NOTA

TÉCNICA

Vacinação Covid-19
Segunda dose de Reforço- R2
19 de maio de 2022

INTRODUÇÃO
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO COVID-19
A Campanha Nacional de Vacinação contra covid-19 iniciou no dia 18 de janeiro de 2021 e, até o
momento, são utilizadas as seguintes vacinas contra covid-19 no Brasil e no Estado:
Coronavac/Butantan; Astrazeneca/Fiocruz; Pfizer-Biontech adulto e pediátrica e Janssen.
O esquema de vacinação da vacina covid-19 corresponde à primeira Dose (D1), segunda Dose (D2),
Reforço (REF) e segunda dose de Reforço (R2) a depender da faixa etária.

OBJETIVO
A presente Nota Técnica têm como objetivo recomendar a segunda dose de Reforço - R2 a todas as
pessoas acima de 60 anos.

ADMINISTRAÇÃO DA R2
1. Pessoas com 80 anos e mais
O Ministério da Saúde, por meio da Nota Técnica da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022, de 23 de março de
2022, passou a recomendar a segunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em pessoas
com 80 anos ou mais. 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).
O Estado, portanto, recomendou aos municípios o início dessa estratégia com o estoque de vacinas
disponível na rede de frio regional/municipal. No entanto, a primeira distribuição de doses da
vacina para essa finalidade ocorreu em 30 de março de 2022.

2. Pessoas com 70 anos e mais
Considerando a Nota Técnica Nº 28/2022 - SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 02 de maio de 2022,
que recomenda a segunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 70 anos
ou mais e pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais, o Estado passou a recomendar o início
da vacinação aos municípios no dia 04 de maio de 2022, com o estoque de vacinas disponível na
rede de frio regional/municipal.

3. Pessoas com 60 anos e mais
Considerando a Nota Técnica nº34/2022 referente à recomendação da 2ª dose de reforço (quarta
dose) das vacinas contra Covid-19 em pessoas com 60 anos e mais.

Recomenda-se, a partir do dia 19 de maio de 2022, a
segunda dose de Reforço – R2 para todas as pessoas
de 60 anos e mais.

Inicialmente, os municípios que possuem doses dos imunizantes Pfizer, Astrazeneca ou Janssen em
reserva na rede de frio regional/municipal, poderão iniciar a vacinação, devendo ficar atentos
quanto à operacionalização destes estoques.
As doses aplicadas de R2 nessa faixa etária poderão ser informadas no Saúde Digital ou no SIPNI.

