














deve ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença reumática
autoimune  de  base,  os  graus  de  atividade  e  imunossupressão,  além  das
comorbidades, devendo ser sob orientação de médico especialista;

 Pacientes oncológicos e transplantados: A avaliação de risco benefício e a decisão
referente à vacinação ou não deverá ser realizada pelo paciente em conjunto com o
médico  assistente,  sendo  que  a  vacinação  somente  deverá  ser  realizada  com
prescrição médica.

 Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com esta
vacina com pelo menos um mês de intervalo, de forma a não interferir na resposta
imunológica;

 Medicamentos apropriados, como adrenalina, devem estar prontamente disponíveis
para uso imediato em caso de reação anafilática grave após a vacinação;

 A DOSE 1  E  2  devem ser  realizadas  com a  mesma  vacina  (mesmo laboratório
produtor).

3.3 CONTRAINDICAÇÕES

Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no país, não é possível estabelecer
uma lista completa de contraindicações, no entanto, considerando os ensaios clínicos em andamento
e os critérios de exclusão utilizados nesses estudos, entende-se como contraindicações prováveis:

 Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;
 Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar para cada vacina

de acordo com a bula);
 Pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma

Vacina COVID-19;
 Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da(s)

vacina(s);

3.4 REAÇÕES ADVERSAS

3.6.1  Reações adversas Sinovac/Butantan

 Comuns:  dor no local da aplicação, fadiga, febre, mialgia, diarreia, náusea, dor de
cabeça ;

 Incomuns:
- Sistêmicos: vômitos, dor abdominal inferior, distensão abdominal, tonturas, tosse,

perda de apetite, hipersensibilidade, pressão arterial elevada, sonolência;
- Locais: prurido, eritema, hipoestesia local, endurecimento, hematoma.

3.6.2 Reações adversas Covidshield (Astrazeneca/Oxford)

 Comuns:  cefaléia,  náusea,  vômito,  mialgia,  artralgia,  sensibilidade  no  local  de
injeção, dor no local de injeção, sensação de calor no local de injeção, eritema no
local de injeção, prurido no local de injeção, inchaço no local de injeção, hematoma
no local de injeção, fadiga, mal-estar, calafrios, endurecimento no local de injeção.

 Incomuns:  linfadenopatia,  redução  do  apetite,  tontura,  dor  abdominal,  erupção
cutânea.
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3.6.3 Reações adversas Pfizer

 Comuns: cefaléia, náusea, vômito, diarréia, mialgia, artralgia, dor no local, fadiga,
arrepios, edema local;

 Incomuns: linfadenopatia, insônia, dor nas extremidades, mal estar geral, prurido;
 Raro: Parasilia facial.
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independente da presença de lesão em órgão)  ou comorbidade;
Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo
e/ou comorbidade ;  Insuficiência cardı́aca; Cor-pulmonale
crônico,  hipertensão  pulmonar  primária  ou  secundária;
Cardiopatia  hipertensiva -  hipertrofia  ventricular  esquerda
ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular,  disfunção diastó
lica e/ou sistó lica, lesões em outros órgãos-alvo; Sı́ndromes
coronarianas crônicas -  angina pectoris estável,  cardiopatia
isquêmica,  pós-infarto  agudo  do  miocárdio);  Valvopatias;
Miocardiopatias de quaisquer etiologias; Doenças da aorta;
Arritmias  cardı́acas  com  importância  clı́nica  e/ou
cardiopatia  associada  (fibrilação  e  flutter  atriais;  entre
outras);
Cardiopatias  congênitas no  adulto  com  repercussã  o
hemodinâmica, crises hipoxêmicas; Doença cerebrovascular -
acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque
isquêmico  transitório;  demência  vascular;
Doença  renal  crônica  estágio  3  ou  mais;
Imunossuprimidos (indivı́duos transplantados de órgão sólido
ou  de  medula  óssea;  pessoas
vivendo  com  HIV;  doenças  reumáticas  imunomediadas
sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou
equivalente  >  10  mg/dia;  imunodeficiências  primárias;
pacientes  oncoló  gicos  que  realizaram  tratamento
quimioterápico  ou  radioterápico  nos  últimos  6  meses;
neoplasias  hematológicas);
Hemoglobinopatias graves - doença falciforme e talassemia
maior;
Obesidade  mórbida (IMC  ≥  40);
Sı́ndrome de down (trissomia do cromossomo 21);  Cirrose
hepática;  Doenças  neurológicas  crô  nicas  -  Doenças
hereditárias  e  degenerativas  do
sistema  nervoso  ou  muscular,  e  indivı́duos  com  deficiência
neurológica  grave;  Paralisia
cerebral;  Esclerose  múltipla,  ou  condições  similares; 

RG/CPF; comprovante de
residência; receita de

medicamentos e/ou Exames que
comprove a comorbidade e/ou
Declaração médica que deverá
ter descrita a comorbidade e

CID, conforme modelo
disponibilizado pelo Portar do

CRM. 

Pessoas com
deficiências
permanentes

Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  tem
impedimento  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,
intelectual  ou  sensorial,  o  qual,  em interação  com uma  ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na  sociedade  em  igualdade  de  condições  com  as  demais
pessoas. Este grupo inclui pessoas com: 1. Limitação motora
que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou
subir  escadas.  2.  Indivíduos  com  grande  dificuldade  ou
incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.
3.  Indivíduos  com  grande  dificuldade  ou  incapacidade  de
enxergar  mesmo  com  uso  de  óculos.  4.  Indivíduos  com
alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas
atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

 Laudo  médico  que  indique a
deficiência;  cartões  de
gratuidade  no
transporte  público que indique
a  condição  de  deficiência;
documento  oficial  de
identidade com a indicação da
deficiência  ou  qualquer  outro
documento  que  indique  se
tratar  de  pessoas
com deficiência.
RG/CPF;  Carteira  de  vacina;
comprovante  de  residência.  

Profissionais de Saúde
com registro ativo em

conselho de classe

Resolução  287/1998:  Assistentes  Sociais;  Biólogos;
Biomédicos; Profissionais de Educação Física;  Enfermeiros;
Farmacêuticos;  Fisioterapeutas;  Fonoaudiólogos;  Médicos;
Médicos  Veterinários;  Nutricionistas;   Odontólogos;
Psicólogos; e Terapeutas Ocupacionais 

 Lista com nome dos
funcionários; RG/CPF

Carteira de Vacina

População Privada de
Liberdade

 Lista com nome; RG/CPF
Carteira de Vacina

Funcionários do Sistema
Prisional

 Lista com nome; RG/CPF
Carteira de Vacina

Pessoas da Limpeza
Urbana

Funcionários Públicos que executam ações de limpeza urbana, 
colexa de resíduos.

 Lista com nome dos
funcionários; RG/CPF
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ANEXO 2- GRUPO DE COMORBIDADES
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ANEXO 3 – DECLARAÇÃO QUE DEVERÁ SER EMITIDA PELAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
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