
 

  

                       NOTA INFORMATIVA – 75ª VERSÃO 

                      VACINAÇÃO COVID-19 NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Data de atualização: 12/01/2022 

 

 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde para cada público alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 e publicizadas por meio 

do Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 (11ª edição, disponível 

em: http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/11a-edicao-do-plano-nacional-de-

operacionalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-para-conhecimento-e-divulgacao/?wpdmdl=9641) 

 

No ano de 2021 a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais,  totalizou o quantitativo de 40.679.971 

doses da vacina contra COVID-19 recebidas pelo Ministério da Saúde.  

 

Remessa Data de entrega Quantitativo Laboratório 

76ª entrega 07/01/2022 530.010 doses Pfizer 

77ª entrega 11/01/2022 111.400 doses Janssen 

 

Com esta remessa a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais,  totalizou o quantitativo de 41.321.381 

doses da vacina contra COVID-19 recebidas pelo Ministério da Saúde.  

 

 

 
2. ESQUEMA DE VACINAÇÃO 

 

O esquema vacinal das vacinas contra Covid-19 descrita abaixo se encontram no Anexo I dessa nota. 

 

 Coronavac COVID-19 (Laboratório Butantan/Sinovac Life Science) - Intervalo de aplicaçao entre D1 e D2: 4 

semanas ( 28 dias ). 

 Vacina Astrazeneca COVID-19 (Laboratório Astrazeneca) – Intervalo de aplicação entre D1 e D2: 8 semanas. 

 Vacina Pfizer – Intervalo de aplicação entre D1 e D2 para 3 semanas (21 dias). 

 Vacina Janssen (Johnson & Johnson) – Dose única. 

 

 

 

3. META DE VACINAÇÃO 

 

A meta de vacinação é 90% da população alvo de cada grupo prioritário. Assim, tendo em vista o objetivo 

principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos pela COVID-19, é fundamental alcançar altas e 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/11a-edicao-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-para-conhecimento-e-divulgacao/?wpdmdl=9641
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/11a-edicao-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-para-conhecimento-e-divulgacao/?wpdmdl=9641


 

  

homogêneas coberturas vacinais. Para tanto, todos os esforços devem estar voltados para vacinar toda a 

população alvo.

  
 
 
 

 

4. GRUPOS PRIORITÁRIOS 
 

Os grupos prioritários para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 podem ser consultados 

no Anexo II dessa nota informativa, bem como a fonte do cálculo de cada grupo, observações e população 

estimada. 

  
 

O Estado de Minas Gerais distribuiu até o momento vacinas contra COVID-19 para atendimento dos seguintes 

grupos: 

 

 Grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 de número 1 a 28 - disponível em: 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/11a-edicao-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-

vacinacao-contra-covid-19-para-conhecimento-e-divulgacao/?wpdmdl=9641 

 Adolescentes de 12 a 17 anos de idades. 

 Dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão. 

 

Atualmente encontra-se em andamento a distribuição de vacinas contra COVID-19 para atendimento dos 

seguintes grupos: 

 

 Segunda dose. 

 Dose de reforço, incluindo idosos, trabalhadores de saúde e a população acima de 18 anos de idade. 

 

 

5. METODOLOGIA PARA O ENVIO DE DOSES DA VACINA CONTRA A COVID-19 
 

A partir da pauta de distribuição 69 do Ministério da Saúde - MS, as vacinas contra COVID-19 enviadas 

para as Unidades Regionais de Saúde e Municípios não terão a especificação do grupo prioritário a ser 

atendido, o envio das doses da vacina contra a COVID-19 será para o atendimento da população, conforme 

realidade local: 

 

 DOSE 2 -  (D2) 

 DOSE DE REFORÇO (POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS) 

 

 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/11a-edicao-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-para-conhecimento-e-divulgacao/?wpdmdl=9641
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/11a-edicao-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-para-conhecimento-e-divulgacao/?wpdmdl=9641


 

 

 O quantitativo de doses enviadas será de acordo com as doses recebidas do Ministério da Saúde – MS e 

proporcional à população > 12 anos de idade. Sendo assim, todos os municípios receberão as doses de forma 

proporcional a sua população. 

 

ATENÇÃO: Compete ao município operacionalizar a estratégia de vacinação, de acordo com o cenário do 

território municipal e com a disponibilidade de doses dos imunizantes. Dessa forma, o município deverá 

definir a ordem e o público-alvo que será atendido. 

