
RODA DE CONVERSA 
1-Uso de anti-histamínico como pré-medicação antes da vacinação  

Não há indicação para uso de anti-histamínico como pré-medicação para aqueles pacientes 
que vão tomar a 1ª dose da vacina. O anti-histamínico pode “mascarar” manifestações 
cutâneas de uma possível reação anafilática. Nos casos de pacientes que tiveram urticária de 
início tardio após a 1ª dose de vacina de COVID-19, já foram investigados nos Centros de 
Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), e após uma decisão compartilhada de risco x 
benefício optou-se por fazer a 2ª dose com a mesma vacina, o anti-histamínico pode ser 
considerado. 

2-O que são considerados Eventos Adversos ? Risco de Eapv agudos e a longo prazo ? (  

O desenvolvimento das vacinas, em especial, mostrou-se uma das mais bem-sucedidas e 
rentáveis medidas de saúde pública, no sentido de prevenir doenças e salvar vidas. Desde a 
última metade do século 20, doenças que antes eram muito comuns tornaram-se raras no 
mundo desenvolvido, devido principalmente à imunização generalizada. 

Um EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, não possuindo 
necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico 
(imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou não 
intencional, isto é, sintoma, doença ou achado laboratorial anormal (WHO, 2012). 

Referência: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-
svs/vacinacao-imunizacao-pni/manual_eventos-
_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf/@@download/file/manual_eventos%20_adver
sos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf 

3- A Vacinação contra Covid são seguras? Como funciona a farmacovigilância? 

Ressalta-se que, embora nenhuma vacina esteja totalmente livre de provocar eventos 
adversos, os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas são muito menores do que 
os das doenças contra as quais elas conferem proteção. É preciso, ainda, grande cuidado ao 
contraindicar as vacinações em virtude da possibilidade da ocorrência de eventos adversos, 
pois as pessoas não imunizadas estão sujeitas a adoecer e, além disso, representam um risco 
para a comunidade, pois poderão ser um elo na cadeia de transmissão. 

A estrutura da vigilância dos eventos adversos associados às vacinas COVID-19 está descrita no 
Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós Vacinação1 . Os 
eventos adversos detectados pelos serviços de saúde são notificados pelos profissionais da 
saúde no sistema online e-SUS notifica (https://notifica.saude.gov.br/), essas fichas são 
investigadas e encerradas pelas vigilâncias de eventos adversos pós-vacinação – VEAPV das 
Coordenações Municipais e Estaduais de Imunizações, com revisão posterior por parte do 
Ministério da Saúde (MS). 

Referências: 

 



https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/boletim-epidemio-09v52-eapv-covid19-
210315.pdf 

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-
svs/vacinacao-imunizacao-pni/manual_eventos-
_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf/@@download/file/manual_eventos%20_adver
sos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf 

 

 

4- Quais os Eventos adversos mais comuns? Eventos a longo prazo são possíveis? 

Abaixo, observa-se os casos de EAPV por vacinas e a incidência acumulada por 100 mil doses 
registradas, com incidência maior de EANG (Tabela 1). 

 

 

 

https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/boletim-epidemio-09v52-eapv-covid19-210315.pdf
https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/boletim-epidemio-09v52-eapv-covid19-210315.pdf


Do total de EAG notificados, 139 registros (32,3%) foram óbitos ocorridos temporalmente 
associados às vacinações contra a covid-19, sendo que 129 (92,8%) foram em idosos (> 60 
anos), em sua maioria residentes em instituições de longa permanência para idosos (ILPI). 
Sabe-se que esta é uma população que consiste em indivíduos extremamente vulneráveis e 
com uma série de comorbidades, o que motivou sua eleição como grupo prioritário para início 
da campanha de vacinação. Dos 10 óbitos ocorridos em pessoas menores de 60 anos, dois 
foram considerados inclassificáveis devido à ausência de informações necessárias e oito foram 
causados por outras doenças que não vacinas (seis devido a covid-19 confirmada, um por 
infarto agudo do miocárdio e um devido a quadro de pneumonia que havia se iniciado 
previamente à vacinação em um indivíduo institucionalizado com múltiplas comorbidades). 
Após avaliação dos casos, 70% (n=97) dos óbitos foram classificados como inconsistentes ou 
coincidentes (condições preexistentes ou emergentes causadas por outros fatores e não por 
vacinas), ou seja, trataram-se de EAPVs sem relação causal com o produto, ou de erros de 
imunização, ou de reação de ansiedade à imunização. Os demais casos, 30% (n = 42), estão 
com informações incompletas e aguardando complementação de dados (como laudos de 
necropsias, dentre outros) (Figura 4). Nenhum dos óbitos foi considerado como tendo relação 
causal com as vacinas COVID-19. Dos óbitos por outras causas, 34 (35%) tinham o diagnóstico 
de covid-19. 

