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O governo do Estado de São Paulo 
iniciou a aplicação da 3ª dose de 
reforço. A princípio, sendo 
priorizada para a população acima 
de 60 anos, profissionais da área da 
saúde e paciente com + de 40 anos 
com comorbidades. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde  autorizou a aplicação da 
dose de reforço de uma das vacinas da Pfizer, AstraZeneca 
ou Janssen, a partir de setembro, em idosos com mais de 60 
anos, pessoas com o sistema imunológico enfraquecido e 
profissionais de saúde, e paciente acima de 40 anos com 
comorbidades. No entanto a recomendação pode variar de 
estado para estado de acordo com a situação 
epidemiológica e de vacinas. 
 
 
QUANDO TOMAR 
 
O esquema de vacinação com a terceira dose ou dose de 
reforço varia de um país para o outro, assim como as doses 
aprovadas pela autoridades de cada país: 
 
No Brasil está aprovada a dose de reforço que deve ser 
administrada da seguinte forma: 
 
• Em pessoas imunossuprimidas: mais de 28 dias após a 

última dose da vacinação inicial contra a COVID-19; 
• Em idosos com mais de 60 anos: após 6 meses da 

administração da última dose da vacinação inicial; 
• Profissionais de saúde: 6 meses depois de completar o 

esquema vacinal inicial. 
 
No entanto, o plano de vacinação e indicação da vacina pode 
variar em alguns estados e, por isso, é importante estar 
atento à recomendação local. 
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE 
"DOSE DE REFORÇO" E "TERCEIRA 
DOSE" 
 
Apesar dos termos "dose de reforço" e "terceira dose" serem 
utilizados como sinônimos, significam coisas distintas. As 
principais diferenças estão indicadas na tabela a seguir: 
 

TERCEIRA DOSE DOSE DE REFORÇO 

Indicada para pessoas 
imunocomprometidas 

Indicada principalmente para 
idosos, paciente acima de 40 com 
comorbidades e profissionais da 
área da saúde 

Tem como objetivo garantir uma 
boa imunidade inicial 

Tem como objetivo reforçar a 
imunidade inicial 

Geralmente é administrada alguns 
dias após a dose anterior 

Normalmente é administrada 
alguns meses após a dose anterior 

A terceira dose é dada com a 
mesma vacina das doses 
anteriores 

A dose de reforço é diferente das 
doses anteriores e pode conter 
novas variantes do vírus 

 
Referências: 
• SUBSECRETARIA DE SAÚDE GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE CONECTA-SUS. TERCEIRA DOSE DA 
VACINA CONTRA A COVID-19: MINISTRAR OU NÃO?. 12 de agosto de 2021. Disponível em: 
<https://www.saude.go.gov.br/files//banner_coronavirus/protocolos-
notas/S%C3%ADnteses%20de%20Evid%C3%AAncias/2021/Vacinas%20-%20Terceira%20dose.pdf>. Acesso em 25 Ago 2021 
• MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASIL. Ministério da Saúde inicia estudo inédito para avaliar necessidade de terceira dose para quem 
tomou Coronavac. 28 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-inicia-
estudo-inedito-para-avaliar-necessidade-de-terceira-dose-para-quem-tomou-coronavac>. Acesso em 25 Ago 2021  
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