DELIBERAÇÃO 240/CIB/2021
A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, ad referendum
APROVA
1. A aplicação da Dose de Reforço (DR) para as pessoas com 18 anos ou mais de idade,
antecipada para 5 (cinco) meses após a completude do esquema vacinal primário (segunda
dose), preferencialmente com doses da vacina do laboratório Pfizer,
2. A adesão à campanha Nacional de “Mega Vacinação” contra a Covid-19, no período de
20 a 26 de novembro de 2021, para a intensificação da cobertura vacinal da Segunda Dose
(D2), ampliação da DR para pessoas com mais 18 anos de idade, vacinação de
adolescentes de 12 a 17 anos e adultos e idosos ainda não vacinados (D1).
3. A organização de ações de vacinação para cada município de acordo com as suas
características locais, promovendo diferentes estratégias de comunicação e busca de
pessoas a serem vacinadas.
4. A vacinação em D2 e DR de qualquer cidadão que cumpra os requisitos para vacinação,
independente do município de residência ou que iniciou o esquema vacinal. As Gerências
Regionais de Saúde e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) promoverão o
remanejamento de doses entre municípios para atender a vacinação de pessoas não
residentes.
5. Que para o recebimento e reposição de doses, no intuito de evitar perdas, os municípios
deverão observar a quantidade disponível informado nos comunicados emitidos pela DIVE
e solicitar o necessário por meio de ofício às Gerências Regionais de Saúde até as sextasfeiras. As doses solicitadas serão enviadas e devem ser utilizadas na semana seguinte.
6. A vacinação de pessoas que receberam a Dose Única (DU) do Laboratório Janssen
aguarda definição por parte do Ministério da Saúde e da ANVISA sobre o momento de
aplicação da D2 e DR.
Florianópolis, 17 de novembro de 2021.
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