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ORIENTAÇÕES PARA OS GRUPOS CONTEMPLADOS PELO 
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) PARA 
RECEBER A VACINA DE USO EMERGENCIAL PARA COVID-19 
(CORONAVAC): 
 

 
1. Você é profissional de saúde que está trabalhando diretamente com o cuidado de 

pacientes com COVID-19? 

Se sim, você pode ser elegível a receber a vacina, se não, aguarde o momento 

da liberação pelo PNI. 

 

2. Já tive COVID-19, posso me vacinar? 

SIM desde que o início dos sintomas tenha ocorrido há pelo menos 4 semanas. 

Para quem não teve sintomas, 4 semanas a partir do primeiro PCR positivo.  

 

3. Estou grávida, e agora? 

As gestantes e lactantes pertencentes ao grupo de risco, a vacinação poderá 

ser realizada após a avaliação dos riscos e benefícios, em decisão compartilhada entre 

a mulher e seu médico prescritor (Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia), 

especialmente no 3º trimestre da gestação.  

 

4.  Pretendo engravidar, posso me vacinar? 

   Não há estudos nesta população. 

 

5.  Estou amamentando, posso me vacinar? 

  Provavelmente sim, no entanto não há estudos nesta população. 

 

6. Participei de um estudo de vacina anti-COVID-19, posso me vacinar com a 

CORONAVAC? 

  Não. Espere ser chamado pelo estudo. 

 
7. Vivo com HIV, posso me vacinar? 

SIM, desde que esteja com a doença controlada. 

 

8.  Tenho asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, cardiopatia, epilepsia, 

tatuagem. Posso me vacinar? 

SIM, desde que esteja com a doença controlada. 

 

9. Tratei de câncer, posso me vacinar? 

SIM. 

 

10. Estou tratando de câncer, posso me vacinar? 

SIM, contudo a resposta da vacina pode ser inferior. 

 

11. Tenho alergia a outras vacinas, posso fazer uso da CORONAVAC? 

SIM, se não 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).  
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12. Tenho alergia a ovo, posso me vacinar? 

SIM.  

 

13.  Tive febre nas últimas 24 horas (>37,5º C), posso me vacinar com a 

CORONAVAC? 

NÃO, esperar 24hs afebril para poder receber a vacina, como as 

recomendações usuais para qualquer vacina. 

 

14. Estou com febre (> 37,5º C) posso me vacinar com a CORONAVAC? 

NÃO, esperar 24hs afebril para poder receber a vacina. 

 

15. Tive febre há mais de 24 horas, posso me vacinar com a CORONAVAC? 

SIM. 

 

16. Tomo corticoide, posso me vacinar? 

SIM, contudo a resposta da vacina pode ser inferior. 

 

17. Tomo imunossupressor, posso me vacinar? 

SIM, contudo a resposta da vacina pode ser inferior. 

 

18. Tomo imunobiológico (anticorpos monoclonais) posso me vacinar com a 

CORONAVAC? 

  SIM, contudo a resposta imune da vacina pode ser inferior.  

 

19. Sou transplantado/a, posso me vacinar? 

SIM, contudo a resposta imune da vacina pode ser inferior. 

 

20. Tomei outra vacina contra COVID-19, posso me vacinar com a CORONOVAC? 

NÃO, não há estudos sobre intercambialidade. 

 

21. Tomei vacina contra outras doenças, posso me vacinar com a CORONAVAC? 

SIM, contudo não há estudos, segundo o Ministério da Saúde, preconiza-se o 

intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina para COVID-19 e outras vacinas. 

 

22. Tenho uma pessoa imunossuprimida/doente em casa ou próxima, posso me 

vacinar? 

SIM. 

 

23. Tomo anticoagulante, ou tenho coagulopatia, posso me vacinar com a 

CORONAVAC? 

Não há relato de interação entre anticoagulantes e vacinas. Esta vacina, assim 

como todas as vacinas injetáveis intramusculares, deve ser administrada com 

precaução em indivíduos com trombocitopenia ou coagulopatias, uma vez que podem 

ocorrer hemorragias após a aplicação IM nestes pacientes. Fazer compressa gelada no 

local por 5 minutos após a aplicação, se possível, ou realizar curativo compressivo 

 

24. Sou idoso/a, posso me vacinar com a CORONAVAC? 

SIM, contudo não há dados robustos de eficácia da vacina nesta população. 

 

25. Tenho uma doença autoimune, posso me vacinar com a CORONAVAC? 

Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença 

controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou 
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ausência de imunossupressão. A resposta imune da vacina pode ser inferior nessa 

população. 

 

26. Tomo imunoglobulina, posso me vacinar com a CORONAVAC? 

SIM, após pelo menos 30 dias de intervalo da última dose de Imunoglobulina. 

 

27. Tenho silicone no local de injeção, posso me vacinar com a CORONAVAC? 

SIM. Escolha outro local de aplicação. 

 

28.  Estou tomando antibiótico, posso me vacinar com a CORONAVAC enquanto 

estiver tomando esta medicação? 

SIM.
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QUANDO SERÁ A PRÓXIMA DOSE? 
 Entre 14 e 28 dias, PNI recomenda 28 dias. 
 
QUAIS SÃO OS REAÇÕES ADVERSAS QUE PODEM OCORRER? 
 
  

-    Reação muito comum (> 1/10) 
o   Sistêmica: cefaleia, fadiga 
o   Local: dor 
 

- Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10) 
o   Sistêmica: náusea, diarreia, mialgia, calafrios, perda de apetite, tosse, 
artralgia, prurido, rinorreia, congestão nasal 
o   Local: eritema, inchaço, enduração, prurido 
 

- Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100) 
o   Sistêmica: vômito, febre, exantema, reação alérgica, dor orofaríngea, 
odinofagia, espirros, astenia, tontura, dor abdominal, sonolência, mal estar, 
rubor, dor nas extremidades, dor abdominal superior, dor nas costas, 
vertigem, dispneia, edema, 
o   Local:  hematoma 

 
DESCONHECIDOS: 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  
 
ESTOU COM MUITOS EFEITOS COLATERAIS SISTÊMICOS (fora da área de vacinação) 
Procurar o CRIE, ou a medicina do trabalho 
 
APÓS COMPLETAR A VACINAÇÃO, POSSO PEGAR COVID-19? 
 
 Sim. A vacina apresentou uma eficácia de 50,4% no estudo fase 3 no Brasil, e o vírus 
continua circulando  
 
Você deverá continuar a:  
- Evitar aglomeração;  
- Manter distanciamento das pessoas; 
- Evitar ambientes fechado;  
- Usar máscara. 


