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ITEM 11 

 
NOTA TÉCNICA 01/2021 IMUNIZACÃO COVID-19 

 
 

OPERACIONALIZACAO PARA VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM GRUPOS 

PRIORITARIOS   DE CAMPO GRANDE 

 

                  Considerando que desde a segunda remessa de imunizantes enviados de vacina 

contra a COVID-19 são multidoses, faz-se necessária articulação de estratégia para evitar 

perda de doses pelo vencimento ap6s abertura de frascos, considerando a escassez de 

vacinas no país 

      O município de nova Santa Bárbara receberão as doses da vacina para 

administração conforme especificações vacinais e validade ap6s abertura, conforme quadro: 

 
VACINA 

APRESENTAÇÃO ESQUEMA 

VACINAL 

VALIDADE APÓS 
ABERTURA DO 

FRASCO 
Sinovac/Coronavac/ 

Butantan 
-Suspensão injetável 

- Frascos Multidoses 

(10 doses) 

- Vacina adsorvida 

covid- 19 (inativada) 

- Intramuscular 

- 02 doses de 

0,5ml; 

- intervalo de 25 

dias 

 
08 horas após 
abertura em 
temperatura de 
2°C a 8°C 

Covishield/FIOCRUZ 
ASTRAZENECA 

Suspensão injetável 

- Frascos Multidoses 

(10 doses) 

-Vacina ecombinante 

- Intramuscular 

- 02 doses de 

0,5ml; 

- intervalo de 12 

semanas 

 
 
06 horas após 
abertura em 

temperatura de  
2°C a 8°C 

 

                ESTRATEGIA PARA  EVITAR  PERDA DE VAGINAS APÓS  ABERTURA DE FRASCOS: 

                A Unidade de Atenção primária em Saúde Mirian Miyuki Makuta devem considerar o prazo 

de validade de abertura de frascos de forma que evitem a perdas de  vacina pelo  vencimento do 

tempo após a abertura. 

É imprescindível que a Enfermeira/Técnica de Enfermagem da Unidade de Saúde, 

responsável pela sala de vacina, estejam atentos ao prazo de vencimento do frasco após 

abertura, e acompanhando a vacinação na unidade de saúde, realizar a planejamento do 
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tempo após abertura dos frascos multidoses. 

A equipe da unidade de saúde tendo a popula9ao adstrita cadastrada, deve convocar a 

população do entorno para vacinação com as doses remanescentes dos frascos antes do 

vencimento. 

E imprescindível que Enfermeiro(a) responsável pela sala de vacina, realizem a 

convocação de público alvo de trabalhadores de saúde, idosos ou outros grupos priorizados no 

Plano Nacional de Operacionaliza9ao da Vacinação contra a COVID-19, para utilização das doses 

que ainda restam no frasco. Deve-se ainda realizar a vacinação nos acamados que ainda não 

receberam a primeira dose ou adiantar a segunda dose conforme vacina, se possível conforme 

fabricante e notas técnicas. 

Será realizada na unidade de saúde uma lista nominal  da população de idosos mais de 

60 anos, pessoas acamadas, trabalhadores da saúde e pessoas de outros grupos prioritários que 

não tenham recebido doses de vacina, residentes próximos da unidade de saúde para que caso 

necessário sejam convocados para receber dose que estejam restantes antes do vencimento. 

            A população deve ser muito bem orientada sobre estas doses que estão sendo realizadas 

para evitar ao máximo a perda de doses, e que caso não coincida com a abertura dos grupos, 

orientar ainda que não serão vacinadas outras pessoas antes da abertura na campanha nacional 

de vacinação, a não ser como estratégia de evitar perda de doses. 

Todos os frascos que, mesmo após esforços, percam doses, deverão ser encaminhamos ao 

servi o de imunização com as devidas doses perdidas, com preenchimento do "FORMULARIO DE 

PERDA DE VACINAS POR PRAZO DE VALIDADE DO FRASCO ULTRAPASSADO". 

Sobre o Registro destes Vacinados no Sistema Monitora, onde já estão sendo lançadas as 

doses de vacina, será disponibilizado campo especifico para registro exclusivamente dos 

vacinados com doses de frascos que foram abertos antes do vencimento, conforme descrito na 

nota técnica. 

Em tese, recomendamos como leitura complementar a esta nota técnica, a a leitura 

íntegra dos seguintes documentos: da NOTA TECNICA 02/2021 IMUNIZACAO/CVE/SVS/SESAU ; 

do Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19; do Segundo lnforme Técnico do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19. 

 

 

 
 

 


