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                         NOTA ORIENTATIVA Nº 01/2021-SVS-AP 

A INCLUSÃO DE ADOLESCENTES (12 A 17 

ANOS) SEM COMORBIDADES PARA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19 

 

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do estado do Amapá, por meio da 

equipe técnica da Unidade de Imunobiológicos ORIENTA sobre à vacinação da 

população de 12 a 17 anos sem comorbidades. 

1. Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não é contrária a 

vacinação de adolescentes “com ou sem comorbidades”. De acordo com o 

Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE, na sigla 

em inglês) da entidade, as vacinas de mRNA - caso da Pfizer/BionTech — são 

adequadas para o uso em pessoas acima de 12 anos. 

2. Considerando que a vacina Comirnaty (Pfizer / BioNTech) obteve autorização 

da ANVISA para uso na faixa etária de 12 a 17 anos e foi considerada segura 

e eficaz para utilização neste grupo populacional, não somente pela ANVISA, 

mas também por agências reguladoras de vários outros países. 

3. Considerando que a vacinação de adolescentes sem comorbidades foi 

autorizada pelo Ministério da Saúde no capítulo 3.1 da Nota Técnica Nº 

36/2021- SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 02 de setembro de 2021, e no 

capítulo 4.3.3.2 da 10ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a covid-19 (PNO), de 15 de agosto de 2021. 

4. Considerando o fato de apenas um imunizante — o da Pfizer/BionTech — ter 

sido testado em ensaios clínicos randomizados e licenciado pela Anvisa para 

uso em pessoas a partir dos 12 anos de idade, e ocorrências pontuais de 

administração equivocada de vacinas de outros fabricantes (erros de 



imunização) não justificam a interrupção, uma vez que a orientação atual é a 

de utilizar exclusivamente a vacina Pfizer/BionTech para esse público. 

5. Considerando que a incidência de eventos adversos graves como miocardite 

(16/1.000.000 de pessoas que recebem duas doses da vacina) é extremamente 

baixa e inferior ao risco da própria covid-19. 

6. Considerando que na Nota Técnica Nº 1057/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS), 

publicada em 15/09/21, mesma data em que recomendou a suspensão da 

vacinação de adolescentes, o Ministério da Saúde afirma “que o risco/benefício 

da vacina é altamente favorável, uma vez que o risco da doença COVID-19 na 

ausência da vacinação e o desenvolvimento de formas graves é maior do que 

a baixa probabilidade da ocorrência de um EAPV. Além disso, os episódios de 

miocardite/pericardite, com provável associação à vacina ocorreram de forma 

leve e com boa evolução clínica. E conclui: “Assim, mantém-se a 

recomendação de vacinação para toda população com indicação para o 

imunizante, principalmente pelo risco da doença COVID-19 e suas sequelas 

superarem o baixo risco de um evento adverso pós-vacinação 

7. Considerando que todos os grupos populacionais se beneficiam da vacinação, 

tanto individualmente, pela redução dos casos graves (e suas complicações) e 

dos óbitos, quanto coletivamente, uma vez que a ampliação da cobertura 

vacinal reduz a transmissão da Covid-19. 

8. Considerando que uma vez que existam vacinas disponíveis, depois da 

vacinação dos grupos sob maior risco, toda a população de 12 a 17 anos deve 

ser vacinada. O que há é a insuficiência de vacinas, já que o governo não fez 

encomendas quando deveria, e por isso a priorização é necessária. 

9. Considerando que no contexto de escassez de doses de vacina deve ser 

priorizada a dose de reforço para pessoas com mais de 70 anos e pessoas com 

imunossupressão, bem como a vacinação completa dos adultos. Entretanto, 

quando houver disponibilidade de vacinas, a população de 12 a 17 anos 

também deve ser vacinada. 

10. Considerando que adolescentes que já fizeram a primeira dose devem 

completar o esquema vacinal na data aprazada. 

11. Considerando que há melhora no cenário epidemiológico amapaense, com 

redução de 38.5% do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) nos últimos 14 dias (31/08 -13/09/2021). Bem como, verificou-se 



diminuição de 25% do número de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), de acordo com último parecer técnico científico (COESP, 

13/09/2021). A vacinação é um dos fatores, senão o principal, que colaborou 

para esse avanço. Vacinar os adolescentes pode contribuir ainda mais. 

12. Considerando o relatório da Comissão Permanente de Assessoramento em 

Imunizações da secretaria de saúde do estado de São Paulo, divulgado no dia 

19/09/2021, referente ao óbito de um adolescente após a vacinação com o 

imunizante da Pfizer, que conclui:  a paciente não apresentou qualquer doença 

cardiológica e sim, quadro clínico e os exames complementares sugerem 

Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PTT). Assim, não é possível atribuir 

diretamente a doença e óbito à vacinação. Tal caso, não pode ser usado como 

sinal de risco à segurança, muito menos ser justificativa para alterar a 

estratégia de vacinação de adolescentes sem comorbidades. 

Conclusão:  

Diante do contexto apresentado nos argumentos acima aderentes à vacinação deste 

público, a SVS conclui que, em contra ponto, nas alegações de interrupção da 

vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos pelo Ministério da Saúde, não foi 

demonstrado evidências científicas para sustentar esta interrupção, portanto, a SVS 

orienta que, o processo de vacinação deve ser mantido em todos os municípios do 

Estado do Amapá , de acordo com o que já foi deliberado em CIB avaliado, liberado e 

indicado pela ANVISA e os demais considerandos favoráveis. 

Macapá-AP, 18 de setembro de 2021. 

 

 

 


