
GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saude

NOTA TÉCNICA Nº 18/2022-SESA/SSVS/G EVS/PEI

Vitória, 06 de junho de 2022.

Recomendação da segunda dose de reforço de vacinas
contra a Covid-19 em pessoas com 50 a 59 anos e trabalhadores de saúde.

Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 36/2022—SECOVlD/GAB/SECOViD/MS e a NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS que recomenda a segunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-l9 em pessoas com 50
a 59 anos e a segunda dose de reforço dos trabalhadores da saúde, respectivamente.

Recomendamos:

A aplicação de uma segunda dose de reforço para todas as pessoas com 50 a 59 anos de idade, com intervalo
mínimo de 4 meses a partir do primeiro reforço (terceira dose);

A aplicação de uma segunda dose de reforço para os trabalhadores de saúde, com intervalo mínimo de 4 meses

a partir do primeiro reforço (terceira dose);

A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de vetor viral
(Janssen ou AstraZenica); independente do imuizante aplicado anteriormete, exceto gestantes ou puérperas.

Reforçamos a recomendação das medidas não farmacológicas (distanciamento e uso de máscaras) no atual
momento epidemiológico;

A nomenclatura a ser utilizada para fins de registro no sistema de informação deverá ser SEGUNDA DOSE DE

REFORÇO (R2).

Para informações adicionais, este corpo técnico se coloca à disposição e pode ser contactado através dos
telefones (27) 3636-8424, (27) 3636-8425 ou email: imunizacao©saude.es.gov.br.

REFERÉNCIAS:

https://www.gov.br/saude/pt—br/coronavirus/vacinas/plano—nacional—de—operacionalizacao—da—vacina»
contra—a—covid-19/notas—tecnicas/ZOZZ

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo - SESA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 — Bento Ferreira —Vitóría — ES — CEP:29.050-626

Tel:(027) 3636-8424 ou 3636-8425
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