
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIREÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 

Maringá, 07 de abril de 2021. 

Assunto: Resposta ao Processo Nº 16789/2021-17/03/2021 
Ofício Nº 015/2021 - OSM 

lIustríssima Senhora, 

Em resposta ao Processo Nº 16789/2021 - 17/03/2021 - Ofício Nº 015/2021 - OSM, 
que sugere que seja disponibilizada, em tempo real, a quantidade de vacinas de cada tipo 
(Coronavac ou AstraZeneca) em estoque na Prefeitura de Maringá (junto ao vacinômetro, por 
exemplo); que seja disponibilizada, em tempo real, no mesmo formato do vacinômetro, a 
quantidade de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina. Isto é, com disponibilização em 
tempo real e de forma separada da quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina 
e da quantidade de pessoas que tomaram a segunda dose; corroborando com o Projeto de Lei 
Municipal nº 15817/2021, em votação na Câmara Municipal, sugere-se que seja feita a divulgação 
das pessoas que já foram imunizadas, nos mesmos moldes do que foi proposto naquele projeto de 
lei, esclarecemos que: 

1) Entre 19/01/2021 a 03/04/2021 Maringá recebeu 62.872 doses da vacina Coronavac e 10.230 
doses da AstraZeneca; 

2) Hoje (07/04/2021L o município tem 2.210 doses da vacina Coronavac e nenhuma dose da 
vacina AstraZeneca, 

3) A segunda dose da vacina Coronavac deve ser aplicada entre a segunda e a quarta semana após 
a primeira dose da vacina, de acordo com o Informe Técnico do Ministério da Saúde, ressaltando 
que o Estado do Paraná estipulou o intervalo de 25 dias entre as doses. 

4) A segunda dose da vacina AstraZeneca deve ser aplicada 90 dias após a primeira dose da vacina, 
conforme o Informe Técnico do Ministério da Saúde. 

5.a} O cronograma de aplicação é o agendamento realizado no sistema gestor saúde e também na 
carteira de vacina do usuário. Com relação à vacina Coronavac, a segunda dose tem sido aplicada 
desde o dia 12/02/2021, conforme a data da aplicação da primeira dose. Já a aplicação da segunda 
dose da vacina AstraZeneca terá início a partir da terceira semana do mês de abri1j2021. 
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S.b} A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) enviou ao murucrpro, através da 1Sª Regional de 
Saúde, dez remessas para a primeira dose e sete remessas para a segunda dose. Conforme 
aproxima-se a data de aplicação da segunda dose, a SESA envia o lote com a quantidade de doses 
referentes. 

Esclarecemos também que o município está seguindo o cronograma descrito no 
Plano de Operacionalização da Campanha de vacinação Covid-19 -Maringáj2021, o qual está 
seguindo as orientações e recomendações da Secretaria de Saúde - SESAjPR e Ministério da 
Saúde. 

A Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 é um momento 
completamente novo e que ainda está em construção. Tudo está sendo definido conforme o 
cenário epidemiológico do momento e desde o início em 19 de janeiro de 2021 já passamos por 
algumas mudanças e ainda estamos com quantitativo de doses insuficientes inclusive para finalizar 
a 1ª fase - trabalhadores de saúde e idosos. 

Atenciosamente, 

Superintendente 
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