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NOTA INFORMATIVA Nº 22/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS

Assunto: Esclarecimentos sobre a recomendação da segunda dose de reforço de vacinas contra a covid-19
para gestantes e puérperas trabalhadoras da saúde.

 

1. Considerando a necessidade de adequação do esquema vacinal nos trabalhadores de
saúde devido à sua maior exposição a covid-19 e consequentemente maior risco de adoecimento,
absenteísmo e complicações da doença, o Ministério da Saúde optou por adotar a administração de uma
segunda dose de reforço da vacina para todos os trabalhadores da saúde conforme nota técnica NOTA
TÉCNICA Nº 37/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS.

2. Entretanto, para análise da supracitada Nota Técnica, no tocante às gestantes ou puérperas
trabalhadoras de saúde, devido a sua especificidade, deve-se realizar a leitura conjuntamente com a com
a Nota Técnica Nº 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, ainda vigente, que trata sobre recomendações
referentes a covid-19 em gestantes e puérperas.

3. Com o obje�vo de esclarecer o esquema de vacinação contra a Covid-19 para gestantes ou
puérperas trabalhadoras de saúde aptas a receberem a segunda dose de reforço, conforme pontuado
nas referidas Notas Técnicas, esclarecemos que: 

a vacina a ser u�lizada para a dose de reforço neste público deverá ser da plataforma de mRNA
(Comirnaty/Pfizer); as plataformas de vacinas ina�vadas (CoronaVac) somente deverão ser
u�lizadas para a finalidade descrita neste documento em profissionais de saúde gestantes ou
puérperas caso não haja disponibilidade da vacina mRNA (Comirnaty/Pfizer) na localidade.

 

4. Destaca-se que a depender da evolução da epidemia no país, bem como o surgimento de
novas evidências cien�ficas, mudanças no calendário das gestantes e puérperas poderão ser
consideradas.
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Brasília, 10 de junho de 2022.
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