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Sapucaia do Sul, 07 de janeiro de 2022 

NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 24 A 28 JANEIRO DE 2022 

1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE: 
1.1 PFIZER:  

1.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua 
sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer 
até o dia 11/dez.  

1.2 ASTRAZENECA/FIOCRUZ:  
1.2.1 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 

semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o 
dia 11/dez; 

1.3 CORONAVAC/Butantã:  

1.3.1 O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos 
com D2 quem fez D1 até o dia 10/jan.  

1.4 JANSSEN:  

1.4.1 Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para 
D3; 

2. RESUMO: 
2.1 PFIZER: Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 

para D3 = 28/set; 
2.2 ASTRAZENECA: Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de 

D2 para D3 = 4 meses = 28/set; 
2.3 JANSSEN: Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 

para D3 = 28/set; 
2.4 CORONAVAC: Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 

meses de D2 para D3 = = 28/set; 
3. TRABALHADORES DA SAÚDE 

3.1 Consideram-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose 
de reforço os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância 
à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de 
serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas 
de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os 
profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às 
endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por 
exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e 
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auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de 
serviços de interesse à saúde. 

4. Adolescentes: 
4.1 Adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o 

imunizante da PFIZER. Intervalo de 7 semanas entre D1 e D2. Esta população ainda 
não recebe 3ª dose. 

5. CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS 
5.1 Seguindo nota técnica do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual 

da Saúde, o município continua oferecendo agendamento para este público – somente 
com o imunizante da PFIZER pediátrica. Nesta semana continuaremos imunizando 
crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou Deficiências e crianças com 11 anos 
completos sem comorbidades. Será considerado a possibilidade de diminuir a idade 
para 10 anos durante a semana, dependendo da capacidade da agenda. Havendo 
esta diminuição, haverá comunicação nas ´redes sociais da Prefeitura de Sapucaia do 
Sul. 

6. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES: 
6.1 Pessoas com alto grau de imunossupressão. Para estes, o intervalo para 

a segunda e terceira dose, continua com intervalo de 28 dias.  
6.2  Somente este grupo, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses 

entre terceira e quarta dose, imunizante PFIZER. A vacina deve ser 
agendada pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul e o 
usuário deve optar pelo imunizante da PFIZER. 

6.3 Critérios que definem o quadro de imunossupressão grave: 
6.3.1 Imunodeficiência primária grave. 
6.3.2  Quimioterapia para câncer. 
6.3.3 Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas  
6.3.4 (TCTH)em uso de drogas imunossupressoras. 
6.3.5  Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3. 
6.3.6 Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou 

equivalente por ≥14 dias. 
6.3.7 Pacientes em hemodiálise. 
6.3.8 Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas 

(reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais 
inflamatórias). 

6.3.9 Uso de drogas modificadoras da resposta imune: 
6.3.9.1  Metotrexato; 
6.3.9.2  Leflunomida 
6.3.9.3  Micofenolato de mofetila 

http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul
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6.3.9.4  Azatiprina 
 

7. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS 
7.1 Pessoas que tenham viagem internacional marcada, ou algum 

procedimento cirúrgico e que precisem antecipar calendário de imunização, devem 
procurar o setor de imunizações da Secretaria Mun. Da Saúde, Rua São Cristóvão, 
34, munidos de documentos e comprovantes, para que seja realizado a imunização, 
conforme necessidade comprovada.  

7.2 Os pacientes com cirurgia agendada, poderão ter a D2 antecipada, desde 
que o intervalo não seja inferior a 3 semanas, e a D3 não inferior a 4 meses. Salvo 
Pacientes imunossuprimidos que o intervalo é de 28 dias. 

7.3 Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas 
doses da vacina contracovid-19, poderão antecipar a segunda dose respeitando o 
intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfizer/Wyeth e 28 dias para a vacina 
AstraZeneca/Fiocruz (esquema homólogo); 

7.4 Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas 
doses da vacina Sinovac/Butantan e terão como destino países cujos órgãos 
regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas 
autorizadas, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país 
de destino (esquema heterólogo) seguindo o racional de intercambialidade de vacinas 
publicado na Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, o 
intervalo mínimo entre a série primária de vacinação e a terceira dose do outro 
imunizante será de 28 dias. 

