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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

 

Circular n.º 53/2021 - SES/SVS/CGVAC-COVID19 Brasília-DF, 26 de julho de 2021

À Superintendências Regionais de Saúde, SAA e SAIS

Com cópias às DIRAPS e NVEPI

 

Prezados Senhores,

 

A vacinação é uma estratégia que apresenta medidas efe�vas 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 (9ª Edição).

Considerando o Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra Covid-19 no Distrito
Federal.

Considerando as circulares deste comitê disponíveis em
h�ps://info.saude.df.gov.br/circulares/.

Considerando a imunização dos Trabalhadores da Educação já em curso e decisão do
governo do Distrito Federal de promover o retorno às aulas nas escolas públicas, conforme anunciado em
cole�va de imprensa (disponível em h�ps://www.youtube.com/watch?v=V2sDS7snPdU).

Considerando que a vacina covid-19 (recombinante), desenvolvida pelo laboratório
Oxford/AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, é uma vacina contendo par�culas virais (pv) do vetor
adenovírus recombinante.¹

Considerando que a eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2
doses com intervalo de 12 semanas, sendo de 98% em indivíduos após 28 dias da primeira dose e maior
que 99% em 28 dias após a segunda dose.¹

Considerando que a bula do imunizante contra Covid-19 do laboratório
Oxford/AstraZeneca admite eficácia de aproximadamente 72,3 %, com intervalo entre doses entre 9 e 11
semanas.²

Este Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 autoriza
excepcionalmente o adiantamento da segunda dose (D2) da vacina Oxford/AstraZeneca  aos
trabalhadores de educação, mediante apresentação dos seguintes documentos e respeitando o seguintes
critérios abaixo assinalados:

 

Cartão de Vacina que comprove primeira dose (D1) realizada

Apresentação de Crachá ou Contra Cheque, que comprove vínculo profissional

Tempo mínimo de intervalo de 60 dias entre D1 para D2

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19/view
https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Operacionalizacao-da-Vacinacao-COVID-19-no-DF-1.pdf
https://info.saude.df.gov.br/circulares/
https://www.youtube.com/watch?v=V2sDS7snPdU
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Os trabalhadores de educação deverão procurar a unidade de saúde mais próxima de sua
residência para buscar a segunda dose (D2) da vacina Oxford/AstraZeneca, desde que preenchidos os
critérios descritos na tabela acima.

Quanto à vacinação da segunda dose (D2) de gestantes e puérperas que fizeram uso da
primeira dose (D1) da vacina Oxford/AstraZeneca, fica autorizada, no momento de receber a segunda
dose (D2) da vacina, a oferta, preferencialmente, da vacina Pfizer/Wyeth. Caso este imunizante não esteja
disponível na localidade, poderá ser u�lizada 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 versus bene�cio da vacinação com imunobiológicos diversos
entre D1 e D2.

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 elencadas nesta e nas demais circulares emi�das por este comitê.

Esta determinação entra em vigor a par�r da presente data.

Atenciosamente,

 

 

Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19
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