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Executiva Vigilância em Saúde

Vigilância Epidemiológica

Imunização

NOTA INFORMATIVA Nº 01 - 31 de janeiro de 2022
Assunto: Orientações para oferta de imunobiológicos para dose de reforço das vacinas Covid-19

Considerando NOTA INFORMATIVA Nº 298/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que trata da Inclusão de categorias
nos grupos prioritários de vacinação, distribuição das doses das vacinas Covid-19, doses de reforço e dose adicional
bem como suas orientações;
Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS que trata da antecipação do
intervalo para dose de reforço de vacinas contra a COVID-19 em pessoas com mais de 18 anos e imunossuprimidos.,
trazendo:


No item 4.7 como recomendação a dose de reforço da vacina COVID-19 para todos os indivíduos
com mais de 18 anos de idade, com administração a partir de 4 meses após a última dose do
esquema vacinal (segunda dose), independente do imunizante aplicado. Com uma dose de
reforço da vacina COVID-19 para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de
idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que
deverá ser administrada a partir de 4 meses.



Que a vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma
de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen
ou AstraZeneca).

Considerando a disponibilidade de estoque da vacinas Pfizer insuficiente para atender a demanda de reforço
e a necessidade de garantir o fechamento (2ª dose) de esquemas vacinais já abertos com a vacina do mesmo
laboratório;
Considerando que o Estado da Paraíba receberá na próxima pauta de distribuição, destinadas a doses de
reforço, enviada SECOVID/MS as vacinas Astrazeneca e Janssen, sem quantitativo suficiente de Pfizer para atender a
demanda da 2ª dose e reforço;
Esta secretaria de estado da Saúde recomenda:
•
Ofertar as vacinas dos laboratórios Astrazeneca e Janssen para doses de reforço da população
acima de 18 anos;
•
Ofertar as vacinas do laboratório Pfizer apenas para fechamento de esquemas vacinais já iniciados
na população acima de 12 anos, garantindo o esquema homólogo; Até resolutividade dos quantitativos semanais
necessários;
•
Ofertar as vacinas do laboratório Butantan para iniciar esquemas da população acima de 18 anos.
As recomendações devem ser estendidas a todo estoque disponível nas centrais municipais e salas de
vacinas dos municípios paraibanos.
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