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Ministério da Saúde 
Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 

Gabinete 
  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 87/2021/SECOVID/GAB/SECOVID/MS                                        

Brasília, 29 de outubro de 2021.
  
Ao Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS,
Aos (as) Secretários (as) Estaduais da Saúde,
Ao Presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS,
Aos Presidentes dos Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS,

  

Assunto:  Sexagésimo segundo Informe Técnico sobre o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a covid-19.

 

  

Prezados(as) Senhores (as),

 

A  Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19 encaminha o Sexagésimo
segundo Informe Técnico (0023572320) que dispõe sobre as orientações técnicas rela�vas à con�nuidade
da Campanha Nacional de Vacinação contra à covid-19.

O Informe faz referência a 64ª - Pauta de Distribuição das vacinas covid-19, que traz o
quan�ta�vo de 6.027.840 - Pfizer/Cominarty (DR + D1 Adolescentes 12 a 17 anos) e 161.560 -
Sinovac/Butantan (D1+D2), totalizando 6.189.400 doses distribuídas  nesta pauta às 27 unidades
federadas. 

O Ministério da Saúde concluiu, o envio de imunizantes para vacinar, com a primeira dose
ou dose única toda população brasileira acima de 18 anos. A despeito da elevada cobertura vacinal com 2
doses na população idosa, aqueles acima de 60 anos, con�nuam sendo a faixa etária mais acome�da das
formas graves da Covid-19, com indícios de ascensão nas taxas de hospitalizações desta população. Para
tanto, os idosos quanto os indivíduos com alto grau de imunossupressão apresentaram menor proteção
pelo esquema padrão da vacinação aos mais diversos �pos de imunizantes.

A necessidade de urgência da adequação do esquema vacinal nesses indivíduos devido ao
seu elevado risco de complicações e óbitos pela Covid-19, o Ministério da Saúde, após ampla discussão na
Câmara Técnica em Imunização da Covid19 (CTAI COVID-19), opta por adotar a administração, de uma
dose de reforço da vacina para todos os idosos acima de 60 anos, e trabalhadores de saúde, que deverá
ser administrada 6 meses após a úl�ma dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única),
independente do imunizante aplicado.

Bem como uma dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão:

I - Imunodeficiência primária grave.

II - Quimioterapia para câncer.

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoié�cas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras.

IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3. V - Uso de cor�cóides
em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.
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V - Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

VI - Pacientes em hemodiálise.

VII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas,
auto inflamatórias, doenças intes�nais inflamatórias). 

Destaca-se que, para os indivíduos com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a
dose adicional deverá ser de 28 dias após a úl�ma dose do esquema básico. A vacina a ser u�lizada para a
dose adicional deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de
maneira alterna�va, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca).

Ademais, cumpre destacar que a aplicação da Dose 2 deve ser garan�da independente da
UF ou Município em que a Dose 1 foi realizada, garan�ndo assim o esquema vacinal de toda a população
brasileira. Em casos de excepcionalidade, o estado deverá enviar relatório ao Ministério da Saúde com as
informações necessárias para reanálise da distribuição.

Por fim, cumpre esclarecer que, para o quan�ta�vo enviado nesta pauta, des�nado ao
adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades,  em razão da Pe�ção nº 9696, decorrente da ADPF nº
742, que trata das comunidades quilombolas, solicita-se que os estados e municípios que tenham povos e
comunidades tradicionais quilombolas deem prioridade à vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos
pertencentes a esses grupos.

Para informações adicionais, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 se
coloca à disposição por meio do telefone: (61) 3315-2131 e/ou e-mail: secovid@saude.gov.br.

  

Atenciosamente,

 

ROSANA LEITE DE MELO
Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19

 

Documento assinado eletronicamente por Rosana Leite de Melo, Secretário(a) Extraordinário de
Enfrentamento à COVID-19, em 29/10/2021, às 22:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0023572325 e o código CRC FCBAB36B.
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