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NOTA INFORMATIVA Nº 44  – 16 de setembro de 2021 

 
Assunto: Revisão das orientações com relação ao grupo dos adolescentes de 12 a 17 anos para vacinação 
covid-19 

 
  

 Conforme NOTA TÉCNICA Nº 40/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS do dia 15 de setembro, novas 

orientações para imunização covid-19 na população dos adolescentes de 12 a 17 anos foram  

recomendadas, ficando estabelecido o uso do imunizante Comirnaty do fabricante Pfizer/Wyeth na 

população  dos adolescentes de 12 a 17 anos obedecendo a seguinte ordem de prioridade:  

 

a) População gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade, independentemente da 

idade dos lactentes; 

 b) População de 12 a 17 anos com deficiências permanentes;  

c) População de 12 a 17 anos com presença de comorbidades;  

d) População de 12 a 17 anos privados de liberdade;  

 

 A Secretaria Estadual de Saúde seguirá a recomendação da NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS do dia 15 de setembro, a qual ratifica a recomendação para a imunização 

contra covid-19 em adolescentes, restringido o emprego da Vacina covid-19 somente aos adolescentes de 

12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de 

liberdade.    

As comorbidades incluídas bem como, as orientações referentes a comprovação das condições 

prioritárias serão as mesmas já descritas no PNO em sua versão mais atualizada, disponível no link: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-davacina-

contra-a-covid-19. 

Por fim, reiteramos que esta Secretaria, sempre que necessário, fará as recomendações com base 

nos documentos oficiais do Ministério da Saúde.  

 Esta coordenação agradece pelo empenho envidado para a realização da Campanha Nacional 

contra a covid-19 em todo o estado, reconhecendo os esforços que vêm sendo desenvolvidos nos 

municípios para a proteção da população. Informações adicionais podem ser obtidas junto à equipe técnica 

pelo telefone 3211.9052 ou pelo email: pni@ses.pb.gov.br 

 

 
 