 

Os grupos prioritários podem ser consultados no Anexo II dessa nota informativa, bem como a fonte do 

cálculo de cada grupo, observações e população estimada. 

 

IMPORTANTE: As doses da vacina Janssen se destinam a aplicação da dose da reforço para pacientes 

cujo esquema vacinal primário foi realizado com a mesma vacina (Janssen), entre 2 a 6 meses atrás. No 

caso de gestantes e puérperas o reforço deve ser realizado com a vacina Pfizer. 

  

 

6. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS: 

 

6.1 - DELIBERAÇÕES 

 
DELIBERAÇÃO ASSUNTO LINK 

CIB-SUS/MG Nº 3.440, 14 

de junho de  2021. 

Aprova a inclusão de gestantes e puérperas sem 

comorbidades nos grupos prioritários para a 

vacinação contra a covid-19 no Estado de 

Minas Gerais 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-440-2021-

inclusao-de-gestantes-e-puerperas-sem-

comorbidades-grupos-

prioritarios/?wpdmdl=9136 

CIB-SUS/MG Nº 3.454, 18 

de junho de 2021. 

Aprova a alteração da Deliberação 

CIBSUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 

2021, que aprova a distribuição das vacinas aos 

municípios para imunização dos grupos 

prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do 

Programa Nacional de Imunizações. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-454-2021-

aprova-a-alteracao-da-deliberacao-cib-sus-mg-

n-3-314-de-29-01-2021/?wpdmdl=9166 

CIB-SUS/MG Nº 3.464, 21 

de julho de 2021. 

Aprova a alteração da Deliberação 

CIBSUS/MG n° 3.436, de 11 de junho de 2021, 

que aprova a alteração da Deliberação 

CIBSUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 

2021, que aprova a distribuição das vacinas aos 

municípios para imunização dos grupos 

prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do 

Programa Nacional de Imunizações. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cid-sus-mg-no-3-464-de-21-

de-julho-de-2021/?wpdmdl=9286 

CIB-SUS/MG Nº 3.508, 03 

de setembro de 2021. 

Aprova a vacinação contra COVID-19 para 

adolescentes de 12 a 17 anos e dose de reforço 

no Estado de Minas Gerais. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/memorando-circular-no-79-2021-ses-

subvs-sve-dvat-ci-interdicao-cautelar-anvisa-

lote-vacina-butantan-coronavac/?wpdmdl=9510 

 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-440-2021-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades-grupos-prioritarios/?wpdmdl=9136
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-440-2021-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades-grupos-prioritarios/?wpdmdl=9136
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-440-2021-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades-grupos-prioritarios/?wpdmdl=9136
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-440-2021-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades-grupos-prioritarios/?wpdmdl=9136
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-440-2021-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades-grupos-prioritarios/?wpdmdl=9136
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-454-2021-aprova-a-alteracao-da-deliberacao-cib-sus-mg-n-3-314-de-29-01-2021/?wpdmdl=9166
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-454-2021-aprova-a-alteracao-da-deliberacao-cib-sus-mg-n-3-314-de-29-01-2021/?wpdmdl=9166
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-454-2021-aprova-a-alteracao-da-deliberacao-cib-sus-mg-n-3-314-de-29-01-2021/?wpdmdl=9166
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-454-2021-aprova-a-alteracao-da-deliberacao-cib-sus-mg-n-3-314-de-29-01-2021/?wpdmdl=9166
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cid-sus-mg-no-3-464-de-21-de-julho-de-2021/?wpdmdl=9286
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cid-sus-mg-no-3-464-de-21-de-julho-de-2021/?wpdmdl=9286
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cid-sus-mg-no-3-464-de-21-de-julho-de-2021/?wpdmdl=9286
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/memorando-circular-no-79-2021-ses-subvs-sve-dvat-ci-interdicao-cautelar-anvisa-lote-vacina-butantan-coronavac/?wpdmdl=9510
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/memorando-circular-no-79-2021-ses-subvs-sve-dvat-ci-interdicao-cautelar-anvisa-lote-vacina-butantan-coronavac/?wpdmdl=9510
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/memorando-circular-no-79-2021-ses-subvs-sve-dvat-ci-interdicao-cautelar-anvisa-lote-vacina-butantan-coronavac/?wpdmdl=9510
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/memorando-circular-no-79-2021-ses-subvs-sve-dvat-ci-interdicao-cautelar-anvisa-lote-vacina-butantan-coronavac/?wpdmdl=9510


 

 

CIB-SUS/MG Nº 3.551, 29 

de setembro de 2021. 