Considerando que qualquer evento que ocorra até 30 dias (um mês) após a vacinação é 
entendido como um evento adverso supostamente associado a vacinação, é de se esperar que, 
independentemente da estratégia de vacinação contra a covid-19, para cada 100 mil idosos 
institucionalizados vacinados, ocorrerão a notificação de 325 a 916 óbitos com associação 
temporal com a vacinação, sem qualquer relação causal com a vacina.  

Eventos a longo prazo até o momento não têm sido evidenciados até o momento, por se tratar 
de vacinas inativadas os eventos quando ocorrem se iniciam precocemente, sendo esperados 
nos primeiros 30 dias que sucedem a vacinação. 

Referências: 

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-
epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_9-1.pdf 

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-
svs/vacinacao-imunizacao-
pni/manual_eventos_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf/view 

 

5-Intervalo da vacina e infecção por covid, influenza e dengue? E as crianças que tiveram 
SIM-P podem receber a vacina contra covid? Se sim quanto tempo depois?  

As pessoas com COVID-19 (leve ou moderado) que apresentem sintomas devem se recuperar 
completamente da doença para serem vacinadas com as vacinas covid-19. O intervalo mínimo 
é de 4 semanas a partir do início dos sintomas. 

Crianças que tiveram SIM-P (síndrome inflamatória multissitêmica pediátrica) devem ter a 
vacinação adiada e após recuperação completa e avaliação médica, poderão receber a vacina 
contra o SARS-CoV-2 a partir de 90 dias. 

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_9-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_9-1.pdf


Aqueles que tiveram outras infecções, como influenza por exemplo, podem se vacinar contra a 
Covid-19 tão logo estejam recuperadas. 

 

Referências: 

1)https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html. consulta em 23/01/2022. 

2) Brasil. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19 – PNO. 11ª ed. https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-
tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19. Acesso em 23/01/2022. 

 

6-O RNAm pode alterar o DNA?  

Primeiramente precisamos lembrar de uma lei básica da biologia, que diz que o DNA é o 
portador de todas as informações de nosso código genético. O DNA está contido no núcleo das 
células. As informações contidas no DNA são transcritas (ou seja, copiadas) no RNA 
mensageiro dentro do núcleo. A partir daí o RNA mensageiro sai do núcleo e vai encontrar-se 
com os RNA transportadores, que transportam os diferentes aminoácidos e que irão se unir 
aos ribossomos, que são a “máquina” que produz as proteínas.  

A mensagem do RNA mensageiro vai ser traduzida em proteínas fora do núcleo. Outro ponto 
importante é que essa sequência DNA → RNA → proteína é um caminho sem volta, ou seja, 
um RNA mensageiro não pode entrar no núcleo e nem ser copiado novamente para DNA, 
portanto as informações que dizem que o RNA vacinal das vacinas como a Comirnaty (Pfizer) 
poderia alterar o nosso DNA e induzir mutações e doenças mais tarde é um completo absurdo, 
TOTALMENTE FALSAS!! 

 

7-Quanto tempo o mRNA fica no ribossomo?  

O RNA mensageiro entra em contato com os ribossomos através dos RNA transportadores que 
portam os aminoácidos para poder sintetizar os polipeptídeos que darão origem às proteínas. 
O tempo de contato dessas moléculas é extremamente curto, pois os ribossomos situam-se no 
citoplasma, onde a síntese protéica ocorre.  

