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OFÍCIO Nº. 397/2021 PRES/CRF-RO                               Porto Velho/RO, 02 de julho de 2021. 

 

A 

AGEVISA 

Avenida Farquar, nº 2986 - Bairro Pedrinhas 

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, curvo lll, 2º andar. 

Porto Velho/RO. CEP 76.801-348 

 

Assunto: Imunizante vencido AstraZeneca . 

 

Ao tempo que cumprimentamos cordialmente, usamos do presente expediente para solicitar 

informações e esclarecimentos quanto à distribuição e aplicação dos lotes abaixo discriminados do 

Imunizante da AstraZeneca para Covid-19, que, conforme vem sendo divulgado pelos meios de 

comunicação1 foram distribuídos e aplicados com data de validade vencidas.  

 

Lotes aplicados: 

 

 

                                                           
1
 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-

vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml 
 
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/02/pesquisadores-dizem-que-26-mil-
doses-vencidas-da-astrazeneca-foram-aplicadas-no-brasil.ghtml 
 
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-aplicou-pelo-menos-26-mil-vacinas-vencidas-da-
astrazeneca,89265a343c2b5d057d53a5637f3d4b8aj6ucbbvp.html 
 
Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/brasileiros-tomaram-26-mil-doses-de-astrazeneca-vencida/ 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/02/pesquisadores-dizem-que-26-mil-doses-vencidas-da-astrazeneca-foram-aplicadas-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/07/02/pesquisadores-dizem-que-26-mil-doses-vencidas-da-astrazeneca-foram-aplicadas-no-brasil.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-aplicou-pelo-menos-26-mil-vacinas-vencidas-da-astrazeneca,89265a343c2b5d057d53a5637f3d4b8aj6ucbbvp.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-aplicou-pelo-menos-26-mil-vacinas-vencidas-da-astrazeneca,89265a343c2b5d057d53a5637f3d4b8aj6ucbbvp.html
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No Estado de Rondônia, até o presente momento, segundo informações que vem sendo 

divulgadas pelos meios de comunicação, foram distribuídas e aplicadas 777 doses, em 18 

municípios, sendo que o maior volume foi aplicado na população do município de Cacoal e Porto 

Velho. 

Desse modo, tendo em vista, a função do presente conselho, dentre as quais as de 

regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o que direta e indiretamente garante que a 

sociedade tenha acesso a serviços de saúde com segurança, solicitamos informações e 

esclarecimentos quanto ao ocorrido. 

 

No mais, nos colocamos a disposição para auxílio e esclarecimentos. 

 

Por fim, renovo meus protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Dr. ROGELIO ROCHA BARROS 

Presidente do CRF/RO 

 