Aprova a aplicação de dose de reforço de 

vacinas contra Covid19 em trabalhadores de 

saúde e na população acima de 60 (sessenta) 

anos no Estado de Minas Gerais. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-551-de-29-

09-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-

reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9597 

CIB/SUS-MG 3.557,  15 de 

outubro de 2021. 

Aprova a aplicação de dose de reforço para a 

população indígena e a vacinação contra a 

Covid-19 da população indígena de 12 a 17 

anos no Estado de Minas Gerais. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-557-de-15-

10-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-

reforco-para-a-populacao-

indigena/?wpdmdl=9640 

CIB-SUS/MG Nº 3.610, 11 

de novembro de 2021 

Aprova a redução no intervalo de aplicação da 

dose de reforço da vacina contra a COVID-19 

no Estado de Minas Gerais 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/documentos-deliberacoes-resolucoes-cib-

sus-mg-no-3-610-de-11-11-2021-aprova-a-

reducao-no-intervalo/?wpdmdl=9723 

 

CIB-SUS/MG Nº 3.632. 19 

de novembro de 2021 

Aprova a aplicação da dose de reforço da 

vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 

18 anos de idade e a redução do intervalo entre 

as doses da vacina contra a Covid-19 no Estado 

de Minas Gerais. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-632-19-11-

2021-aprova-a-aplicacao-da-dose-de-reforco-

da-vacina-contra-a-covid-19/?wpdmdl=9773 

CIB-SUS/MG Nº 3.692, de 

22 de dezembro de 2021 

Aprova a redução no intervalo da dose de 

reforço da vacina contra a COVID19, no 

Estado de Minas Gerais. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-692-de-22-

12-2021-aprova-a-reducao-no-intervalo-da-

dose-de-reforco-da-vacina/?wpdmdl=9958 

CIB-SUS/MG Nº 3.698, de 

29 de dezembro de 2021. 
Aprova a vacinação de crianças, de 5 (cinco) 

a 11 (onze) anos de idade, contra a COVID19, 

no Estado de Minas Gerais. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/dow

nload/deliberacao-no-3-698-de-29-12-2021-

aprova-a-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-anos-

de-idade-contra-a-covid19/?wpdmdl=9987 

 

6.2 – OFÍCIOS/NOTAS TÉCNICAS MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
OFÍCIOS, NOTA 

TÉCNICA 

ASSUNTO LINK 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 

33/2021/SVS/MS, 08 de 

Fevereiro de 2021 

Recomendação dos Grupos 

Prioritários da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Covid-19 – 2021 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio

-circular-no-33-2021-svs-ms- recomendacao-dos-grupos-

prioritarios-da-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-

covid-19- 2021/?wpdmdl=8357  

Nota Técnica Nº 

7/2021/SEI/COINS/GIME

D/GGFIS/DIRE4/ANVIS

A, 10 de Fevereiro de 2021 

Orientação a respeito da utilização de 

doses excedentes de Vacina Covid 

para apresentações multidose 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-7-anvisa-orientacao-a-respeito-da-utilizacao-de-

doses-excedentes-de-vacina-covid-para-apresentacoes-

multidose/?wpdmdl=8406  

NOTA TÉCNICA Nº 

6/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 23 de Julho de 2021 

Orientações referentes a 

intercambialidade das vacinas 

COVID-19 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-6-2021-secovid-gab-secovid-ms-assunto-

