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OFICIO Nº 013/2021- CVS/SMSNEP 

 

Nova Esperança do Piriá/PA, 29 abril de 2021. 

 

 

 

Ao 

Ilmo. Sr. 

Salomão Lira da Silva 

Coordenador Vigilância Epidemiológica 5crs 
           

 

Assunto:  solicitação de uso da vacina  

 

 

 

 Senhor Coordenador; 

 

                 Através deste, solicitamos o uso da vacina Astrazenica (Fiocruz) destinadas a 

faixa etária de 60 anos a mais;  nas faixas etárias de 54 a 59 com comorbidades , pois fora 

realizado busca ativa , vacinação domiciliar e divulgação nos meios de comunicação tais 

como: rádio e mídias sociais, carros volantes para aviso dos mesmos para o qual a vacina 

foi destinada, não se encontrando mais um quantitativo da referida faixa etária para 

vacinar. Mas nos comprometemos a realizar a vacinação caso apareça as pessoas da 

referida faixa etária que outrora não vacinou ou recusou. Segue lote e quantitativo de 

vacinas disponíveis: 

 

Lote: 212vcdoo22vb      total doses 175 (35 frascos) 

Lote: 213vcd010w         total doses 80 (16 frascos) 

Lote: 213vcd08va          total doses 130 (26 frascos) 

Lote: 213vcd003w         total doses 10  ( 2 frascos) 

 

 

Certo que seremos atendidos desde já agradecemos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

Luiz Pereira da Silva Sobrinho 
Coordenador de Vigilância em Saúde NEP 
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OFICIO CIRCULAR Nº 01/2021- CVS/SMSNEP 

 

Nova Esperança do Piriá/PA, 29 abril de 2021. 

 

 

Ao 

Ilmo. Sr. 

Secretário de saúde e coordenadores dos postos de saúde 
           

 

 

Assunto:  solicitação de uso da vacina  

 

 

 

 Senhores; 

 

                 Através deste, estamos disponibilizando o uso da vacina  Astrazenica (fiocruz) 

destinadas a faixa etária de 60 anos a mais;  nas faixas etárias de 54 a 59 com 

comorbidades, devido o não quantitativo de público da referida faixa etária, onde fora 

realizado estratégias para vacinação dos mesmo tais como: busca ativa, vacinação 

domiciliar, divulgação nos meios rádio,  mídias sociais, carros volantes para aviso dos 

mesmos para o qual a vacina foi destinada, não se encontrando mais um quantitativo da 

re para vacinar. Lembrando que os mesmo deverão apresentar comprovação da 

comorbidade através do cadastro na unidade ou comprovada pelo médico da unidade de 

saúde . Segue lote e quantitativo de vacinas disponíveis: 

 

Lote: 212vcdoo22vb      total doses 175 (35 frascos) 

Lote: 213vcd010w         total doses 80 (16 frascos) 

Lote: 213vcd08va          total doses 130 (26 frascos) 

Lote: 213vcd003w         total doses 10 (2 frascos) 

 

 

Certo que seremos atendidos desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 

Luiz Pereira da Silva Sobrinho 
Coordenador de Vigilância em Saúde NEP 
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