É importante lembrarmos que estamos o tempo todo lutando contra agressões geradas por 
agentes causadores de doenças (patogênicos) como bactérias, fungos, parasitos unicelulares e 
multicelulares, e também vírus. Os vírus são a única categoria de seres que pode utilizar de 
outra molécula de armazenamento de informações genéticas além do DNA. Os vírus podem 
ter seu código genético armazenado em DNA, em RNA de hélice simples ou de hélice dupla, 
utilizando os mecanismos da célula hospedeira, pois não têm capacidade de “viver” a menos 
que estejam parasitando uma célula, seja ela uma bactéria ou até mesmo uma célula de um 
ser humano. 

Devido a isso, todas as células apresentam grande quantidade de enzimas (RNAses) que clivam 
(quebram) todo o RNA presente no citoplasma de modo a proteger-se de eventual infecção 
viral. 

8-Quais situações que contraindicariam a vacinação? 



Todas as vacinas são contraindicadas para pessoas com reação alérgica grave a dose anterior 
da referida vacina ou a qualquer componente da fórmula. 

Seguem abaixo as contraindicações específicas a cada uma das vacinas autorizadas no Brasil: 

 

PFIZER:  

A vacinação deve ser adiada em indivíduos que apresentem doença febril aguda grave ou 
infecção aguda. A presença de uma infecção leve e/ou febre baixa não deve causar o 
adiamento da vacinação. 

 

ASTRA-ZENECA:  

Pacientes que sofreram trombose venosa e/ou arterial importante em combinação com 
trombocitopenia após vacinação com qualquer vacina para a COVID-19. 

Indivíduos que já sofreram episódios anteriores de Síndrome de Extravasamento Capilar. 

A vacinação deve ser adiada em indivíduos que sofram de doença febril aguda grave ou 
infecção aguda. No entanto, a presença de uma infecção leve e/ou febre baixa não deve 
atrasar a vacinação. 

Seguindo recomendação da ANVISA, as vacinas para COVID com vetor viral são 
contraindicadas em gestantes.  

Indivíduos que anteriormente apresentaram episódios de síndrome do extravasamento capilar 
sistêmico. 

CORONAVAC 

Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas. 

 

JANSSEN 

Indivíduos que anteriormente apresentaram episódios de síndrome do extravasamento capilar 
sistêmico. 

Por ser constituída por adenovírus, é também contraindicado em Gestantes. 

Fontes: 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=VACINA%20COVID-
19%20(RECOMBINANTE) 

https://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/comunicado-suspensao-da-
vacina-da-astrazeneca-para-gestantes/comunicado_ggmon_005_2021.pdf 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas/janssen 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas/coronavac 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=VACINA%20COVID-19%20(RECOMBINANTE)
https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=VACINA%20COVID-19%20(RECOMBINANTE)
https://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/comunicado-suspensao-da-vacina-da-astrazeneca-para-gestantes/comunicado_ggmon_005_2021.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/comunicado-suspensao-da-vacina-da-astrazeneca-para-gestantes/comunicado_ggmon_005_2021.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas/janssen
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas/coronavac


https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-propoe-restricao-de-
uso-de-vacinas-que-utilizam-vetor-adenoviral-em-gestantes 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/bulas-e-rotulos/bulas-uso-
emergencial/vacinas/bulavacinacovid19janssen1.pdf 

9- Alergia a medicamentos, alimentar, himenópteros teriam contraindicação ou indicação de 
vacinação sob supervisão:  

O paciente que possui história de alergia alimentar, a himenópteros ou a outros 
medicamentos como AINEs, mas NÃO possui história de alergia a componentes vacinais ou 
história de anafilaxia prévia a dose de vacina de COVID-19, NÃO apresenta contraindicação a 
vacina de COVID-19. Pode ser vacinado e ficar sob supervisão no local de aplicação por 15 a 30 
minutos. A maioria das reações anafiláticas até o momento ocorreram nesse período de 15 a 
30 minutos. Portanto, se o paciente apresentar alguma reação, ele estará dentro de uma 
Unidade de Saúde, preparada para atendê-lo (Quadro 1).  O paciente que possui história de 
alergia a componentes vacinais ou história de anafilaxia idiopática ou mesmo história de 
alergia a vários medicamentos (não esclarecida), deve ser encaminhado a um centro de 
referência para melhor investigação. O paciente com alergia a vários medicamentos pode ter 
hipersensibilidade ao PEG e as vacinas com RNAm contêm este excipiente. Por último, os casos 
de anafilaxia prévia a 1ª dose de vacina de COVID 19, devem ser avaliados através da história 
clínica inicialmente e depois encaminhados para os Centros de Referência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) para investigação apropriada. Caso sejam confirmados, a imunização deverá 
ser feita com outra vacina de excipientes diferentes, por exemplo, Coronavac.  

