Chegou a sua vez ou de algum
conhecido no calendário
de imunização e você ainda
tem dúvidas sobre a vacina?
A Quali explica.
Já tive Covid-19,
preciso me vacinar?
Sim. Embora a maioria das pessoas
que teve Covid-19 tenha gerado
resposta imune, nem sempre essa
resposta é protetora e/ou duradoura.

Estou com Covid-19,
posso me vacinar?
Recomenda-se o adiamento da
vacinação em pessoas infectadas
e sintomáticas até a recuperação
clínica total, pelo menos quatro
semanas após o início dos sintomas.
Para pessoas assintomáticas,
recomenda-se esperar quatro
semanas a partir do primeiro
resultado positivo do exame.

Quantas doses da vacina
são necessárias e qual o
intervalo para aplicação?
• As vacinas em aplicação no Brasil
são administradas em duas doses.
• Sinovac/Butantan: intervalo
de 14 a 28 dias entre a primeira
e a segunda dose.
• AstraZeneca/Fiocruz: intervalo
de 12 semanas entre a primeira
e a segunda dose.
É importante respeitar esse intervalo
para a garantia da eficácia. Havendo
algum impedimento para receber a
segunda dose no prazo determinado,
orienta-se fazê-lo assim que possível.

Posso tomar a primeira dose
de uma vacina e a segunda
de outro laboratório?
Não é recomendado o uso de vacinas
diferentes, conforme indicam as bulas
dos laboratórios (Butantan e Fiocruz).

Quais medidas devo tomar
no intervalo entre as doses? E
depois de receber as duas doses?
Todas as precauções devem ser
mantidas, independentemente
da vacinação: uso de máscara,
higienizaçãodas mãos (com água e sabão
ou álcool em gel) e distanciamento
social. Por ser uma vacina nova,
ainda não está determinada a
duração da resposta imune.

Depois de tomar a vacina,
há chances de eu contrair
e transmitir o vírus?
Sim. Nenhuma vacina é 100%
eficaz. Por isso, todas as pessoas,
inclusive as vacinadas, devem
continuar seguindo as medidas
de prevenção individual e coletiva.

Recebi a vacina da gripe, quanto
tempo devo esperar para me
vacinar contra a Covid-19?
Você deve aguardar 14 dias de
intervalo caso tenha recebido
qualquer outra vacina.

Gestantes, puérperas e
lactantes podem receber
a vacina?
A segurança e eficácia da vacina
não foram avaliadas em mulheres
nessas condições. Recomenda-se
que a decisão sobre a imunização
seja compartilhada entre a mulher
e o serviço de saúde ou o médico.

Pessoas com doenças
autoimunes ou em
tratamento oncológico
podem ser vacinadas?
Pacientes que fazem uso de
imunoglobulina humana devem
fazer um intervalo de 1 mês entre a
administração da imunoglobulina e a
vacina. Quanto a pacientes oncológicos,
transplantados e demais pacientes
imunossuprimidos, recomenda-se
que a decisão sobre a imunização
seja discutida com o médico.

Vamos juntos nos
prevenir e colaborar
com a saúde de todos.

