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EM, 18/02/2022

COMISSÃO INTERGESTORES BI PARTITE 
RESOLUÇÃO CIB/PE N° 5673 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Pactua o dia C de Vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 10 anos nos municípios, do Estado de Pernambuco.

0 PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL CIB/PE, no uso de suas 
atribuições legais e considerando,

1 - O Decreto N° 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde -  SUS, o planejamento da saúde, a assistência a saúde e a articulação interfederativa, e dão outras providências,

II - O contexto pandêmico e emergencial que requer a proposição de ações de proteção das populações e as recomendações do 
Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação contra a Covid-19,

III - Que, em Pernambuco, a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em 18 de janeiro de 2021 e que, atualmente, em 
todo o estado, estão sendo vacinados idosos a partir dos 60 anos, pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa 
permanência, população indígena aldeada, trabalhadores de saúde, comunidades quilombolas e ribeirinhas, trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento incluindo garis e quardas municipais, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e 
gestantes e puérperas,

IV - A importância da vacinação de crianças contra Covid-19 no Brasil para impedir casos graves e mortes nesse público e novas ondas 
de transmissões, especialmente em escolares,

V - Que Pernambuco registra até 17.02.2022 um total de 300.979 doses de vacinas contra covid-19 aplicadas em crianças de 5 a 11 
anos, correspondendo 25,45% de vacinados neste grupo,

VI - A necessidade de ampliação e intensificação da vacinação das crianças em todo o estado. No próximo dia 26.02.2022 teremos o 
"DIA C" de Vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos em todos os municípios do nosso estado. Para isso, conclamamos
o envolvimento e os esforços de todos para este dia,

VII - Ofício Circular SIDI N° 10/2022, Recife, 17 de fevereiro de 2022.

RESOLVEM:

Art. 1°- Pactuar o dia C de Vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 10 anos nos municípios, do Estado de Pernambuco. 

Art.- 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Recife, 18 de fevereiro de 2022.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite CIB/PE

JOSÉ EDSON DE SOUSA
Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde COSEMS/PE

RESOLUÇÃO CIB/PE N° 5674 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Pactua a septuagésima primeira distribuição do montante das doses recebidas proveniente da farmacêutica, Pfizer/Cominarty 
Pfizer Pediátrica, destinada para o Estado de Pernambuco.

0 PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL CIB/PE, no uso de suas 
atribuições legais e considerando,

1 - O Decreto N° 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde -  SUS, o planejamento da saúde, a assistência a saúde e a articulação interfederativa, e dão outras providências,

II - O contexto pandêmico e emergencial que requer a proposição de ações de proteção das populações e as recomendações do 
Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação contra a Covid-19,

III - Que, em Pernambuco, a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em 18 de janeiro de 2021 e que, atualmente, em 
todo o estado, estão sendo vacinados idosos a partir dos 60 anos, pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa 
permanência, população indígena aldeada, trabalhadores de saúde, comunidades quilombolas e ribeirinhas, trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento incluindo garis e quardas municipais, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e 
gestantes e puérperas,

IV - Ofício Circular SIDI N° 09/2022, Recife, 17 de fevereiro de 2022, 71a Distribuição Vacina Covid-19.

RESOLVEM:

Art. 1°- Pactuar a septuagésima primeira distribuição do montante das doses recebidas proveniente da farmacêutica, Pfizer/Cominarty e 
Pfizer Pediátrica, destinada para o Estado de Pernambuco.

Art. 2°- Das doses recebidas, serão distribuídas conforme quadro abaixo:

DOSES RECEBIDAS - VACINAS PFIZER/COMINARTY

GRUPOS PRIORITÁRIOS ATENDIDOS N° DE DOSES

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

DOSES RECEBIDAS - VACINAS PFIZER PEDIÁTRICA

GRUPOS PRIORITÁRIOS ATENDIDOS N° DE DOSES

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS 6,62

Art. 3°- Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu 18.782.623 doses de vacinas contra 
a Covid-19. Desse total, foram 5.044.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 4.287.253 da Coronavac/Butantan, 8.187.660 da 
Pfizer/BioNTech, 374.500 doses da vacina pediátrica da Pfizer, 265.880 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 
622.910 da Janssen. Dessa forma, o estado avança com vacinas distribuídas para rede estadual e municípios pernambucanos, de 
acordo com o quadro abaixo:

QUADRO DE DOSES DISTRIBUÍÇÃO

Grupos Prioritários 
contemplados

Pessoas de 85 a 89 a 

Pessoas de 80 a 84 a

Pessoas de 75 a 79 a

População
Grupos

Prioritários

26021

294095

37376

54356

93965

156897

Cobertu Observaç
Data D1 Data D2

100% 18/01/2021 18/01/2021

18/01/2021 18/01/2021

18/01/2021 18/01/2021

100%

100%

100%

100%

09/06/2021

25/01/2021

25/01/2021

09/03/2021

21/09/2021

08/04/2021

25/01/2021

07/05/2021

16/03/2021 01/05/2021

100% 25/03/2021 07/05/2021

Cobertu 
ra D1

Povos e comunidades 
tradicionais Quilombolas
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