
 

 

 

 

 

OFÍCIO Nº 22/2021 Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

À Senhora 

Presidente Nísia Trindade Lima 

Fundação Oswaldo Cruz 

Rio de Janeiro - RJ 

 

 

 

Assunto:  Solicitação. Cronograma de entrega de insumos e vacinas. Covid-19. 
 

 

Senhora Presidente, 

 

Cumprimentando-a cordialmente, dirijo-me a V.Sa. para, em nome do 

Fórum Nacional de Governadores, agradecer o contínuo esforço e o dedicado trabalho da 

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz em prol da disponibilização, em parceria com o 

Ministério da Saúde, de imunizantes necessários ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 no País. 

 

Nesse sentido, reportando-me à atual crise sanitária, ressalto o 

agravamento da pandemia em todas as regiões do Brasil, com elevação no número de 

casos e óbitos, maior nível de transmissibilidade, bem como agravamento da 

enfermidade, fato que exige mais tempo de permanência dos pacientes em fase de 

hospitalização (UTI ou leito clínico). Outrossim, nos últimos 30 dias foram registradas 

mais de 30.000 mortes, com número de óbitos superior a 1.000 por dia, tendo sido 

ultrapassado o marco de 240 mil mortes por Covid-19, valor correspondente a 10% do 

quantitativo global, ao passo que o País representa apenas 2,7% da população mundial.  

 

O surgimento de novas cepas do novo Coronavírus, que apresentam 

elevada transmissibilidade e letalidade, atingindo fortemente populações mais jovens, 

além de idosos e pacientes portadores de comorbidades, agravou o quadro sanitário 

nacional, resultando no colapso da rede hospitalar em 16 Estados brasileiros, a despeito 

do empenho para ampliação da oferta de leitos. 

 

Na certeza de que a superação da atual conjuntura pandêmica exige 

viabilização de mais doses de vacinas, visando à imediata imunização do povo brasileiro, 

solicito a V.Sa. apresentação de cronograma detalhado acerca do recebimento de insumos 

(IFAs) e entrega das vacinas adquiridas no exterior e produzidas pela Fiocruz, contendo 

ainda a previsão das datas de fornecimento das respectivas doses ao Ministério da Saúde. 

Além disso, pleiteio que essa Fundação apresente sua capacidade máxima de produção 

de vacinas, incluindo requisitos necessários para aumentar tanto a produção quanto a 



 

celeridade dos procedimentos junto à Anvisa, de forma a permitir mais entregas de 

imunizantes. 

 

Os Entes Federados têm como objetivo a manutenção da estratégia 

segundo as regras do Plano Nacional de Imunização - PNI, a fim de alcançar número 

suficiente de vacinas até o próximo mês de abril, inclusive contando com variadas 

vacinas, suficientes para garantir ao menos a primeira dose a aproximadamente 25% da 

população brasileira, correspondente à Fase I de imunização, contemplando cerca de 

50.000.000 de pessoas.  

 

Pleiteio ainda que a Fiocruz, por intermédio de sua reconhecida 

capacidade, viabilize, caso seja possível, alternativas para a vacinação no País, obtendo 

mais doses de imunizantes além dos já contratados, com o propósito de antecipar, para 

data anterior a julho deste ano, a previsão de produção de IFAs no Brasil.  

 

Desse modo, alcançaríamos a imunização de mais de 70% da população 

brasileira, auxiliando ainda outros países. Para esse fim, destaco que podem contar com 

apoio, inclusive financeiro, dos Estados brasileiros, conforme acordado com o Ministério 

da Saúde e em observância aos parâmetros do PNI. 

 

Colocando os Governos estaduais à disposição para auxiliar técnica e 

politicamente – de forma suprapartidária – na consecução dos objetivos propostos, com 

vistas a garantir as condições de preservação das vidas brasileiras, registro protestos de 

elevado apreço e consideração. 

 

Atenciosamente,
 

 

WELLINGTON DIAS 

Governador do Estado do Piauí 

Coordenador da temática Estratégia para vacina contra Covid-19 

Fórum Nacional de Governadores 


