NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 19/2021 – SESA-ES
ALTERAÇÃO DO INTERVALO DA DOSE DE REFORÇO DOS IDOSOS PARA 4 MESES DA
ÚLTIMA DOSE DO ESQUEMA BÁSICO (D2 OU DU).

Considerando que a ampliação da vacinação permitiu reduzir significativamente a ocorrência
de casos graves e óbitos pela Covid-19 notadamente na população acima de 60 anos de idade, que já
obteve maiores coberturas vacinais e neste grupo, em particular, a mortalidade foi reduzida para
níveis próximos aos menores índices observados nos períodos de menor incidência da pandemia, e
que atualizações temporais das análises estão sendo realizadas e vêm identificando queda progressiva
da proteção nos meses mais recentes entre os idosos acima de 70 anos e, particularmente, acima de
80 anos, observou-se, ainda, nas últimas semanas epidemiológicas, tendência de ascensão da curva de
incidência das formas graves da doença nessas faixas etárias (dados preliminares não publicados).
Estes achados podem estar relacionados à possível diminuição ao longo do tempo da resposta imune
após a segunda dose da vacinação nesta população.
A despeito da elevada cobertura vacinal com duas doses na população idosa, aqueles acima de
70 anos continuam sendo a faixa etária mais acometida das formas graves da Covid-19 com indícios de
ascensão nas taxas de hospitalizações dessa população e considerando a possibilidade de amplificação
da resposta imune com doses de reforço de vacinas Covid-19 nos idosos, a necessidade de urgência da
adequação do esquema vacinal nesses indivíduos devido ao seu elevado risco de complicações e óbitos
pela Covid-19 e a ampla disponibilidade da vacina do fabricante Pfizer no estado do Espírito Santo, o
que possibilita antecipar a vacinação de um quantitativo de idosos superior aos aptos para o momento
atual estimados pelo Ministério da Saúde.
A Secretaria da Saúde do Espírito Santo altera o intervalo da dose de reforço da vacina Covid19 dos idosos para 4 (quatro) meses da última dose do esquema básico (D2 ou DU).
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