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ESCLARECIMENTO 

 

Considerado que no dia 02/07/2021 veiculou uma matéria no jornal 

RONDONIAGORA com título: “Em Rondônia, 777 pessoas tomaram vacinas 

vencidas da AstraZeneca” na qual consta uma lista com os locais em Rondônia 

que aplicaram vacinas que, em tese, estariam vencidas, bem como a quantidade 

de doses aplicadas. Link:  https://www.rondoniagora.com/geral/em-rondonia-

777-pessoas-tomaram-vacinas-vencidas-da-astrazeneca-veja-onde 

Considerado que na referida lista consta que na US DA FAMILIA 

FUND NAC DE SAUDE SETOR B – CEREJEIRAS foi aplicada 1 (uma) dose de 

vacina vencida. 

Considerando que no mesmo dia no site da UOL foi detalhado os 

números de lotes e vencimentos conforme abaixo:  

Número do lote  Vencimento       
4120Z004   13.abr 

4120Z005   14.abr        

CTMAV501   30.abr 

CTMAV505   31.mai 

CTMAV506   31.mai 

CTMAV520   31.mai 

4120Z025   4.jun 

Link: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-
brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml. 
 

Considerando que o Município de Cerejeiras recebeu dois lotes dos 

mencionados acima como primeira dose, sendo:  

Lote         Vencimento Nº. NF Data    Emissão  Data Receb.          Quant.  
4120Z005 14/04/2021 9076829 26/07/2021 27/01/2021     90 
4120Z025 04/06/2021 9266240 01/03/2021 02/03/2021  40 
 

Considerando que cada frasco da Vacina AstraZeneca recebido pelo 

Município de Cerejeiras contavam com 5 doses no caso do lote 4120Z005 e 10 

doses no lote 4120Z025, e que após aberto essas doses devem ser aplicadas 

dentro de um período muito curto, sendo assim, impossível armazenar 1 (uma) 

única dose para ser aplicada muitos dias após abertura do frasco. 
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Considerando que após tomar conhecimento das matérias a equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Saúde iniciou revisão no sistema de 

informação pelo site e-SUS Notifica filtrando os dados da vacinação da COVID-

19 por lote e data de aplicação.  

Considerando que o sistema de informação de fato traz que 1 (um) 

usuário do Sistema Único de Saúde recebeu a vacina do lote 4120Z005 com 

vencimento em14 abril de 2021 no dia 12 de maio de 2021. 

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que realizou uma busca 

ativa a este Usuário do SUS e detectou em seu cartão de vacina que o 

imunobiológico administrado na data do dia 12 de maio de 2021 foi na verdade 

do lote 213VCD027Z com vencimento em 20/09/2021. 

Portanto, conclui-se que a equipe de imunização do Município de 

Cerejeiras não administrou nenhuma dose de vacina VENCIDA. 

 

 

 

Cerejeiras, 02 de julho de 2021. 
Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras - RO 

 

 

 


