Rio de Janeiro, 5/2/2021

FAQ sobre Vacinas contra a Covid-19
1. As vacinas contra a Covid-19 provocam alergia?
Qualquer produto químico pode causar alergia, inclusive os cosméticos tão amplamente
utilizados. Não há registro de reações alérgicas relevantes relacionado às vacinas contra a
Covid–19.
2. Posso pegar a Covid-19 tomando uma vacina que é feita com o vírus da doença?
Não. As vacinas são feitas sem utilizar o novo coronavírus completo. A vacina Astrazeneca
da Fiocruz) usa um outro vírus, que é inofensivo, para levar apenas informações genéticas
do coronavírus. A Coronavac (do Instituto Butantan) usa o coronavírus, mas inativado, sem
a capacidade de se replicar no organismo.
3. Existe algum risco em tomar a primeira dose da vacina de uma marca e a segunda
de outra marca? Por exemplo: a primeira dose da Coronavac e a segunda da
Astrazeneca?
Não é recomendável que se utilize um tipo de vacina na primeira dose e outro tipo de
vacina na segunda dose.
4. Depois da segunda dose, a pessoa está imediatamente imunizada?
Não. O tempo médio para a maturação do sistema imunológico da pessoa é de um mês.
5. Quem tem câncer, diabetes ou alguma doença cardíaca, pode ser vacinado?
Sim. Os portadores dessas doenças estão incluídos nos grupos prioritários.
6.

Quais são as principais contraindicações das vacinas?
• Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;
• Contraindicadas para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática
confirmada a uma dose anterior de uma vacina contra a Covid-19 (primeira dose).

7. Estou infectado com a Covid-19, porém assintomático ou com poucos sintomas: eu
posso tomar a vacina?
Não, a orientação é aguardar um prazo de no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou
a indicação de positividade do PCR, até o desaparecimento total dos sintomas, para ser
submetido à vacina contra o novo coronavírus.

8. Como as pessoas do grupo de risco vão fazer para comprovar a situação delas e ter
prioridade na vacinação?
É importante que cada pessoa que se considere integrante de grupo de risco leve algum
documento (atestados, receitas, identidade para comprovação da idade etc.) que comprove
sua condição especial.
9. É verdade que as vacinas podem alterar o DNA da pessoa e que a Coronavac não é segura
por ser chinesa?
Não é verdade. A China é um dos maiores produtores de vacina do mundo. Todos esses processos
passam pelos crivos de produção tanto do governo chinês quanto dos países que vão receber as
vacinas, inclusive do Brasil. Em volta disso tudo surgem muitas teorias conspiratórias dos mais
diversos tipos, dizendo que a vacina causa autismo, que a vacina tem mercúrio, que a vacina
tem formol, ou que a vacina altera o material genético das pessoas. Nada disso é verdade.
10. Mulher grávida pode tomar vacina? Crianças podem tomar?
Até o momento, não há dados de segurança e de eficácia da vacina em gestantes e em crianças.
Então, por enquanto, a vacina não deve ser aplicada em crianças e gestantes.
11. Se eu descobrir que estou grávida logo após ter tomado a vacina, como devo proceder?
Procurar orientação médica pré-natal para acompanhamento.
12. Sinto muita dor quando tomo injeção no braço, a vacina pode ser aplicada em outro
lugar?
A vacina deve ser aplicada no músculo deltoide, que é o músculo do braço. O fato de alguém
ter tido dor em aplicações anteriores não significa um risco maior numa nova aplicação com
uma outra vacina.
13. Quem já foi vacinado ainda transmite o vírus?
Ainda não há estudos que comprovem a eficácia da vacina para prevenir a transmissão. Todos
os estudos focaram a eficácia da vacina, na prevenção da doença.
14. Depois que eu tomar a vacina, ainda preciso usar máscara?
É muito importante que as pessoas continuem usando a máscara, mantenham o distanciamento
e façam a higienização frequente das mãos.
15. Quem já teve a Covid -19 precisa se vacinar?
Sim. A defesa oferecida pela vacina parece ter mais potência e ser de qualidade diferente da
provocada pela infecção natural. Então as vacinações não devem excluir quem teve a Covid-19
antes, embora esses indivíduos possam dar prioridade para quem ainda não contraiu a doença.

