
 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022 

 

Orientações quanto à dose de reforço contra Covid-19 e imunização 

contra influenza 

 

• Pela Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

 

Segunda dose de reforço da vacina contra Covid-19 

A Nota técnica nº 20/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS da Secretaria 

Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, do Ministério da Saúde, recomenda a 

aplicação da segunda dose de reforço (ou quarta dose) de vacinas contra a COVID-19 

em pessoas com 80 anos ou mais. 

Nesta nota, o Ministério da Saúde recomenda que a vacina a ser utilizada para a 

dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro 

(Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou 

AstraZeneca). 

A aplicação de uma segunda dose de reforço (quarta dose) para todas as pessoas 

com 80 anos de idade ou mais deve respeitar o intervalo mínimo de 4 meses a partir do 

primeiro reforço (terceira dose). 

Também é ressaltado que o Programa Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra COVID-19 é dinâmico, evolutivo e adaptável, levando em 

consideração a evolução do conhecimento científico, a situação epidemiológica e 

disponibilidade das vacinas contra a COVID-19 no Brasil, juntamente ao monitoramento 

da pandemia e às recomendações da vacinação que podem ser revistas a qualquer 

momento. 

 

 



 

Vacina contra Influenza 

No início do mês de abril de 2022 está prevista para iniciar a campanha de 

vacinação contra influenza. Porém, algumas unidades da federação iniciaram a 

aplicação em 28/03/2022. 

A vacina contra a influenza a ser aplicada nas Unidades Municipais de Saúde é 

trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que 

causou os surtos localizados de gripe no final do ano passado. Uso concomitante das 

vacinas contra COVID-19 e Influenza. 

A nota técnica nº 1203/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS do Ministério da Saúde 

atualizou as recomendações da aplicação das vacinas contra a COVID-19, segundo a qual 

estas poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em 

qualquer intervalo. Idealmente, cada vacina deve ser administrada em um grupo 

muscular diferente. 

No entanto, caso seja necessário, é possível a administração de mais de uma 

vacina em um mesmo grupo muscular, respeitando a distância de 2,5 cm entre uma 

vacina e outra, para permitir diferenciar eventuais eventos adversos locais. Assim, as 

pessoas idosas e, posteriormente, a população alvo da vacinação, poderão receber no 

mesmo dia a vacina contra influenza e contra COVID-19. 

 

A Comissão de Imunização da SBGG reforça que entre as medidas mais efetivas 

na prevenção da COVID-19 e da influenza estão a aplicação de todas as vacinas 

recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Comissão Imunização SBGG 