orientacoes-referentes-a-intercambialidade-das-vacinas-

covid-19/?wpdmdl=9288 

 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-551-de-29-09-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9597
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-551-de-29-09-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9597
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-551-de-29-09-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9597
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-551-de-29-09-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9597
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-557-de-15-10-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-para-a-populacao-indigena/?wpdmdl=9640
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-557-de-15-10-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-para-a-populacao-indigena/?wpdmdl=9640
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-557-de-15-10-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-para-a-populacao-indigena/?wpdmdl=9640
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-557-de-15-10-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-para-a-populacao-indigena/?wpdmdl=9640
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-557-de-15-10-2021-aprova-a-aplicacao-de-dose-de-reforco-para-a-populacao-indigena/?wpdmdl=9640
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/documentos-deliberacoes-resolucoes-cib-sus-mg-no-3-610-de-11-11-2021-aprova-a-reducao-no-intervalo/?wpdmdl=9723
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/documentos-deliberacoes-resolucoes-cib-sus-mg-no-3-610-de-11-11-2021-aprova-a-reducao-no-intervalo/?wpdmdl=9723
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/documentos-deliberacoes-resolucoes-cib-sus-mg-no-3-610-de-11-11-2021-aprova-a-reducao-no-intervalo/?wpdmdl=9723
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/documentos-deliberacoes-resolucoes-cib-sus-mg-no-3-610-de-11-11-2021-aprova-a-reducao-no-intervalo/?wpdmdl=9723
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-632-19-11-2021-aprova-a-aplicacao-da-dose-de-reforco-da-vacina-contra-a-covid-19/?wpdmdl=9773
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-632-19-11-2021-aprova-a-aplicacao-da-dose-de-reforco-da-vacina-contra-a-covid-19/?wpdmdl=9773
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-632-19-11-2021-aprova-a-aplicacao-da-dose-de-reforco-da-vacina-contra-a-covid-19/?wpdmdl=9773
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-cib-sus-mg-no-3-632-19-11-2021-aprova-a-aplicacao-da-dose-de-reforco-da-vacina-contra-a-covid-19/?wpdmdl=9773
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-33-2021-svs-ms-recomendacao-dos-grupos-prioritarios-da-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2021/?wpdmdl=8357
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-33-2021-svs-ms-recomendacao-dos-grupos-prioritarios-da-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2021/?wpdmdl=8357
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-33-2021-svs-ms-recomendacao-dos-grupos-prioritarios-da-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2021/?wpdmdl=8357
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-33-2021-svs-ms-recomendacao-dos-grupos-prioritarios-da-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2021/?wpdmdl=8357
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-7-anvisa-orientacao-a-respeito-da-utilizacao-de-doses-excedentes-de-vacina-covid-para-apresentacoes-multidose/?wpdmdl=8406
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-7-anvisa-orientacao-a-respeito-da-utilizacao-de-doses-excedentes-de-vacina-covid-para-apresentacoes-multidose/?wpdmdl=8406
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-7-anvisa-orientacao-a-respeito-da-utilizacao-de-doses-excedentes-de-vacina-covid-para-apresentacoes-multidose/?wpdmdl=8406
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-7-anvisa-orientacao-a-respeito-da-utilizacao-de-doses-excedentes-de-vacina-covid-para-apresentacoes-multidose/?wpdmdl=8406
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-6-2021-secovid-gab-secovid-ms-assunto-orientacoes-referentes-a-intercambialidade-das-vacinas-covid-19/?wpdmdl=9288
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-6-2021-secovid-gab-secovid-ms-assunto-orientacoes-referentes-a-intercambialidade-das-vacinas-covid-19/?wpdmdl=9288
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Nota Técnica  nº 933/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 

09 de Agosto de 2021 

Atualização das orientações para a 

investigação da Síndrome de 

Trombose com Trombocitopenia no 

contexto da vacinação contra a covid-

19 no Brasil  

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-933-2021-cgpni-deidt-svs-ms-fluxo-de-

investigacao-tts-formulario-anti-pf4/?wpdmdl=9409  

Nota Técnica  Nº 

1203/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 

28 de Setembro de 2021  

Atualizações das orientações 

referentes a co-administração das 

vacinas covid-19 e as demais vacinas 

do calendário vacinal 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-1203-2021-assunto-atualizacoes-das-orientacoes-

referentes-a-co-administracao-das-vacinas-covid-

19/?wpdmdl=9594 

Nota Técnica Nº 47/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 28 de Setembro de 

2021 

Administração de Dose de Reforço de 

vacinas contra a Covid-19 em 

trabalhadores de saúde 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-47-2021-assunto-administracao-de-dose-de-

reforco-de-vacinas-contra-a-covid-19-em-trabalhadores-de-

saude/?wpdmdl=9591  

Nota Técnica Nº 48/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 28 de Setembro de 

