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Sapucaia do Sul, 29 de julho de 2021 

NOTA TÉCNICA DA 34º. REMESSA 

Considerando a dinâmica de envio de doses de vacina por parte do Governo 
Federal e Estadual. Apresentamos a Nota Técnica que organizará os serviços de 
imunizações do Município de Sapucaia do Sul. 

No dia 28/07/2021 o município recebeu o quantitativo de doses abaixo descrito, que 
já vem com definição de que que grupo deve ser atingido. 

DISTRIBUIÇÃO DA 34ª REMESSA PFIZER E CORONAVAC 28.07.2021 

D1 PFIZER D1 CORONAVAC D2 CoronaVac ref.  
30ª Remessa 

D2 PFIZER 
referente 20ª 
Remessa 

570 1040 300 1128 

Considerando este quantitativo, somado as doses que ainda estão no setor de 
imunizações, a equipe de apoio da SMS e do setor de imunizações, elaborou o calendário 
vacinal que fica em uso, até nova alteração, dependendo do recebimento de novas doses. 

1) Grupos que seguem sendo imunizados:  

✓ 25 anos + sem comorbidades- D1 de qualquer dos imunizantes. Caso se demonstre que 
o agendamento diminuiu a velocidade, dia 26/8 a idade poderá ser reduzida para pessoas 
com 23 anos+. 

✓ Adolescentes: de 12 a 18 anos com as comorbidades listadas na nota técnica do dia 
23/07/2021, incluindo agora todos os autistas com diagnóstico médico definido – somente 
PFIZER. Agendamento pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul 

✓ Gestantes: com ou sem comorbidades, apenas com autorização médica por escrito, 
poderão receber o imunizante da PFIZER; as gestantes que receberam D1 ASTRA, 
poderão receber D2 de PFIZER, o agendamento destas gestantes continuará sendo 
realizado pela equipe da Vigilância e a vacina será agendada pelo WhatsApp 51 
992666063 – apenas mensagem de texto. 

✓ D2 ASTRA: Para todos que tenham recebido a D1 ASTRA até o dia 29/05/2021. O 
Ministério da saúde ainda não emitiu nota alterando o quesito do tempo entre D1 e D2. 
Desta forma, quem recebeu D1 em 29/5 estará com 10 semanas entre D1 e D2. 
Agendamento pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul  

✓ D2 CORONAVAC: Para todos que tenham recebido D1 até o dia 17/07. Agendamento 

http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul
http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul
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pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul 

✓ D2 PFIZER: Para todos que tenham recebido D1 até o dia 13/06. Enquanto a BULA do 
imunizante fala em D2 com 21 dias de intervalo e o Ministério da Saúde em 12 semanas, 
nós estamos levando em conta a disponibilidade do imunizante no municìpio, por isso 
ficou definido que quem fez D1 até o dia 13/6 já pode receber a D2. 

2) AGENDA DO DIA 02/08 ATÉ 06/08/2021.  
 
03/08 
Terça-feira 

UBS centro 
Das 18 as 22h 
Agendamento site  

D1 
25 anos+  
 

04/8 
Quarta-feira 

Todas salas de 
vacina. 
Agendamento site  

D2 
ASTRA-D1 até 29/05 

05/08 
Quinta-feira 

Todas as salas de 
vacina. 
Agendamento site  

D2 
PFIZER –  D1 até dia 13/6 

06/08 
Sexta-feira 

UBS Centro 
Agendamento site.   

D2 
CORONAVAC –  D1 até dia 
17/07 

 
3) Vacinação de D2 para gestantes imunizadas com ASTRA  

As mulheres gestantes que receberam a primeira dose da vacina 
AstraZeneca/Fiocruz e que ainda estejam gestantes ou no puerpério (até 45 dias pós-
parto) no momento de receber a segunda dose da vacina deverá ser ofertada, 
preferencialmente, a vacina Pfizer/Wyeth. Caso este imunizante não esteja disponível na 
unidade de saúde, poderá ser utilizada a vacina Sinovac/Butantan.  

Os indivíduos que receberem vacina no esquema de intercambialidade deverão ser 
orientados a respeito das limitações referentes aos dados existentes e do perfil de risco 
benefício. Indivíduos que porventura venham a ser vacinados de maneira inadvertida com 
duas vacinas diferentes (intercambialidade) deverão ser notificados como um erro de 
imunização no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br) e serem acompanhados com 
relação ao desenvolvimento de eventos adversos e falhas vacinais. Neste momento, não 
se recomenda a administração de doses adicionais de vacinas covid-19. 

4) AGENDAMENTO 

As gestantes que receberam a primeira dose de ASTRA, receberão a segunda dose 
de PFIZER, que será administrada no setor de imunizações da Secretaria da Saúde, na 
rua São Cristóvão, 34.  

http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul
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Para isso, deverá ser feito agendamento pelo WhatsApp da vigilância: 51 
992666063.  

-Mandar mensagem de texto (não se atende ligações neste número) contendo: 
nome completo, CPF, 3) data da primeira dose.  

Comitê Municipal de Imunização 

Enfa. Milena Weide 
Coordenadora da Vigilância em Saúde 

Enfo. Laércio Kerber 
Assessor Superior da SMS 

Enfa. Flavia Motta 
Coordenadora de Atenção Primária 

Dra. Daniela Heuser 
Secretária Municipal da Saúde 

 