 
8. TERCEIRA DOSE – OU DOSE DE REFORÇO. 

8.1 Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS 1, e INFORME TÉCNICO nº 19/2021 DVE/CEVS/SES-
RS2 e a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 3; a nota técnica 
19/2021 DVE/CEVS/SES-RS4 o município de Sapucaia do Sul, adota o modelo 
preconizado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Reforçamos 
que este processo vacinal, tem características diferentes de outras campanhas. As 
diretrizes são dinâmicas e podem ser alteradas, sempre obedecendo o que determina 
o PNI, PNO e as normas do Governo Estadual.   

 

 
1 https://drive.google.com/file/d/1GZIa607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing  
2 https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=657104  
3 https://cdn.oantagonista.com/uploads/2021/12/Nota-Tecnica-65-Antecipacao-da-Dose-de-Reforco.pdf  
4 https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/29170230-nota-tecnica-19-atualizacao-29-12.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1GZIa607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=657104
https://cdn.oantagonista.com/uploads/2021/12/Nota-Tecnica-65-Antecipacao-da-Dose-de-Reforco.pdf
https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/29170230-nota-tecnica-19-atualizacao-29-12.pdf
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9. RESUMO: 
9.1 INTERCAMBIALIDADE:  Ficou definido que poderá haver 

intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que 
PREFERENCIALMENTE a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, 
mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a 
disponibilidade do imunizante. A Terceira dose deve PREFERENCIALMENTE ser de 
laboratório diferente de D1 e D2. 

9.2 EXEMPLOS: 
9.2.1 Fiz D1 e D2 de CoronaVac, quanto tempo devo esperar para fazer 

a D3? E qual imunizante mais indicado. Neste caso, após 4 meses as pessoas com 
mais de 18 anos podem receber uma dose de reforço, preferencial de ASTRA ou 
PFIZER. 

9.2.2 Fiz D1 e D2 de Pfizer, qual o intervalo para terceira dose e qual o 
imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de 
reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca. 

9.2.3 Fiz D1 e D2 de AstraZeneca, qual o intervalo para terceira dose e 
qual o imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber 
dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca. 

9.2.4 Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? Apesar de 
não haver proibição técnica, está indicado que a D1 e D2 sejam Preferencialmente, 
do mesmo imunizante. 

 
PFIZER: Intervalo de 7 semanas da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 

para D3; 
ASTRAZENECA: Intervalo de da D1 para D2 = intervalo de 7 semanas; de D2 

para D3 = 4 meses; 
JANSSEN: Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 

para D3; 
CORONAVAC: Intervalo de 14 a 28 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses 

de D2 para D3; 
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Enfa. Milena Weide 
Coordenadora da Vigilância em Saúde 

Enfo. Laércio Kerber 
Assessor Superior 

Enfa. Flavia Motta 
Coordenadora Planejamento Saúde 

Dra. Daniela Heuser 
Secretária Municipal da Saúde 
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1.1 24/01/2022 – Segunda-feira 

  UNIDADE observação 

CORONAVAC 
UBS Nova Sapucaia 
ESF Freitas | ESF Primor 

Agendamento pelo site 

ASTRAZENECA/FIOCRUZ ESF Natal Agendamento pelo site 

PFIZER - ADULTO 

UBS Greiss | ESF Fortuna | ESF Terra 
Nova | ESF Alcina | ESF Colina Verde | 
ESF Capão da Cruz | ESf Oswaldo Cruz 
| ESF Bela Vista | ESF Cohab Casas | 
ESF Silva | ESF João de Barro |  

Agendamento pelo site 

PFIZER - Pediátrica UBS Centro Agendamento pelo site 

JANSSEN ESF Vargas Agendamento pelo site 

 

 

 