2021  

Trata-se da administração de Dose de 

Reforço de vacinas contra a covid-19 

na população a partir de 60 anos, em 

complementação à Nota Técnica nº 

43/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

a)      http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/

nota-tecnica-no-48-2021-assunto-trata-se-da-administracao-

de-dose-de-reforco-de-vacinas-contra-a-covid-

19/?wpdmdl=9592  

NOTA TÉCNICA Nº 

55/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 22 de Outubro de 

2021 

Trata da complementação do esquema 

vacinal contra Covid-19 para 

brasileiros com viagens para outros 

países com base nos critérios 

regulatórios do país de destino 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-55-2021-ref-a-complementacao-do-esquema-

vacinal-contra-covid-19-para-brasileiros-com-

viagens/?wpdmdl=9663  

Comunicado do Programa 

Nacional de Imunizações – 

PNI, em 08/11/2021 

A ampliação do prazo de validade da 

vacina covid-19 (recombinante) da 

Janssen, de quatro meses e meio (4,5) 

para seis (6) meses 

(https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/noticias-

anvisa/2021/anvisa-aprovaampliacao-

do-prazo-de-validade-da-vacina-da-

janssen), calculada a partir da data de 

descongelamento (2°C a 8°C). 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/downlo

ad/comunicado-assunto-ampliacao-do-prazo-de-

validade-da-vacina-covid-19-recombinante-da-

janssen/?wpdmdl=9709 

 

NOTA INFORMATIVA 

Nº 310/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 

12 de Novembro de 2021 

Orientações relativas às doses da 

vacina contra a Covid-19 da 

Coronavac/Sinovac Life Sciences Co. 

administradas durante processo 

fiscalizatório de Interdição Cautelar e 

Suspensão da Distribuição e Uso 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

informativa-no-310-2021-orientacoes-relativas-as-doses-da-

vacina-contra-a-covid-19-da-coronavac-sinovac-life-

sciences/?wpdmdl=9728  

NOTA TÉCNICA Nº 

59/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 17 de Novembro de 

2021 

Trata da Administração de dose de 

reforço de vacinas contra a Covid-19 

em pessoas com mais de 18 anos 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-59-2021-assunto-administracao-de-dose-de-

reforco-de-vacinas-contra-a-covid-19-em-

pessoas/?wpdmdl=9737  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 

333/2021/SVS/MS, 19 de 

Novembro de 2021 

Trata da Orientação quanto ao 

monitoramento da qualidade e 

segurança das vacinas contra Covid-

19 no estado de Minas Gerais 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio

-circular-no-333-2021-assunto-orientacao-quanto-ao-

monitoramento-da-qualidade-e-seguranca-das-

vacinas/?wpdmdl=9774  

NOTA TÉCNICA Nº 

61/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 23 de novembro de 

2021 

Administração de dose de reforço 

(segunda dose) da vacina Janssen em 

pessoas com mais de 18 

anos, com exceção das gestantes e 

puérperas. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-61-2021-administracao-de-dose-de-reforco-

segunda-dose-da-vacina-janssen-em-pessoas-com-

mais/?wpdmdl=9802 
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NOTA INFORMATIVA 

Nº 298/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 

07 de dezembro de 2021 

Inclusão de categorias nos grupos 

prioritários de vacinação, distribuição 

das doses das vacinas Covid-19, doses 

de reforço e dose adicional, Conecte 

SUS e Certificado Nacional de 

Vacinação Covid-19. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

informativa-no-298-2021-inclusao-de-categorias-nos-

grupos-prioritarios-de-vacinacao-distribuicao-das-

doses/?wpdmdl=9886 

NOTA TÉCNICA Nº 

65/2021-SECOVID/GAB/ 

SECOVID/MS, 20 de 

dezembro de 2021 

Antecipação do intervalo para dose de 

reforço de vacinas contra a COVID-19 

em pessoas com mais de 18 

anos e imunossuprimidos. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-65-2021-assunto-antecipacao-do-intervalo-para-

dose-de-reforco-de-vacinas-contra-a-covid-

19/?wpdmdl=9939 

NOTA TÉCNICA Nº 

66/2021-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 03 de janeiro de 

2022. 

Trata-se da autorização para que os 

serviços de vacinação realizem o 

registro das vacinas 

dos voluntários de ensaios clínicos e 

brasileiros ou estrangeiros que 

tomaram vacina no exterior e, por 

conseguinte, envio adequado à Rede 

Nacional de Dados em Saúde - 

Ministério da Saúde, em 

complemento a Nota Técnica nº 

52/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

sobre as Regras Negociais para 

emissão do Certificado Nacional de 

Vacinação - Covid-19 (CNVC). 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-66-2021-assunto-trata-se-da-autorizacao-para-

que-os-servicos-de-vacinacao-realizem-o-

registro/?wpdmdl=9989 

NOTA TÉCNICA Nº 

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVI

D/MS, 05 de janeiro de 

2022. 

