Imunobiológicos
CAMPANHA:
- INFLUENZA:
DOSES DISTRIBUÍDAS:

Até o momento foram enviadas aos estados 19.653.850 doses da vacina para a
Campanha de Influenza 2015.
Data
26/03/2015
13/04/2015
20/04/2015
28/04/2015

Quantidade (doses)
9.853.400
3.016.640
3.423.260
3.360.550

DOSES A SEREM DISTRIBUÍDAS:
QUANTIDADE – 29.985.850 doses.
Uma vez que não houve cumprimento na totalidade do quantitativo das entregas previstas no
cronograma do laboratório produtor - Butantan , aguardamos posicionamento quanto ao novo
cronograma , para que possamos reprogramar as datas dos próximos envios da vacina aos
estados.

ROTINA:
- BCG:
→ Vacina produzida pela Fundação Ataulfo de Paiva.


Estoque total: 2.448.350 doses, dessas 2.183.650 encontram-se em análise pelo
INCQS.



Média mensal de distribuição: 1.004.732 doses.



Doses distribuídas em abril: 838.410 doses, o que corresponde a 83% da média

mensal de distribuição.


Previsão para maio: previsão de liberação do INCQs de cerca de 746.700 doses, as
quais deverão ser enviadas na rotina do referido mês.

Obs 1: A liberação pelo INCQs é por análise laboratorial, que demora em torno de 45 a
90 dias.

- FEBRE AMARELA:
→ Laboratório produtor nacional: Biomanguinhos
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Estoque atual: 1.266.060 doses.



Média mensal de distribuição: 1.670.506 doses.



Doses distribuídas em abril: 1.746.000 doses (acima da média mensal).



Previsão para maio: considerando o estoque atual da SVS de 1.266.060 doses da
vacina, a demanda dos estados deverá ser atendida.

- TETRAVIRAL:
→ Vacina importada por Biomanguinhos. Em processo de transferência de tecnologia da GSK .


Estoque atual: 4.249 doses.



Média mensal de distribuição: 300.000 doses.



Doses distribuídas em abril: 198.000 doses, o que corresponde a 66% da média mensal
de distribuição.



Previsão para maio: a distribuição para o mês de maio depende da liberação de cerca
de 800 mil doses em processo de desembaraço junto à Anvisa.

- DUPLA ADULTO:


Estoque atual: 1.888.550 doses.



Média mensal de distribuição: 2.000.000 doses.



Doses distribuídas em abril: 2.031.000 doses, o que corresponde à média mensal
calculada pela CGPNI.



Previsão para maio: a previsão para a rotina do mês de maio, que será autorizada
no dia 10, é que as demandas estaduais sejam atendidas.

- SORO ANTIRRÁBICO:
→ Laboratório produtor nacional: IVB


Estoque disponível: 7.756 ampolas.



Média mensal de distribuição: 13.478 ampolas.
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Distribuição em abril: 3.139 ampolas, o que corresponde a apenas 23% da média
mensal de distribuição.



Previsão para maio: o quantitativo enviado no mês de abril deverá se perdurar nos
próximos 3 meses, até que se iniciem as entregas referentes ao próximo contrato que
aguarda assinatura.

- SOROS ANTIVENENOS
Distribuição racional, ainda sem definição do cronograma de entregas oficial, aguardando
trâmites administrativos para assinatura dos contratos.

- SOROS ANTITETÂNICO:


Estoque disponível: 2.712 ampolas.



Média mensal de distribuição: 5.000 ampolas.



Distribuição em abril: 800 ampolas, o que corresponde a apenas 16% da média mensal
de distribuição.



Previsão para maio: o quantitativo enviado no mês de abril deverá se perdurar nos
próximos 3 meses, até que se iniciem as entregas referentes ao próximo contrato que
aguarda assinatura.

- SORO ANTIBOTULÍNICO:
Todo o estoque disponível possui validade para 30/04 e até o momento não há assinatura do
contrato e ,consequentemente , cronograma oficial de entregas.

CRIE:
- HIB:
→ Vacina importada por Biomanguinhos


Estoque atual : ZERO



Média mensal de distribuição: 8.522 doses.



Não houve distribuição no mês de abril e a previsão para o mês de maio depende da
liberação do termo de guarda pela Anvisa das doses entregues na Cenadi em
19/02/2015.
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Obs1.: 70.000 ds (8 ms cobertura) entregues na CENADI em 19/02/2015, aguarda baixa
Termo de Guarda pela Anvisa.
Obs2.: Biomanguinhos informou que desde 19/03/2015 a PAF/RJ redirecionou o processo
para ANVISA em BSB, e que todas as exigências feitas pela Anvisa foram atendidas.

- DTPa CRIE:
→ Estoque atual Ministério da Saúde:


Estoque disponível: 19.193 doses (com validade para 31/05)



Média mensal de distribuição: 3.000 doses.



Não houve distribuição no mês de abril, devido à validade próxima da vacina.

Obs: Em setembro/2014 foram recebidas 20.000 doses com validade para o mês de maio. No
momento do recebimento, já contávamos com estoque de cerca de 20.000 doses com a
mesma validade. Deste modo, ficou acordado que as doses não utilizadas seriam trocadas,
negociação que já está em andamento entre NIES e OPAS/Laboratório Fornecedor.

- IMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA:
→ Adquirida pelo Fundo Rotatório da OPAS


Estoque disponível: 52 ampolas.



Média mensal de distribuição: 2.514 ampolas.



Distribuição em abril: 60 ampolas.



Previsão para maio: a distribuição para o mês de maio depende da resolução das
situações relatadas abaixo.

Obs1: 16 mil ampolas adquiridas via FRO/OPAS sofreram excursão de temperatura e estão
indisponíveis para uso;
Obs2: Havia previsão de recebimento de 25 mil ampolas em março/2015 e 25 mil ampolas em
abril/2015, no entanto não houve embarque devido às condições de embalagem do produto
que facilitam o congelamento após a chegada no aeroporto do Rio de Janeiro.
Obs3: O NIES está acompanhando junto à OPAS o despacho das 25 mil ampolas previstas para
março, o DLOG protocolou junto à Anvisa a solicitação para retirada antecipada da carga do
aeroporto.

