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VACINAÇÃO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO-MG 

 

 Considerando a Nota Informativa nº 49ª e última Nota Informativa – 59ª, versão 

Vacinação Covid-19, expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, cujo  

item 7 descreve: 
 

“População que busca administração da D2 em local diferente da 

administração de D1→ O PNI preza pelos princípios do SUS de 

universalidade, equidade e integralidade. Desta forma, entende-se a 

necessidade de concluir o esquema vacinal contra COVID-19 

conforme proposto pelas Notas Informativas e diretrizes técnicas 

atuais, independente do local de vacinação da 1ª dose. 

ATENÇÃO: A aplicação da 2ª dose deve ser garantida independente da 

UF ou Município em que a 1ª dose foi realizada, garantindo assim o 

esquema vacinal de toda a população brasileira.” 

 

 O município entende e também preza pelos direitos da população garantidos pelos 

princípios do SUS, porém, o PNI e as Notas Informativas do Estado não garante a reposição 

das doses utilizadas na população que se vacinou em outros municípios. 
 

 Assim, visando a garantia da D2 e Dose Reforço na população vacinada 

exclusivamente no município de Pedro Leopoldo, fica recomendado que, na procura pela D2 

ou Dose Reforço por pessoas que se vacinaram em outros municípios, estes deverão ser 

direcionados para receberem a vacina com doses remanescentes apenas no fim do dia, quando 

disponíveis, já que, apesar da orientação do PNI, os critérios para distribuição das vacinas 

continuam sendo baseadas no cálculo de D1 nos respectivos municípios. 
 

 Cabe ressaltar que, se houver a disponibilização de doses extras por parte do Estado de 

Minas Gerais, para atendimento a essas demandas, poderá ser garantida de forma integral a 

vacinação de pessoas vacinadas em outros municípios. 
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