENDUM a solicitação do Estado de Goiás ao Ministério da Saúde o envio das doses da vacina contra COVID
19 do Laboratório Sinovac/Butantan para complementação do esquema vacinal no quan ta vo de 33.375 (trinta e três mil, trezentos e setenta e cinco)
doses que faltaram nos frascos enviados aos Municípios do Estado de Goiás.

Art. 2º As doses de vacina COVID-19 D2 de todas as remessas referentes a D1 da vacina do Laboratório referenciado no Art. 1º foram
enviadas aos Municípios em sua totalidade, em tempo oportuno, garan ndo o intervalo de 28 (vinte e oito) dias de vacinação da segunda dose, porém a
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medida que essas  doses  estavam sendo u lizadas  foram realizados registros  de  queixas  técnicas  rela vas  a frascos  mul doses  das  vacinas  com
quan ta vo de doses a menor do que o descrito na bula, contribuindo para não vacinação das segundas doses dos grupos prioritários no intervalo
preconizado pelo Programa Nacional de Imunização – PNI.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

A N E X O S
RESOLUÇÃO Nº 060/2021  - CIB

Oficio nº 12561/2021 - SES                                                                                                                                                                                                                                       Goiânia, 05
de maio de 2021.

Ilma. Sra. Verônica Savan Wotrich
Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás
Rua 14, s/n - Edicio Flamboyant Park Business - Sala 1613 - Jardim Goiás
CEP: 74.810-180             Goiânia-GO

Assunto: Resposta O cio COSEMS-GO nº 58/2021. 

Senhora,

Em resposta  ao  O cio  COSEMS-GO  nº  58/2021,  em que  o  Conselho  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  do  Estado  de  Goiás-
COSEMS/GO, solicita à Gerência de Imunização o levantamento do quan ta vo de segundas doses (D2) da vacina contra a covid-19 do laboratório
Sinovac/Butantan para complementação de esquema vacinal, baseando-se no O cio nº 1147/2021/SVS/MS da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde enviado ao CONASEMS, informamos que segue anexo Planilha de No ficações de Queixas Técnicas com o quan ta vo de doses que
faltaram nos frascos enviados pelos municípios do Estado de Goiás.

Reiteramos que as D2 de todas as remessas  referente a  D1 da vacina contra a covid-19 do laboratório Sinovac/Butantan foram
enviadas aos municípios em sua totalidade em tempo oportuno, ou seja, garan ndo o intervalo de 28 dias de vacinação da segunda dose. Na medida
em que essas doses estavam sendo u lizadas nos municípios, foram realizados registros de queixas técnicas rela vos a frascos mul doses das vacinas
com quan ta vo de doses menor do que o descrito na bula, contribuindo para não vacinação das segundas doses dos grupos prioritários no intervalo
preconizado pelo Programa Nacional de Imunização-PNI.

Diante dessas no ficações de queixas técnicas e informações de falta de D2 pelos municípios do Estado de Goiás, a Gerência de
Imunização realizou registro de no ficação no Novisa/ANVISA, e consolidou os dados na Planilha de No ficações de Queixas Técnicas totalizando 32.975
doses a menos nos frascos mul doses.

Além desse  quan ta vo de  queixas  técnicas,  cinco  municípios  informaram a  Gerência  de  Imunização  que  u lizaram  a  D2 para
vacinação de D1, conforme relação abaixo:

Itapirapuã – 20 doses

Lagoa Santa – 40 doses

Nova Crixás – 80 doses (Enviado doses para reposição)

Edealina – 20 doses (Enviado doses para reposição)

Barro Alto – 40 doses

Em relação às no ficações de desvio de qualidade por alteração de temperatura, quatro municípios encaminharam Formulário de
Desvio de Qualidade para avaliação e conduta, conforme relacionado abaixo:

Israelândia – 50 doses (Conduta UTILIZAR)

Rio Verde – 60 doses (Conduta INUTILIZAR)

Goiânia – 140 doses (Conduta UTILIZAR)

Anápolis - 80 doses (Aguardando retorno do INCQS)

Diante do exposto são necessárias 33.375 doses da vacina contra a covid-19 do laboratório Sinovac/Butantan para reposição nos
municípios, garan ndo assim a vacinação de segundas doses dos grupos prioritários da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a
covid-19.
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SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, em GOIANIA - GO, aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Veronica Savatin Wottrich, Usuário Externo, em 06/05/2021, às 11:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de Estado, em 06/05/2021, às 11:11, conforme art. 2º,
§ 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

SEI/GOVERNADORIA - 000020347217 - Resolução https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

7 of 8 06/05/2021 11:15



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000020347217 e o código CRC B0A6BD6E.

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - CEP 74000-000 - GOIANIA - GO - NAO CADASTRADO

Referência: Processo nº 202100010019289 SEI 000020347217
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