28/09/2021 14:09

SEI/GDF - 70548436 - Circular

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19
Brasília-DF, 23 de setembro de 2021

Circular n.º 74/2021 - SES/SVS/CGVAC-COVID19

Às Superintendências Regionais de Saúde.
Com cópias às DIRAPS e NVEPI.
Prezados Senhores,
A vacinação é uma estratégia que apresenta medidas efetivas na prevenção primária, a qual corrobora para redução da
morbimortalidade por doenças transmissíveis, bem como para redução da mortalidade.
Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 do Ministério da Saúde (10ª Edição);
Considerando o Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal;
Considerando as circulares deste comitê disponíveis em https://info.saude.df.gov.br/circulares/;
Considerando o Quadragésimo Nono Informe Técnico sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra
a covid-19, que dispõe sobre as orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra à covid-19 e
apresenta a redução do intervalo entre D1 e D2 da vacina Pfizer, conforme descrito abaixo:

O Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 acrescenta:
1. A antecipação de segunda dose para o público em geral no Distrito Federal segue as diretrizes do Ministério da Saúde
e só é possível realizar antecipações de acordo com o estoque disponível da Rede de Frio Central. Sendo assim, considerando a
diretriz do Ministério da Saúde quanto a diminuição do intervalo entre as doses da vacina da Pfizer e o envio de vacinas suficientes
desse imunobiológico para tal, fica autorizada a partir de 23/09/21 a antecipação da segunda dose da Pfizer para os usuários com
aprazamento no cartão de vacina até o dia 27/10/21.
2. O intervalo entre as doses da vacina Astrazeneca ainda NÃO se enquadram nessa nova orientação do Ministério da
Saúde de redução para 8 semanas. Antecipações pontuais poderão ocorrer a depender do estoque disponível na Rede de Frio Central e
somente após orientação deste Comitê.
27/10/2021.

3. O estoque de Pfizer D2 disponível no momento só permite a antecipação dos usuários com aprazamento marcado até

4. A partir da orientação do Ministério da Saúde constante no Quadragésimo Nono Informe Técnico sobre a alteração
do intervalo entre as doses da Pfizer, fica estabelecido que os trabalhadores de saúde observem a orientação e passem a fazer o
aprazamento no cartão de vacina dos usuários que receberem a primeira dose da Pfizer considerando o intervalo de 8 semanas.
5. Reforçamos às unidades de saúde que não percam a oportunidade de promover a vacinação dos grupos prioritários já
contemplados, orientando os usuários sobre a disponibilidade dos imunobiológicos.
6. Reforçamos ainda a necessidade de orientação aos usuários vacinados a respeito da necessidade de manutenção de
medidas não farmacológicas, tais como isolamento e distanciamento social, uso de máscara e álcool gel, higienização das mãos pós
vacinação para enfrentamento da pandemia por Covid-19. Em caso de dúvidas ou ocorrência de situações excepcionais, o Responsável
Técnico (RT) da equipe da unidade de saúde poderá deliberar acerca da vacinação em caso de verificar presentes as condições já
elencadas por este comitê.
Atenciosamente,
Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19
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