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NOTA INFORMATIVA Nº 43/2021 - SESAP - CVS - IMUNIZACAO

Assunto: Novas recomendações sobre antecipação de D2 da vacina Oxford/Astrazeneca e Pfizer

I – Considerando a Nota Informativa nº 40 de 02/09/2021 - SESAP - CVS - IMUNIZACAO, que trata
da antecipação do prazo de 12 para 8 semanas, da segunda dose da vacina COVID-19 do fabricante
Pfizer/Astrazenica e Pfizer, de acordo com o que foi pactuado na 93ª Reunião Extraordinária da Comissão
Intergestores Bipartite – CIB, realizada em 26/08;
II – Considerando que, apesar de ter sido divulgado pelo Ministério da Saúde, a antecipação da segunda
dose da vacina COVID-19, para 8 semanas, o envio do quantitativo de vacinas integralmente equivalente
ao número de D2, não vem ocorrendo de acordo com as pautas de D1 recebidas;
III – Considerando que, apesar das diversas solicitações de D2, feita pela SESAP ao Ministério da
Saúde, não existe previsão de entrega dessas doses:
A SESAP vem retificar a informação de antecipação de D2 de Oxford/Astrazeneca e Pfizer,
informando que, os municípios só adiantem o prazo de D2, conforme o recebimento de doses,
avaliando o estoque disponível e o público a ser vacinado. Desse modo, realizar o aprazamento
orientado e permitido pelo MS de 8 a 12 semanas, divulgando para a população ou grupo prioritário a
data prevista para a D2.

Natal/RN, 10 de setembro de 2021.

Atenciosamente,
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