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Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2021/SVS/MS                                        

Brasília, 27 de setembro de 2021.
  
Aos (as) Secretários (as) Estaduais da Saúde
Aos Presidentes dos Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS
Ao Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS
Ao Presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS

 

Assunto: Informa a alteração da data do dia “D” de divulgação e mobilização nacional da Campanha
Nacional de Mul�vacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente
menor de 15 anos de idade.

 

Prezado(a) Senhor(a),

 

1. Na oportunidade, informa-se a alteração da data do dia “D” de divulgação e mobilização
nacional da Campanha Nacional de Mul�vacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação
da Criança e do Adolescente menor de 15 anos de idade, que anteriormente, encontrava-se agendado
para o dia 02 de outubro de 2021, tendo sua nova data para o dia 16 de outubro do referido ano. A
medida foi adotada devido a solicitações das Unidades Federa�vas.

2. Antecipadamente, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) parabeniza pelo planejamento
e operacionalização da Campanha e reconhece os esforços que vêm sendo desenvolvido nos estados e
respec�vos municípios para a sua realização mesmo durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

3. Destaca-se que os registros nos diferentes sistemas de informação deverão ser realizados
na estratégia de vacinação de ROTINA.

4. Neste sen�do, solicitamos todo o empenho junto aos municípios para oportunizar o
acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente,
atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade.

5. Para informações adicionais, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações
(CGPNI) poderá ser contatada pelo telefone (61) 3315-3999/3167.

 

Atenciosamente,

 

Arnaldo Correia de Medeiros
Secretário 

Secretaria de Vigilância em Saúde
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Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) de Vigilância
em Saúde, em 28/09/2021, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º,
do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0022970635 e o código CRC 1CD358B2.

Referência: Processo nº 25000.142955/2021-05 SEI nº 0022970635
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