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Sapucaia do Sul, 11 de novembro de 2021 

NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 16 A 19 NOVEMBRO 2021 

1. IDOSOS: 
1.1 ≥ 60 anos: ter recebido a segunda dose (de qualquer imunizante) há 

pelo menos 6 meses. Receberá 3ª dose quem fez a D2 até 19/maio. O agendamento 
destes será realizado no site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiadosul  e a 
aplicação da terceira dose será na unidade que o usuário escolherá no momento do 
agendamento. O imunizante para terceira dose será exclusivamente da PFIZER. 

2. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES: 
2.1 Uma dose de reforço para pessoas com alto grau de imunossupressão. 

Para estes o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última 
dose do esquema básico. Devem agendar a vacinação pelo WhatsApp: 51-
992666063 apenas mensagem de texto. 

3. TRABALHADORES DA SAÚDE 
3.1 A administração de 1 (uma) dose de reforço da vacina para todos os 

trabalhadores da saúde, que deverá ser administrada 6 meses após a última dose do 
esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única), independente do 
imunizante aplicado. Data de corte: D2 = 19/maio. 

4. Adolescentes: 
4.1 Nesta semana continuaremos o agendamento e aplicação da vacina 

para os adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o 
imunizante da PFIZER.  

5. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE: 
5.1 PFIZER:  

5.1.1 O intervalo entre a primeira dose (d1) e a segunda dose (d2) passa 
a ser de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer 
até o dia 02/out 

5.1.2 XEPA: D2 intervalo 21 dias de D1. Também D3 para pessoas de 55 
anos+ 

5.2 ASTRAZENECA/FIOCRUZ (EM FALTA):  

5.2.1 Considerando que o imunizante ASTRAZENECA/FIOCRUZ 
continua em falta. Os usuários que receberam a D1 de 
ASTRAZENECA/FIOCRUZ, até o dia 10/9/2021, poderão ser 
imunizados com o imunizante da PFIZER. Que será registrada como 
D2, sendo considerado esquema vacinal completo. Como 
determinado por nota Técnica Estadual. 



 
 

 

 
 

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 
Fones: (51) 34527240 (WhatsApp) - E-mail: secretaria.saude@sapucaiadosul.rs.gov.br 

 
 

5.3 CORONAVAC/Butantã:  

5.3.1 O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. 
Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 02/nov.  

6. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS 
6.1 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.  

6.1.1 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 6 meses. 

6.2 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); 

6.3 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. 
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7. AGENDA 
7.1   16/11/2021 – Terça-feira 

  UNIDADE observação 
PRIMEIRA DOSE -D1 
Qualquer imunizante Nova Sapucaia | 100 horários/doses 

SEGUNDA DOSE - D2 
ASTRAZENECA/FIOCRUZ 

EM FALTA 
Ainda sem previsão oficial da 
chegada de ASTRA. 

D1= 31/8 
Estamos mantendo um 
intervalo de 10 semanas 
entre D1 e D2. 

1ª, 2ª e 3a DOSE – PFIZER 
12 A 17 ANOS sem 
comorbidades; 
Gestantes e puérperas. 
Profissionais da saúde 
Idosos >60anos e > 6 meses 
de D2. 

ESF Alcina | ESF Capão da cruz 
| ESF Fortuna| ESF João de 
Barro| ESF Silva |ESF Vargas| 
UBS cohab blocos| ESF Terra 
Nova| ESF JD América. 

100 horários/doses em 
cada unidade. 
D1/D2 = 02/OUT 
D2/D3 = 19/MAI 

1ª, 2ª e 3a DOSE – PFIZER 
MUTIRÃO – das 18 às 22h 
D1 = 12 anos + 
D1/D2 = 02/OUT 
D2/D3 = 19/MAI 

UBS CENTRO 

12 A 17 ANOS sem 
comorbidades; 
Gestantes e puérperas. 
Profissionais da saúde 
Idosos >60anos e > 6 meses 
de D2. 

SEGUNDA DOSE - D2  
CORONAVAC Nova Sapucaia | 100 horários/doses  

D1/D2 = 02/Nov 
Registra-se: 

 estas agendas podem sofrer alterações. Na medida que os horários são usados, 
novas salas de vacina podem ser abertas, para que se ofereça opções de 
agendamento. 

 O usuário pode se vacinar em qualquer sala de vacina, não ficando vinculado a sua 
unidade de saúde de referência.  

Comissão Municipal de imunização covid19 

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 

 


