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DELIBERAÇÃO Nº 045/2022 – 24/03/2022

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando que;

A vacinação contra a Covid-19 permanece como a forma mais eficaz para a prevenção de
doenças graves e que a titulação de anticorpos produzidos decai com o tempo, especial-
mente em pessoas com 65 anos e mais; 

Dados clínicos que apontam para a eficácia e segurança da aplicação da segunda dose de
reforço da vacina contra a Covid-19, em indivíduos imunocomprometidos, com elevação
significativa dos títulos de anticorpos;

O cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19, com elevada transmissão em muitos
países, com aumento de casos graves, hospitalizações e óbitos, observados principalmen-
te em locais com baixas coberturas vacinais, atingindo principalmente idosos e imunocom-
prometidos;

A Nota Técnica nº 20/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS que recomenda a segunda
dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos e mais;

O quantitativo de doses da vacina contra a Covid-19 Astrazeneca/Fiocruz disponível nos
municípios com validade próxima ao vencimento;

Aprova “Ad Referendum” após ampla discussão, a aplicação imediata da segunda dose de re-
forço de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos e mais, preferencialmente com a va-
cina Astrazeneca, enquanto houver disponibilidade de doses. Na sequência, a depender do envio
de doses pelo Ministério da Saúde, será realizada distribuição de forma equânime para todos os
municípios. Para mantermos o cenário de baixa transmissão do vírus, se faz necessário a imple-
mentação de estratégias de vacinação como: agendamento, busca ativa, registros de dados em
tempo oportuno, vacinação extramuro, a fim de garantir a adesão da população para a completu-
de do esquema vacinal e dose de reforço. Para a vacinação desta faixa etária, deve-se priorizar:

. Pessoas com 80 anos e mais, acamados;
2 .Pessoas com 80 anos e mais asilados;
3. Pessoas com 80 anos e mais com comorbidades;
4. Pessoas com 80 anos e mais sem comorbidades;
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