
 

 

Nota Técnica nº 01/2021 – NOTA TÉCNICA SEMUSA-SG 

Direcionamento das aplicações das sobras dos frascos abertos da vacina contra 

COVID-19 

Esta Nota Técnica tem por objetivo regulamentar as aplicações de vacina contra 

COVID-19 com as sobras de doses do dia.  

 CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em saúde pública de 

importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 

2020, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 

 CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio 

da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em saúde publica de 

importância nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus; 

 CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de 

importância internacional; 

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 41/2020 de 15 de abril de 2020, que 

reitera o estado de calamidade pública e dispõe sobre as medidas de enfrentamento e 

prevenção ao COVID-19, no âmbito do município de São Gabriel e da outras 

providências; 

 Fica deliberada a Nota Técnica nº 01/2021, com a finalidade de regulamentar o 

direcionamento das aplicações de vacina contra COVID-19 com as sobras de dose do 

dia, se caso houver, dos frascos abertos, no Município de São Gabriel.  

I. Introdução: 

A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção respiratória aguda 

potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade 

entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e 

superfícies contaminadas. 

OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19: Redução da 

morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como contribuir para promoção 

da saúde, prevenção e controle da COVID-19 no município. 

II. Direcionamento das aplicações das sobras dos frascos abertos da vacina 

contra COVID-19 na fase dos grupos prioritários. 

Utilizamos vacinas com frascos monodoses e multidoses que são compostas de: 

 



Vacinas Quantidade (frasco) 

Coronavac  10 doses e/ou monodose 

Oxford 5 ou 10 doses  

Pfizer  6 doses 

Janssen  6 doses 

Após abertura dos frascos as vacinas possuem limite de horas para uso.  

As doses de vacina dos frascos que foram abertos no dia da vacinação dos grupos 

prioritários e que não foram utilizadas devido ao termino da ação naquele dia, eram 

utilizados em acamados desses mesmos grupos. 

Devido à necessidade de assegurar a distribuição com equidade das sobras destas 

doses dos frascos abertos de vacina contra a COVID-19, com o objetivo de evitar 

perda de doses da vacina devido ao período de validade após abertura dos frascos a 

Secretaria da Saúde em consonância com a Vigilância Epidemiológica Municipal 

regulamenta que:  

As aplicações de vacina contra COVID-19 com as sobras de doses dos frascos 

abertos no dia serão direcionadas para pacientes acamados dos grupos prioritários. 

Agendamento das Doses:  

Para inscrição na lista para receber a vacinação de sobra do dia de frascos abertos, o 

familiar ou responsável pelo munícipe deverá ir presencialmente efetuar o cadastro na 

Policlínica Brandão Junior e ou pelo fone 3232-1677. 

Os dados para cadastro serão: Nome, CPF, CNS, Data de Nascimento, Endereço e 

Telefone. O munícipe inscrito na lista poderá ser contatado após o término da 

vacinação do dia, de segunda a sexta-feira, por meio de contato da UBS, para receber 

a imunização. 

Na seguinte situação: 

Caso a unidade de saúde não consiga contato por telefone após 3 tentativas, será 

contatado o próximo da lista, em decorrência do prazo de validade após a abertura do 

frasco, evitando o desperdício do imunobiológico. O não atendimento do contato 

telefônico, feito pela UBS, implicará a inserção do cadastro da pessoa no final da lista. 

Esta é uma medida de qualificação e otimização do aproveitamento de todas as doses 

de imunobiológicos para a prevenção do COVID-19 no município, de forma 

transparente e com equidade.  

Local de Aplicação: 

Será em domicílio, conforme endereço do paciente acamado. 

III. Direcionamento das aplicações das sobras dos frascos abertos da vacina 

contra COVID-19 na fase por idade. 

Atualmente não existem registros de sobra de doses, pois próximo ao término do 

período vacinal do dia, só é aberto um novo frasco de imunobiológico, mediante ao 

comparecimento da quantidade exata de pessoas. 



Caso não se consiga o numero de pessoas necessárias para a abertura de um novo 

frasco, ficamos com os dados do munícipe que não conseguiram receber a 

imunização para que os mesmos sejam chamados no dia posterior.  

Esta nota técnica poderá ser atualizada a qualquer momento de acordo com as 

orientações técnicas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel. 

 

15 de janeiro de 2021. 

(Atualizado em abril de 2020) 
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