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Assunto: Parecer técnico sobre segunda dose de reforço (quarta dose) de vacinas 
contra a COVID-19 em idosos 
 

A imunossenescência que acontece nos idosos e que se traduz em potencial 
menor efetividade das vacinas e da força da imunidade no decorrer do tempo e 
consequente período de proteção mais curto determina a necessidade de adequação do 
esquema vacinal nesse grupo. Estudo recente realizado em Israel mostrou um impacto 
importante na severidade da doença no grupo de indivíduos que recebeu a quarta dose 
(segunda dose de reforço) em torno de quatro meses após a terceira, com um aumento 
no título de anticorpos de cinco vezes após uma semana de aplicação de uma segunda 
dose de reforço. Considerando as evidências científicas de efetividade e segurança em 
relação às vacinas contra COVID-19 e o panorama atual de cobertura vacinal em nosso 
estado, somos favoráveis à aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) de 
vacinas contra a COVID-19 em idosos com 60 anos ou mais. 
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