PREFEITURA DE MARIANA
Secretaria Municipal de Saúde
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde - COVID-19

NOTA DE ESCLARECIMENTO VACINAÇÃO COVID-19

Conforme noticiado pelo canal G1 Minas de comunicação, na data de 28 de abril de 2021,
sobre a vacinação contra a Covid-19, realizada de forma inadvertida em vários municípios
do estado de Minas Gerais, onde o município de Mariana é citado, viemos esclarecer que:
No Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, 5ª edição, de 15 de
março de 2021, em sua página 23, dispõe sobre a intercambialidade de vacinas, em seu item
2.2.4, onde é descrito da seguinte forma:
“Indivíduos que iniciaram a vacinação contra a covid-19 deverão completar o esquema com
a mesma vacina. Indivíduos que por ventura venham a ser vacinados de maneira inadvertida
com 2 vacinas diferentes deverão ser notificados como um erro de imunização no e-SUS
Notifica

(https://notifica.saude.gov.br)

e

serem

acompanhados

com

relação

ao

desenvolvimento de eventos adversos e falhas vacinais. Esses indivíduos não poderão ser
considerados como devidamente imunizados, no entanto, neste momento, não se
recomenda a administração de doses adicionais de vacinas Covid-19.”
Informamos que na data de 05 de março de 2021, a coordenação da Central de Imunização
identificou, através de auditoria interna do processo de vacinação Covid-19, a ocorrência da
administração de sete doses de vacinas contra a covid-19, de forma inadvertida. Quando
foram utilizados imunizantes de laboratórios distintos.
Após o ocorrido, foi contactado a Referência Estadual em Imunização para pronta
comunicação das notificações de eventos adversos realizadas sob os seguintes números:
01312100043880/01312100043907/01312100043904/01312100043905/0132100043901/01
312100043894/01312100043896.
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Informamos que o fato ocorreu nas Unidades de Saúde de Furquim (06 doses) e Cachoeira
do Brumado (01 dose), e que as medidas previstas no Plano Nacional de Operacionalização
de Vacinação contra a Covid-19 foram adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde através
da Coordenação da Central de Imunização e que será aberto Processo Administrativo para
apuração dos fatos, mesmo sendo previsto, a Intercambialidade durante o processo de
vacinação.

Mariana, 29 de abril de 2021.