 

Quadro 1. Precauções e contraindicações para vacina COVID-19 

 PROCEDER COM A 
VACINAÇÃO 

PRECAUÇÕES ESPECIAIS VACINAÇÃO 
CONTRAINDICADA 

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

DO
S 

PA
CI

EN
TE

S 

● História prévia de alergia 
a alimentos, venenos ou 
medicamentos específicos 
● Alergia respiratória 
● História familiar de 
alergia 
● Hipersensibilidade a 
AINEs 
● Imunoterapia com 
alérgenos 
● Asma estável com 
biológicos 
● Reação local (não-
sistêmica) a vacinação 
prévia 

● História de reações 
alérgicas imediatas 
(geralmente anafilaxia) a 
múltiplas, diferentes classes 
de medicamentos (pode 
indicar alergia ao PEG) 
● História de anafilaxia a 
vacinas ou anticorpos 
monoclonais 
● História de anafilaxia 
idiopática 
● Doença mastocitária (ex. 
mastocitose) 
 

● Reação alérgica 
prévia a vacina em 
questão  
● Reação alérgica ao 
componente da vacina, 
ex. PEG  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-propoe-restricao-de-uso-de-vacinas-que-utilizam-vetor-adenoviral-em-gestantes
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-propoe-restricao-de-uso-de-vacinas-que-utilizam-vetor-adenoviral-em-gestantes
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/bulas-e-rotulos/bulas-uso-emergencial/vacinas/bulavacinacovid19janssen1.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/bulas-e-rotulos/bulas-uso-emergencial/vacinas/bulavacinacovid19janssen1.pdf


AÇ
Õ

ES
 

● Proceder com a 
vacinação normalmente 
● Um período de 
observação de 15-30 min é 
aconselhável  

● Avaliar o possível risco de 
alergia ao PEG 
● Considerar referir a um 
centro de Alergia/Imunologia 
● Considerar observação por 
30 min se a vacinação ocorrer 
● O uso de anti-histamínicos 
como pré-medicação pode 
mascarar os sintomas iniciais 
de uma reação  

● Não vacinar com a 
vacina em questão 
● Idealmente escolher 
uma vacina COVID-19 
diferente se não estiver 
contraindicada 
● Considerar referir 
para um centro de 
Alergia/Imunologia 

Adaptado de ref 1.  

 

Referências:  

1. Turner PJ, Ansotegui IJ, Campbell DE, Cardona V, Ebisawa M, El-Gamal Y, et al.; WAO 
Anaphylaxis Committee. COVID-19 vaccine-associated anaphylaxis: A statement of the 
World Allergy Organization Anaphylaxis Committee. World Allergy Organ J. 2021 
Feb;14(2):100517. doi: 10.1016/j.waojou.2021.100517.  

 

10- Qual a indicação de se vacinar as crianças, uma vez que são pouco sintomáticas ou com 
quadros leves em sua maioria?  

 

São indicações relativas e absolutas para se vacinar as crianças (ainda que assintomáticas ou 
com quadros leves), a seguir: 

A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2). É uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave e de 
distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas, por meio de 
gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. 

Uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, ficam gravemente doentes e 
desenvolvem dificuldade de respirar. Os idosos e pessoas com comorbidades, tais como, 
pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem 
gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode se infectar com o vírus da covid-19 e 
evoluir para formas graves da doença, na faixa etária pediátrica chama atenção a ocorrência 
de SIM-P (Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica) e as Miocardite, como eventos 
virais de importante comorbidades, internações e êxitos letais  

Em 18 de janeiro de 2021 teve início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no 
Brasil. Em 23 de fevereiro de 2021 a Anvisa concedeu registro definitivo no País da vacina 
Pfizer/Wyeth, e no dia 12 de março foi concedido o registro definitivo da vacina 
AstraZeneca/Fiocruz. A vacina covid-19 (recombinante) da Janssen foi autorizada para uso 
emergencial no País, em 31 de março de 2021.       Em 11 de junho de 2021, a Anvisa autorizou 
a indicação da vacina   Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais.   Com 
isso, a bula da vacina passou indicar esta nova faixa etária para o Brasil.  



Como a maioria das faixas etárias estão contempladas com a imunização disponível para a 
pandemia por COVID19 torna-se MISTER a proteção da faixa etária pediátrica para mitigarmos 
os efeitos danosos citados e conhecidos a nível global por essa doença viral imunoprevenível. 

Importante salientar as incertezas sobre as características epidemiológicas, clínicas e virais, do 
novo patógeno e particularmente sua habilidade de se propagar na população humana e sua 
virulência (caso – gravidade). 

No atual cenário, de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura, é 
reconhecida como uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à 
manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas. 

 

Fonte: MINISTERIO DA SAUDE / SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE ENFRENTAMENTO A COVID 
19 (SECOVID) / PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA COVID 19 
/ 11 EDICAO. 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-
nacional-de-vacinacao-covid-19 

 

 

11-Testes com polietilenoglicol? 

 Com o início da vacinação contra a covid-19 iniciaram as preocupações em relação às reações 
imediatas e tardias das vacinas, incluindo anafilaxia. Pouco depois dos relatos iniciais de casos 
de reações pós-vacinais, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) e outras 
autoridades globais de saúde agiram rapidamente para contraindicar a vacina em pacientes 
com histórico de reação alérgica imediata grave à primeira dose do imunizante ou a qualquer 
um dos seus excipientes, mais especificamente ao polietileno glicol (PEG) em vacinas mRNA e 
polissorbato 80 presente nas vacinas de vetor viral. Anafilaxia por vacinas contra a covid-19 é 
um evento raro, estimado em 7,9 casos por milhão de doses aplicadas globalmente, de acordo 
com uma recente meta-análise. Em um esforço para fornecer orientação, numa publicação 
recente em um protocolo institucional baseado em na opinião de especialistas recomendaram 
testes cutâneos para estratificação de risco em indivíduos com história de alergia ao 
PEG/polissorbato 80 (ou uma reação alérgica relatada em dose anterior da vacina em 
questão), desaconselhando a vacinação se o teste cutâneo com o PEG/polissobato 80 for 
positivo e mantendo a vacinação nas pessoas que apresentarem testes negativos. 
Investigadores do mesmo grupo publicaram dados de 472 pacientes com alto risco para 
anafilaxia que tinham alguma orientação do alergista antes da vacinação para o SARSCoV-2. Os 
autores observaram que dos 16 indivíduos que foram submetidos a testes cutâneos com o PEG 
ou polissorbato, apenas em um foi demonstrada sensibilização para PEG (recebeu vacina da 
Janssen sem intercorrências). Na mesma edição do J Allergy Clin Immunol Pract, atualizam a 
experiência do grupo com os resultados de testes cutâneos com alguns componentes das 
vacinas em sua coorte de pacientes que tiveram reações imediatas e tardias após a primeira 
dose da vacina SARS-CoV-2. Com base nos dados deste estudo, os autores refutaram a 
hipótese anterior de que testes cutâneos com os componentes das vacinas covid poderiam 
ajudar a informar o manejo de pacientes com alergia relatada ao PEG/polisorbato ou à própria 
vacina contra o SARS-CoV- 2, devido à baixa sensibilidade demonstrada.  Há também 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19


preocupações quanto à especificidade dos testes. Por exemplo, o Refresh Tears (o reagente 
usado para testes de polissorbato 80) pode ter um efeito irritante significativo. Dos 25 
controles testados com o Refresh Tears, uma resposta irritante foi encontrada em 13 
indivíduos (52%). Os autores concluem que os testes cutâneos com os excipientes não foram 
úteis em determinar tolerância a uma segunda dose da vacina em pacientes com reações 
imediatas ou tardias.  Dos 80 pacientes avaliados, 88% receberam a segunda dose da vacina, e 
89% destes não tiveram reações, apesar de 18% dessa coorte ter testado positivo para PEG, 
polissorbato ou ambos. 

