
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua São Cristóvão, 34 – Bairro: Freitas/SIAL – CEP 93.218 -380 – Sapucaia do Sul – RS 
Fone: (51) 34527240 (WhatsApp) - E-mail: secretaria.saude@sapucaiadosul.rs.gov.br 

 

 

 

 
Sapucaia do Sul, 19 de agosto de 2021 

AGENDA DE VACINAÇÃO – SEMANA 34ª 

Considerando o fato que todas as categorias vacináveis já foram alcançadas, 

a Comissão Municipal de imunizações fará semanalmente uma agenda, informando 

as salas de vacina que imunizarão contra a covid19. Reforçando que a agenda 

poderá sofrer alterações, pois será levado em conta a quantidade de doses 

disponíveis no setor de imunizações.  

No momento, estamos divulgando as agendas que serão abertas hoje, dia 

19/08/2021 pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul para os dias 23 

e 24 de agosto. A agenda dos dias 25,26,27 e 28 de agosto será divulgada na terça 

dia 24/08/2021. Até que todos sejam vacinados, manteremos as salas de vacina 

imunizando com todos os imunizantes, para que nenhum usuário fique sem receber 

a segunda dose de sua vacina. A ESF Alcina não irá participar desta fase da 

campanha por motivos técnicos. 

A vacinação dos adolescentes de 12 anos ou mais, ainda não foi autorizado 

pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), portanto o município não tem 

autonomia para liberar a imunização deste público. 

Em relação as segundas doses. A vacina da AstraZeneca e PFIZER ainda 

permanece com 10-12 semanas de intervalo entre D1 e D2. Vacina da CoronaVac 

com intervalo de 14-28 dias entre D1 e D2. 

As unidades que imunizarão com primeira dose (D1) atenderão a todo público 

contemplado, ou seja, pessoas acima de 18 anos sem comorbidades, Adolescentes 

com 12 anos ou mais com comorbidades, as gestantes e puérperas com liberação 

médica. 

  

http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul
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• Dia 23/08/2021 Segunda-feira:  

  UNIDADE observação 
PRIMEIRA DOSE -D1 
Qualquer imunizante 

Centro | Greiss | Primor| Vargas  
|Bela Vista 

100 horários/doses em cada 
unidade 

SEGUNDA DOSE - D2 
ASTRAZENECA 

Fortuna |Nova Sapucaia|Natal 
|Capão da Cruz|Oswaldo Cruz|São 
José 

100 horários/doses em cada 
unidade 

SEGUNDA DOSE - D2 
PFIZER 

João de Barro |Cohab |Casas |ESF 
Silva | Jd América | Esf Freitas |Esf 
Boa Vista | Itapemirim 

100 horários/doses em cada 
unidade 

SEGUNDA DOSE - D2  
CORONAVAC 

Cohab Blocos |Terra Nova |Colina 
Verde | Pasqualini 

100 horários/doses em cada 
unidade 

 

• Dia 24/08/2021 – Terça-feira 

  UNIDADE observação 
PRIMEIRA DOSE -D1 
Qualquer imunizante 

UBS Centro  | Fortuna 100 horários/doses em cada unidade 

SEGUNDA DOSE - D2 
ASTRAZENECA 

Nova Sapucaia  |  
Carioca 

100 horários/doses em cada unidade 

SEGUNDA DOSE - D2 
PFIZER 

João de Barro | ESF 
Cohab Casas 

100 horários/doses em cada unidade 

SEGUNDA DOSE - D2  
CORONAVAC 

Cohab Blocos  | Colina 
Verde 

100 horários/doses em cada unidade 

 