16. Será que a vacinação vai ter que ser repetida todos os anos?
É possível, mas antes será avaliado se a proteção conseguida vai se sustentar durante esse
período todo ou se o vírus vai passar por alguma modificação que tornará necessário ajustar a
vacina para fazer uma nova aplicação.
17. É correto afirmar que a vacina da Astrazeneca, com 70% de eficácia, é "melhor" que a
da Coronavac, que tem por volta de 50%?
As duas opções são boas e essas diferenças são comuns em projetos de vacina. Ambas são
extremamente úteis no enfrentamento da pandemia.
18. Como posso saber se a vacina que eu vou tomar tem mais ou menos eficácia?
Todos receberão o cartão de comprovação de vacinação, onde vai estar escrito o lote da vacina
aplicada, como é de praxe no Plano Nacional de Imunizações. Ninguém poderá escolher a
vacina. A vacina que será aplicada nos grupos de prioridade é aquela que estará disponível na
rede de unidades de vacinação do PNI (Programa Nacional de Imunização).
19. Existe a “melhor vacina do mundo”?
Atualmente, existem cinco vacinas que já mostraram resultados de eficácia. Teremos
provavelmente mais de uma dúzia de vacinas até o fim de 2021. Só então será possível avaliar
se uma vacina é melhor que a outra.
20. Qual percentual da população precisa ser vacinado para poder parar de usar a mascara
e para poder se aglomerar?
Pelos estudos realizados, pela experiência dos especialistas e o conhecimento de que a
população no Brasil é predominantemente urbana, com 86% das pessoas vivendo aglomeradas
nas cidades, o ideal é que se alcance cobertura de pelo menos 60% a 70% da população. Mas a
resposta vai estar determinada da situação nos hospitais. O número de pessoas que procuram
os hospitais, o número de casos novos, de internações e, principalmente, de mortes pela doença
deve ficar num nível tão baixo que deixa de ser um problema significativo de saúde pública e
de sofrimento.
21. Posso tomar vacina se estiver amamentando?
Ainda não há estudos, quanto à segurança da vacinação durante a amamentação.
22. Posso tomar vacina se participei de um estudo de vacina contra a Covid-19?
Não. Aguarde ser chamado pela equipe que conduziu o estudo.
23. Posso tomar a vacina se vivo com HIV?
Sim.
24. Tive alergia a outras vacinas, posso tomar a vacina Coronavac?
Sim, se não houver conhecimento de alergia a qualquer um dos componentes da vacina
(hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de
sódio, e hidróxido de sódio).

25. Tenho alergia a ovo, posso tomar a vacina?
Sim.
26. Tive febre (>37,5º C) nas últimas 24 horas, posso tomar a vacina?
Não.
27. Tive febre há mais de 24 horas, posso tomar a vacina?
Sim.
28. Tomo corticoide, imunossupressor, imunobiológico (anticorpos monoclonais), posso
tomar a vacina?
Sim.
29. Sou transplantado/a, posso tomar a vacina?
Sim.
30. Tomei vacina contra outras doenças, posso tomar a vacina?
Sim.
31. Posso tomar simultaneamente a vacina contra a gripe H1N1 e a vacina contra o
coronavírus?
Não, segundo a orientação do Ministério da Saúde, deve-se aguardar um prazo mínimo de 14
dias entre as duas vacinas.
32. Tenho uma pessoa imunossuprimida/doente em casa ou próxima, posso tomar a vacina?
Sim.
33. Tomo anticoagulante, posso tomar a vacina?
Não existem contraindicações. Porém, esta vacina, assim como todas as vacinas injetáveis,
deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia (redução do número
de plaquetas) ou doenças que afetem a coagulação do sangue, uma vez que podem ocorrer
hemorragias após a aplicação intramuscular nesses pacientes. Se possível, utilizar gelo no local
da aplicação por cinco minutos após a vacinação.
34. Tenho silicone no local de injeção, o que preciso fazer?
Deverá avisar o profissional que for aplicar a vacina, para que seja escolhido outro local para a
aplicação.
35. Estou tomando antibiótico, posso tomar a vacina?
Sim.

36. Quando será a próxima dose?
Normalmente essa informação é fornecida imediatamente após a aplicação da primeira dose e
a data é anotada no comprovante de vacina. Espere ser informado sobre a próxima dose.
37. Quais são os efeitos colaterais possíveis?
As reações são classificadas em:
Muito comuns (≥10%)
Locais: Dor no local da injeção
Sistêmicos: Cansaço, fadiga, Dor de cabeça.
Comuns (≥1% a <10%)
Locais: Edema, prurido, enduração (sensação de endurecimento) no local da injeção
Sistêmicos: Náusea, Diarreia, Dor muscular, tosse, dor articular, coceira na pele, nariz
escorrendo, dor de garganta, congestão nasal.
Incomuns (<1%)
Locais: hematoma no local da injeção
Sistêmicos: Vômitos, febre, exantema, dor na orofaringe, espirros, tontura, dor abdominal,
sonolência, mal-estar, rubor, dor/desconforto nas extremidades, dor nas costas, vertigem,
edema, dispneia, diminuição de apetite.
Desconhecidos:
É uma vacina nova, podem ocorrer efeitos desconhecidos até o momento.
38. Estou com muitos efeitos colaterais (fora da área de vacinação), o que preciso fazer?
Procure atendimento médico.
39. O que fazer se ficar com dor no local da vacina?
Coloque compressa fria no local e tome analgésico de acordo com orientação médica.
40. Tomei a duas doses da vacina, ainda posso ter a Covid-19?
Sim. Você deverá continuar a:
- Evitar aglomeração;
- Manter distanciamento das pessoas;
- Evitar ambientes fechados;
- Usar máscara.
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