Referência 

PEG/Polysorbate Skin Testing Has No Utility in the Assessment of Suspected Allergic Reactions 
to SARS-CoV-2 Vaccines Matthew Greenhawt, MD, MBA, MSca, Marcus Shaker, MD, MScb,c , 
and David B.K. Golden, MDd Aurora, Colo; Lebanon and Hanover, NH; and Baltimore, Md 

 

8-Quais situações adiariam a vacinação entre 5 a 11 anos 

A vacina deve ser adiada nos casos de: 

-Infecção pela COVID (leve ou moderado): aplicar a partir de 30 dias após o primeiro sintoma 
após melhora clínica. 

-Coadministração de outra vacina ou imunoglobulinas: intervalo de 15 dias, pois ainda não 
existem estudos nesta faixa etária de 5 anos a 11 anos. Por uma questão de farmacovigilância 
optou-se por não recomendar a vacinação concomitante neste momento para a população 
pediátrica. 

-Transplantados de células-tronco hematopoiéticas, devem ter o esquema vacinal refeito, 
preferencialmente seis meses após o procedimento. Porém, a depender da situação 
epidemiológica local, o intervalo para a vacinação pode ser reduzido para três meses. 

-Pessoas que tiveram covid-19 e utilizaram como parte do tratamento anticorpos monoclonais 
específicos contra o Sars-CoV-2, plasma convalescente ou imunoglobulina específica contra o 
SARS-CoV-2. Nesses casos, a orientação é aguardar, preferencialmente, 90 dias 

 

Contra-indicada: 

-Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina. 

-Crianças que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior da 
vacina COVID-19. 
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11-Qual o risco de miocardite com a vacinação? Por que isso pode ocorrer? 

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=children+COVID+19+vaccine+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DIgaJ2yBwcsIJ
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Miocardite é uma inflamação do tecido muscular do coração que pode levar a alterações 
temporárias ou até mesmo permanentes, ocorre necrose dos miócitos cardíacos. Estas são as 
células do músculo cardíaco, e estas são as células que o contraem. A miocardite pode ser 
causada por toxinas, infecções, medicamentos e distúrbios sistêmicos 

A ocorrência de miocardite e pericardite (inflamação do músculo cardíaco e da estrutura que 
envolve o coração) após a vacinação com vacinas de mRNA é raro, a maioria leve e tratável. A 
ocorrência de miocardite causada pela doença Covid é 20 vezes maior que risco de miocardite 
após o uso da vacina, além de ser um quadro mais grave. A evolução dos casos de miocardite e 
pericardite pós-vacina tem sido benigna em praticamente todos os casos, havendo 
recuperação total em cerca de 1 semana, sem relatos de complicações mais graves até o 
momento. No que se refere à população de crianças de 5 a 11 anos, os dados publicados pelo 
CDC dos Estados Unidos mostram que, até o dia 9 de dezembro de 2021, já haviam sido 
aplicadas cerca de 7,1 milhões de doses da vacina Comirnaty (Pfizer/BioNTech) nessa faixa 
etária. Até o momento, foram relatados apenas 14 casos suspeitos de miocardite/pericardite. 
O quadro pode ocorrer em torno do quarto dia e em geral após a segunda dose da vacina. O 
diagnóstico precoce é fundamental para uma boa evolução, por isso o médico assistente 
deverá ficar atento ao aparecimento de sintomas. 

Crianças portadoras de cardiopatias congênitas ou adquiridas e que apresentam sinais de 
insuficiência cardíaca ou de hipoxemia (cianose) são particularmente suscetíveis às 
complicações decorrentes de infecções respiratórias virais ou bacterianas, tendo indicação 
absoluta e necessária da vacina contra a COVID 19.  
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