Cuida-se de vacinação não obrigatória 

de crianças de 05 a 11 anos contra 

Covid-19 durante a Pandemia da 

Covid-19. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-

tecnica-no-2-2022-assunto-cuida-se-de-vacinacao-nao-

obrigatoria-de-criancas-de-05-a-11-anos-contra-covid-

19/?wpdmdl=9993 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

a) Caso o indíviduo possua algum impedimento em retornar no prazo determinado da D2, deve-se completar 

o esquema quando o mesmo retornar ao serviço de saúde. Não deixe de vacinar se houver atraso na busca 

pela segunda dose. Não está indicado reiniciar o esquema vacinal! 

 

b) 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. 

 

c) Comunicado do Programa Nacional de Imunizações – PNI. Divulgado aos Estados em 

08/11/2021, referente a ampliação do prazo de validade da vacina covid-19 (recombinante) da 

Janssen, de quatro meses e meio (4,5) para seis (6) meses (https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprovaampliacao-do-prazo-de-validade-da-vacina-da-

janssen), calculada a partir da data de descongelamento (2°C a 8°C). Disponível em: 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/comunicado-assunto-ampliacao-do-
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prazo-de-validade-da-vacina-covid-19-recombinante-da-janssen/?wpdmdl=9709 

 

d) NÃO há a recomendação para realização de sorologia para avaliar resposta imunológica às 

vacinas contra COVID-19. 

 

e) Poderão ser considerados indicadores epidemiológicos e assistenciais para definição de 

distribuição das doses relativas às próximas remessas das vacinas, devendo a proposta ser 

apresentada e validada em reunião do Coes Minas Covid-19 com registro em ata de reunião. 

 

f) Os municípios devem realizar o preenchimento do SIPNI com todas as informações nominais das 

doses administradas em sua população. Disponível em: https://si-pni.saude.gov.br/#/login 

 

g) Os municípios devem realizar o preenchimento do Painel Vacina Sars-Cov-2 da Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais, visando dar visibilidade para o quantitativo de doses aplicadas 

para cada grupo prioritário. Disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2rA2KdVJoOqQe3oCTfEtN1XtMqeLTz2ZUdp

dMZfj93iUr4w/vie wform 

 

h) Demais especificidades, consultar o “Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra 

a COVID-19” do Ministério da Saúde e suas atualizações. 

 

 

7. CONSERVAÇÃO DA VACINA 

Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê- las em condições adequadas de 

conservação, com temperatura controlada, e em conformidade com as orientações do fabricante e 

aprovação pela Anvisa. A exposição acumulada da vacina a temperaturas fora das preconizadas, ou 

diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência que não poderá ser restaurada.  

 

As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC a +8ºC nas câmaras refrigeradas.  

Referente a preparação da caixa térmica, essa deverá obedecer as recomendações já definidas no Manual 

de Normas e Procedimentos  para vacinação disponível no link: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 

 

ATENÇÃO: A vacina Sinovac/Butantan contém adjuvante de alumínio. Quando expostas à temperatura 

inferior à 0°C poderá ter perda de potência em caráter permanente. Dados os conhecimentos técnicos 

acerca do produto orienta-se extremo rigor de monitoramento da temperatura, evitando quaisquer 

variações fora da faixa de controle. 

OBSERVAÇÃO: A vacina da Pfizer poderá ser utilizada para ações de vacinação extramuro, sendo 

observadas todas as especificidades relacionadas à administração deste imunobiológico (VER 

INFOGRÁFICO: "Administração da Vacina Covid-19 Pfizer Comirnaty - Recomendações pra 

vacinadores" disponível em http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/administracao-da-

vacina-covid-19-pfizer-comirnaty-recomendacoes-para-vacinadores/?wpdmdl=9285 ). Se possível, é 

recomendada a presença de um enfermeiro durante a vacinação extramuro com este imunobiológico. 

