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Sapucaia do Sul, 26 de julho de 2021 

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR -GESTANTES 

Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, 
complementamos a NOTA TÉCNICA emitida em 21 de julho de 2021. 

1) 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. 

2) 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.  

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.  
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