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O que devo esperar nos próximos dias? 
• Os efeitos colaterais comuns incluem dor, vermelhidão e inchaço no local onde se tomou 

a vacina, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, dor nas juntas e febre baixa; 
• Efeitos colaterais graves são raros. Ligue para o seu médico ou enfermeiro, ou vá para o 

pronto-socorro mais próximo, caso qualquer uma das seguintes reações adversas 
evoluir dentro de três dias da vacinação: urticária, inchaço facial ou bucal, dificuldade de 
respirar, palidez aguda e tontura grave, febre alta (acima de 40°C), convulsões ou 
ataques epiléticos, ou outros sintomas graves (p.ex.: “agulhadas” ou dormência); 

• A vacina AstraZeneca/COVISHIELD se encontra associada a um efeito colateral muito 
raro, conhecido como Trombocitopenia Imune Pró-trombótica Induzida por Vacina 
(TIPIV). Caso um dos seguintes sintomas evoluir após a vacinação, procure 
imediatamente atenção médica: dificuldade de respirar, dor no peito, inchaço ou friagem 
no braço ou na perna, dor abdominal persistente, dores de cabeça graves ou piores, 
visão embaçada, ou contusões múltiplas e pequenas, manchas vermelhas ou roxas ou 
bolhas de sangue subcutâneas. 

Ainda tenho que seguir as medidas de saúde pública contra a COVID-19? 
• A vacina é uma forma complementar de se proteger contra a COVID-19. Após qualquer 

uma das doses da vacina contra a COVID-19, deve-se continuar a seguir as medidas 
contra a COVID-19, tais como usar máscara, empregar o distanciamento físico e lavar as 
mãos; 

• Monitore-se quanto aos sintomas da COVID-19 e, se estes forem constatados, faça um 
teste. 

Quando devo voltar para receber a segunda dose? 
• São necessárias duas doses da vacina para ser totalmente imunizado. Se esta for a sua 

primeira dose da vacina contra a COVID-19, certifique-se de receber a segunda dose 
como instruído pela clínica ou pelo sistema de agendamento. Traga o seu cartão de 
vacinação que recebeu hoje para o segundo horário marcado. 


	Após a Vacina da COVID-19
	O que devo esperar nos próximos dias?
	Ainda tenho que seguir as medidas de saúde pública contra a COVID-19?
	Quando devo voltar para receber a segunda dose?


