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INFORME TÉCNICO nº 03/2021 

Campanha de Vacinação contra a COVID-19  

Considerando as informações constantes no Segundo Informe Técnico da Campanha 

de Vacinação contra a COVID-19, publicado em 23/01/2021, pelo Ministério da Saúde, o 

Programa Estadual de Imunizações- RS esclarece:  

1. Quanto à mudança na Forma de Apresentação e disponibilização da Vacina 

CoviShield Oxford/AstraZeneca: 

 

Nesta segunda distribuição da vacina Coronavac, proveniente do laboratório 

Sinovac/Butantan, houve mudança na forma de apresentação da vacina, sendo 

disponibilizada em frasco multidose contendo 10 doses. O esquema vacinal 

compreende 2 doses com intervalo de 28 dias. 

 

A vacina Covishield Oxford/AstraZeneca também é disponibilizada em frascos 

multidoses com 10 doses, com esquema vacinal de 2 doses com intervalo de 12 

semanas entre elas. Neste primeiro momento está sendo disponibilizado aos Estados a 

D1. 

 

Após abertos, os frascos podem permanecer sob refrigeração por até 6 horas 

(CoviShield Oxford/AstraZeneca) e por até 8 horas (Coronavac Sinovac/Butantan). Ao 

final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis 

em frascos abertos, deve-se direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em 

alguns dos grupos priorizados. NÃO DEIXE DE VACINAR! NÃO DESPERDICE DOSES DE 

VACINA! 

 

Até o momento, salientamos que não há intercambialidade entre as vacinas contra a 

COVID-19 de diferentes laboratórios.  

 

 

 

2. Quanto à vacinação em Grupos Especiais: 
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Para pacientes oncológicos, transplantados e demais imunossuprimidos – 

embora estas populações não façam parte do grupo avaliado nas pesquisas 

clínicas dos imunizantes, devido à tecnologia utilizada é improvável que sejam 

mais suscetíveis à eventos adversos. De toda forma, a vacinação deverá ocorrer 

sob prescrição médica, após avaliação de risco benefício pelo médico assistente 

e paciente. Pacientes com doenças reumáticas devem ser vacinados estando 

com a doença controlada ou em remissão e a decisão sobre a vacinação deve 

ser também individualizada. 

 

3. Quanto à inaptidão para doação de sangue pós vacinação: 

Por se tratar de vacina de vírus inativado, após a vacinação com a vacina 

Coronavac o indivíduo deve aguardar 48h após cada dose antes de realizar 

doação de sangue. 

Para a vacina de Oxford/AstraZeneca deve-se aguardar um período de 7 dias 

após cada dose. 
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