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POSSO TOMAR A VACINA SE?

1 - Já tive COVID-19;
SIM desde que o início dos sintomas tenha ocorrido há pelo menos 4 semanas. 
Para quem não teve sintomas, 4 semanas a partir da primeira PCR positiva.

2 - Estou grávida;
RECOMENDA-SE (Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia), 
ESPECIALMENTE NO 3º TRIMESTRE DA GESTAÇÃO. NÃO HÁ ESTUDOS.

3 - Pretendo engravidar;
Não há estudos.

4 - Estou amamentando;
PROVAVELMENTE SIM, MAS NÃO HÁ ESTUDOS.

5 - Participei de um estudo de vacina anti-COVID-19;
NÃO. ESPERE SER CHAMADO PELO ESTUDO.



SIM, SE não se houver alergia a qualquer um dos componentes da vacina 
(hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de 
sódio, cloreto de sódio, e hidróxido de sódio).
Se houver dúvida, o respondedor deve contactar o CRIE pelo grupo de 
Whasapp “Voluntários covid”.

6 - Vivo com HIV;
Sim

7 - Tenho asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, 
cardiopatia, epilepsia, tatuagem;

Sim

8 - Tratei de câncer;
Sim

9- Estou tratando de câncer;
Sim

10 - Alergia a outras vacinas;



11 - Alergia a ovo;
Sim

12 - Tive febre nas últimas 24 horas (>37,5º C);
Não

13 - Estou com febre (> 37, 5º C);
Não

14 - Tive febre há mais de 24 horas;
Sim

15 - Tomo corticoide;
Sim

16 - Tomo imunossupressor;
Sim



17 - Tomo imunobiológico (anticorpos monoclonais);
Sim

18 - Sou transplantado/a;
Sim

19 - Tomei outra vacina contra COVID;
Não

20 - Tomei vacina contra outras doenças;
Sim

21 - Tenho uma pessoa imunossuprimida/doente em 
casa ou próxima;

Sim

22 - Tomo anticoagulante;
Esta vacina, assim como todas as vacinas injetáveis, deve ser administrada com 
precaução em indivíduos com trombocitopenia ou coagulopatias, uma vez que 
podem ocorrer hemorragias após a aplicação IM nestes pacientes. Colocar gelox 
no local por 5 minutos após a aplicação, se possível.



23 - Sou idoso/a;
Sim

24 - Tenho uma doença autoimune;
Sim

25 - Tomo imunoglobulina;
Não

26 - Tenho silicone no local de injeção;
Sim. Escolha outro local de aplicação.

27 - Estou tomando antibiótico.
Sim



QUANDO SERÁ A PRÓXIMA DOSE?
Esperar ser chamado para a próxima dose.

MUITO COMUNS (≥10%)

Locais: Dor no local da injeção.

Cansaço,  fadiga e dor de cabeça.
Sistêmicos: 

QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS 
QUE PODEM OCORRER?

COMUNS (≥ 1% a <10%)

Locais: Edema, prurido, enduração no local da injeção.

Náusea, diarreia, dor muscular, tosse, dor articular,
coceira na pele, nariz escorrendo, dor de garganta e
congestão nasal.

Sistêmicos: 



INCOMUNS (< 1%)

DESCONHECIDOS:

Locais:  hematoma no local da injeção.

Vômitos, febre, exantema, dor na orofaringe, espirros,
tontura, dor abdominal, sonolência, mal-estar, rubor, 
dor/desconforto nas extremidades, dor nas costas,
vertigem, edema, dispnéia, diminuição de apetite.

É uma vacina nova, podem ocorrer efeitos desconhecidos 
até o momento.

FIQUEI COM DOR INTENSA NO LOCAL DA VACINA:

Colocar compressa fria no local e tomar analgésico.

Sistêmicos: 

Náusea, diarreia, dor muscular, tosse, dor articular,
coceira na pele, nariz escorrendo, dor de garganta e
congestão nasal.

ESTOU COM MUITOS EFEITOS COLATERAIS SISTÊMICOS 
(fora da área de vacinação)

Procurar atendimento no CEAC. No caso de serviços 
terceirizados, procurar o CRIE.



APÓS COMPLETAR A VACINAÇÃO, POSSO PEGAR COVID-19?

Sim, você deverá:
Evitar aglomeração;
Manter distanciamento das pessoas;
Evitar ambientes fechados;
Usar máscara;

DADOS DE EFICÁCIA DA CORONAVAC



HOSPITAL DE BASE
Acesse:

youtube.com/hospitaldebasesjrp

@hospitaldebaserp

hospitaldebaseriopreto

www.hospitaldebase.com.br

(17) 3201-5000

Hospital da Criança
e Maternidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fonte: 
HC - Hospital das Clínicas de São Paulo

Medicina USP
DMIP - HC FMUSP


