
Ministério da Saúde 
Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 

Gabinete 
  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 69/2022/SECOVID/GAB/SECOVID/MS                                        

Brasília, 03 de junho de 2022.
  
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: Recomendação da segunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em
pessoas com 50 anos ou mais.

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

1. Encaminhamos para conhecimento e divulgação, a NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0027302693) que recomenda segunda dose de reforço de vacinas contra a
Covid-19 em em trabalhadores de saúde, a qual assim afirma:

Considerando a possibilidade de amplificação da resposta imune com doses de
reforço de vacinas Covid-19;

Considerando a necessidade de adequação do esquema vacinal nesses indivíduos
devido à sua maior exposição a covid-19 e consequentemente maior risco de
adoecimento, absenteísmo e complicações da doença.

Ministério da Saúde, após ampla discussão na Câmara Técnica em Imunização da
Covid- 19 (CTAI COVID-19), opta por adotar a administração de:

Uma segunda dose de reforço da vacina para todos os trabalhadores da
saúde, que deverá ser administrada 4 meses após a última dose do esquema
vacinal independente do imunizante aplicado.

Considera-se trabalhadores da saúde indicados para receber a dose de reforço, os
indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde,
regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços
de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de
saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os
profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às
endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio
(exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e
auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores
de serviços de interesse à saúde conforme descritos no O�cio-Circular Nº
57/2021/SVS/MS, de 12 de março de 2021, e Nº 156/2021/SVS/MS, de 11 de
junho de 2021. Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados



domiciliares (exemplos:  programas ou serviços de atendimento domiciliar,
cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como familiares diretamente
responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência
permanente que impossibilite o autocuidado (não estão inclusos todos os contatos
domiciliares destes indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo
cuidado).

A vacina a ser u�lizada para a dose de reforço deverá ser das plataformas de
mRNA (Comirnaty/Pfizer) ou vetor viral (Janssen ou AstraZeneca); as plataformas
de vacinas ina�vadas não estão recomendadas para a finalidade descrita neste
documento até que tenhamos disponíveis novas evidências cien�ficas sobre a sua
efe�vidade como doses de reforço em pessoas com mais 50 anos ou mais e
imunocomprome�dos.

2. Para além destas recomendações, a SECOVID enfa�za que medidas não farmacológicas
(distanciamento e uso de máscaras) devem ser encorajadas em grupos mais vulneráveis.

3. Ante todo o exposto, 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
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