 

8. ADMINISTRAÇÃO DE DOSES VENCIDAS  

Indivíduos que venham a ser vacinados com doses de vacina vencidas deverão ser notificados como um 

erro de imunização no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br) e serem acompanhados com relação 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/comunicado-assunto-ampliacao-do-prazo-de-validade-da-vacina-covid-19-recombinante-da-janssen/?wpdmdl=9709
https://si-pni.saude.gov.br/%23/login
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2rA2KdVJoOqQe3oCTfEtN1XtMqeLTz2ZUdpdMZfj93iUr4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2rA2KdVJoOqQe3oCTfEtN1XtMqeLTz2ZUdpdMZfj93iUr4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2rA2KdVJoOqQe3oCTfEtN1XtMqeLTz2ZUdpdMZfj93iUr4w/viewform
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/administracao-da-vacina-covid-19-pfizer-comirnaty-recomendacoes-para-vacinadores/?wpdmdl=9285
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/administracao-da-vacina-covid-19-pfizer-comirnaty-recomendacoes-para-vacinadores/?wpdmdl=9285


 

 

ao desenvolvimento de eventos adversos. A dose não deverá ser considerada válida, sendo recomendada 

a revacinação destes indivíduos com um intervalo de 28 dias da dose administrada. 

 

 

9. CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS COVID-19  

a) Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;  

b) Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma 

vacina COVID-19;  

c) Para a vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca acrescenta-se a seguinte contraindicação: pacientes 

que sofreram trombose venosa e/ou arterial importante em combinação com trombocitopenia após 

vacinação com qualquer vacina para a COVID-19. 

d) Para as vacinas covid-19 recombinantes dos fabricantes AstraZeneca e Janssen acrescenta-se a seguinte 

contraindicação: pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar. 

 

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas e respectivo(s) 

fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a ser(em) administrada(s).  

 

10. USO DA RESERVA TÉCNICA PELAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE 

a) Correção das estimativas populacionais dos grupos prioritários dos municípios; 

b) Perdas físicas: refere-se àquelas que ocorrem quando o imunobiológico ainda não teve sua embalagem 

primária aberta, frasco fechado. Decorrem de inadequada armazenagem, acondicionamento, conservação, 

manipulação e transporte, por exemplo, quebra ou fissura de frasco, vencimento de validade, excursão de 

temperatura por falha do equipamento, problemas de rotulagem, procedimento inadequado etc. 

c) Perdas técnicas: acontecem após a abertura da embalagem primária, abertura do frasco para administração 

da vacina. Pela característica da perda técnica e atividade desenvolvida nas instâncias locais, as perdas 

técnicas são, senão exclusivas, essencialmente das salas de imunização e Centros de Referência em 

Imunobiológicos Especiais (CRIE), ocorrem, em grande parte, devido ao curto prazo de validade após 

abertura do frasco. 

 

11. VACINAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO 

A realização de imunização em áreas remotas ou de difícil acesso é classificada como “extramuro” e pode ter 

uma série de peculiaridades e especificidades desafiadoras, tais como a grande dispersão geográfica, 

dificuldades de acesso geográfico, condições ambientais adversas, dentre outras. Sendo assim, a escolha da 

vacina com esquema de dose única poderá ser avaliada pelo município, desde que exista a disponibilidade e não 

ocorra prejuízo dos grupos elencados para o atendimento na campanha.  

 

Todo o material técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 está disponível 

em:http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/imunizacao 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO I 

ESQUEMA DE VACINAÇÃO 

 

 

7.1 - Vacina Coronavac COVID-19 (Laboratório Butantan/Sinovac Life Science) 

 

Quadro 1: Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021. Multidose. 

Fabricante Sinovac/Butantan 

Apresentação Frascos-ampola, multidose 10 doses 

Volume de dose 0,5 ml 

Número de doses 02 (duas) – D1 +D2 

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos 

Via de administração Exclusivamente intramuscular 

Intervalo entre as doses 4 semanas 

Validade após abertura 

do frasco 

8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 

 

IMPORTANTE – Volume extra reduzido para 0,7ml mediante autorização da Anvisa. 

Ofício-Circular nº 18/2021/SEI/GGFIS/DIRE4/ANVISA disponível em:  

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-18-2021-anvisa-queixas-

tecnicas-sobre-reducao-do-volume-na-vacina-coronavac/?wpdmdl=8821. Recomenda a utilização da 

seringa de 1 mL para a administração da vacina visto que possibilitou a extração das 10 doses preconizadas. 
 

NOTIFIQUE: Não sendo possível aspirar o total de doses do frasco (0,5ml/dose) o profissional deverá 

notificar no Notivisa - https://www8.anvisa.gov.br/novisa/frmLogin.asp 

 

Quadro 2: Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan. Brasil, 2021. Monodose. 

Fabricante Sinovac/Butantan 

Apresentação Frascos-ampola, monodose (1 dose). 

