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Memorando Circular n° 18/2021 - GIMUN                                                             Goiânia, 02 de julho de 2021.                                            
Protocolo 2021/00000/028518 

Da: Superintendência de Vigilância em Saúde/ Diretoria de Vigilância Epidemiológica/ Gerência de 

Imunização 

Para: Distrito Sanitário: ______________________________________ 

          Unidade de Saúde: ____________________________________ 

 

Assunto: Normatização sobre a utilização das doses remanescentes de frascos abertos com período de 

validade próximo de expiração 

 

 Considerando o memorando circular nº 17/2021 – GIMUN de 24 de junho de 2021. 

Considerando a necessidade de normatizar, especificar e padronizar em todas as unidades de saúde de 

Goiânia que realizam vacinação contra COVID-19 a utilização de doses remanescentes de frascos que foram 

abertos durante o dia da vacinação e respeitando a validade da vacina após abertura do frasco. 

A Gerência de Imunização, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, da Superintendência de Vigilância 

em Saúde esclarece e informa acerca dos critérios estabelecidos para as listas de candidatos às doses remanescentes 

de frascos abertos: 

1) A lista será nominal e diária em cada ponto de vacinação contra COVID-19. 

2) A inserção da quantidade de nomes na lista se dará conforme a vacina disponibilizada no dia, 

lembrando que, para a vacina do laboratório PFIZER a sobra esperada é de no máximo 5 doses, dos 

laboratórios Janssen e AstraZeneca, 4 doses e dos laboratórios FioCruz/Butantan, 9 doses. 

3) As unidades anotarão diariamente os nomes dos candidatos à possível sobra de dose de frasco aberto 

durante o horário das 08:00 às 11:00 horas em caderno ata específico. 

4) A lista deverá ser disponibilizada e publicizada nas unidades de forma a atender os critérios de 

transparência da Administração Pública. 

5) Os profissionais responsáveis por redigir diariamente a lista deverão orientar os usuários que as 

pessoas cujos nomes forem inseridos, deverão retornar 40 (quarenta) minutos antes do final do 

expediente de vacinação, sem que haja qualquer garantia de que serão vacinados, pois, 

dependerá de doses remanescentes de frascos abertos. Os profissionais não efetuarão contato 

telefônico com o paciente. 

6) A lista deverá obedecer aos seguintes critérios quanto à ordem de atendimento dos nomes inseridos: 

1º) Pessoas que se enquadram nos grupos prioritários elencados no Plano Nacional de 

Operacionalização da Campanha contra COVID-19, vigente em Goiânia/GO. 

2º) Pessoas da faixa etária divulgada no dia da vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde e que não 

conseguiram agendamento; 
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3º) Pessoas acima de 18 anos. 

Ressaltamos que o paciente vacinado com sobras de doses de frascos abertos deverá assinar na frente do 

seu nome na lista. A unidade de saúde deverá manter o arquivo das listas diárias caso seja necessário consulta 

posterior. 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Para ampla divulgação entre as equipes. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Polyana Cristina Vilela Braga 
Gerente de Imunização 
Decreto nº 319/2021 

 

Grécia Carolina Pessoni 
Diretora de Vigilância Epidemiológica 

Decreto nº 060/2021 

Yves Mauro Fernandes Ternes 
Superintendente em Vigilância em Saúde 

Decreto nº 1078/2021 


