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INFORMAÇÕES SOBRE CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, 
CONDICIONAMENTO, ESTOCAGEM E TRANSPORTE DAS DOSES DA 

VACINA CONTRA COVID-19 

 

 O município de São Francisco do Guaporé, até a presente data 10 de Março de 

2021, recebeu dois tipos de vacinas diferentes no que se refere a vacina do COVID19, 

sendo elas, a CORONAVAC, produzida pelo instituto BUTANTAN, e a vacina de 

OXFORD/ASTRAZENICA, produzida pela FIOCRUZ. Ambas são armazenadas na sala de 

vacina, localizada no centro de diagnostico e imunização Ellen Cristina Cavagna, sendo 

as doses recebidas mantidas em freezers que respeitam a temperatura de 2°C a 8°C; 

protegida da luz solar, assim como é orientado na bula das vacinas citadas acima. 

  

 Sobre o condicionamento das vacinas, vale citar que; só são retiradas do local 

de armazenamento (freezers) por alguns segundos, para que seja aspirada a 

quantidade indicada na bula, de 0,5ml, em seringa hipodérmica estéril de uso único, de 

1ml com agulha de 0,6 x 25mm, e em seguida realizada a imunização do individuo. 

  

 O transporte das vacinas, é realizado no translado do município de Ji-paraná, 1ª 

Delegacia de Vacina, pela entidade cedente de 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE 

JI-PARANA - RONDONIA, e direcionada diretamente para a Sala de Vacina, no setor de 

imunização localizada no CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMUNIZAÇÃO ELLEN CRISTINA 

CAVAGNA, que pertence a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO DO 

GUAPORÉ. O translado é acompanhado a todo momento por uma guarnição cedida 

pela Policia Militar do estado de Rondônia. As vacinas são transportadas dentro de 

caixa térmica, com termômetro, onde a temperatura é monitorada e mantida a todo 

momento entre 2°C a 8°C, por uma servidora do setor de imunização, técnica de 

enfermagem, competente e com os conhecimentos necessários acerca das condições 

adequadas de transporte das vacinas. 

 

10 de Março de 2021 
São Francisco do Guaporé - Rondônia. 

  