Volume de dose 0,5 ml 

Número de doses 02 (duas) – D1 +D2 

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos 

Via de administração Exclusivamente intramuscular 

Intervalo entre as doses 4 semanas 

Validade após abertura 

do frasco 

8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-18-2021-anvisa-queixas-tecnicas-sobre-reducao-do-volume-na-vacina-coronavac/?wpdmdl=8821
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-18-2021-anvisa-queixas-tecnicas-sobre-reducao-do-volume-na-vacina-coronavac/?wpdmdl=8821
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-18-2021-anvisa-queixas-tecnicas-sobre-reducao-do-volume-na-vacina-coronavac/?wpdmdl=8821
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/oficio-circular-no-18-2021-anvisa-queixas-tecnicas-sobre-reducao-do-volume-na-vacina-coronavac/?wpdmdl=8821
https://www8.anvisa.gov.br/novisa/frmLogin.asp


 

 

7.2  Vacina Astrazeneca COVID-19 (Laboratório Astrazeneca) 
Quadro 3: Especificação da Vacina COVID-19: Astrazeneca. Brasil, 2021. Multidose. 

Fabricante Astrazeneca 

  Volume da dose 0,5 ml 

Número de doses 02 (duas) – D1 +D2 

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos 

Via de administração Exclusivamente intramuscular 

Intervalo entre as doses 08 semanas  

Validade após abertura 
do frasco 

AstraZeneca/Covax: Frasco-ampola multidose com 10 

doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do 

frasco de 6 horas, sob refrigeração (2°C à 8°C). 

AstraZeneca: Frasco ampola multidose com 5 doses 

(0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 

48 horas, sob refrigeração de (2° à 8°C). 

 
Fonte: CGPNI/SVS/MS. 

 

7.3. Vacina Pfizer. Brasil, 2021. 

 

Quadro 4: Especificação da Vacina COVID-19: Pfizer. Brasil, 2021. Multidose. 

Fabricante Pfizer 

Apresentação Frascos-ampola, multidose 6 doses 

Volume da dose 0,3 ml 

Número de doses 02 (duas) – D1 + D2 

Indicação de uso Maior ou igual à 12 anos 

Via de administração Exclusivamente intramuscular (utilize para administração o 

conjunto de seringa de 1ml) 

Seringa para administração 1 ml 

Intervalo entre as doses 21 dias  

Diluição Soro 0,9% (utilize para a diluição seringa de 3 ml) 

Validade após abertura 

do frasco 

6 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 

 

IMPORTANTE – Registrar no frasco da vacina a data de validade após o descongelamento. 

Armazenamento a +2ºC + 8°C: deve ser usado dentro de 31 dias. 

 

7.4. Vacina Janssen (Johnson & Johnson). Brasil, 2021.  

 

Quadro 5: Especificação da Vacina COVID-19: Janssen (Johnson & Johnson). Brasil,    2021. 

Multidose. 

  Fabricante   Janssen (Johnson & Johnson) 

Apresentação Frasco-ampola multidose com 5 doses  

Volume da dose 0,5 ml/dose 

Número de doses DOSE ÚNICA 

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos 

Via de administração Exclusivamente intramuscular 

Validade após abertura 

do frasco 

6 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 

 

OBSERVAÇÃO: A Anvisa aprovou no dia 14/06/2021, a ampliação do prazo de validade da vacina 

COVID-19 (recombinante) da Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. (Johnson & Johnson) de três (3) para quatro 

meses e meio (4,5) na faixa de temperatura de +2°C a +8°C. 



 

 

 

ANEXO II 
Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

 

Pessoas com alto grau de imunossupressão: 

 
 

Os grupos que receberão a Dose Adicional (pessoas com alto grau de imunossupressão) serão aqueles 

com: 

I - Imunodeficiência primária grave. 

II - Quimioterapia para câncer. 

III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas 

imunossupressoras. 

IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids. 

V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias. 

VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1). 

VII - Pacientes em hemodiálise. 

VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto 

inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias). 

Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 

28 dias após a última dose do esquema básico. 

 

 

 

 
 

Fonte: Nota Técnica Nº 43/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Disponível em: 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-43-2021-ref-a-administracao-de-dose-

adicional-e-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9571  

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-43-2021-ref-a-administracao-de-dose-adicional-e-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9571
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-tecnica-no-43-2021-ref-a-administracao-de-dose-adicional-e-de-dose-de-reforco-de-vacinas/?wpdmdl=9571

