DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Perguntas Frequentes sobre a dose de
reforço contra a COVID-19
(Atualização de 11/01/2022)
P: As doses de reforço da vacina contra a COVID-19 são recomendadas?
Sim. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) recomendam que todas as pessoas com 12 anos ou mais
recebam uma dose de reforço assim que forem elegíveis: seis meses após a segunda
dose da Pfizer ou Moderna, ou dois meses após uma dose da Johnson & Johnson.
As pessoas dos 12 aos 17 anos de idade são elegíveis apenas para receber a vacina
da Pfizer.
P. Existe um período de espera após receber uma dose de reforço?
Sim. As pessoas devem ser monitorizadas quanto a efeitos secundários imediatos
durante 15-30 minutos após a vacinação.
P. Onde é que as pessoas podem ir para levar uma dose de reforço?
Há grande disponibilidade de doses de reforço em farmácias, consultórios médicos e
clínicas, como ocorre atualmente com a vacina contra a COVID-19. Use o mapa do
localizador de vacina para encontrar um fornecedor de vacina próximo de si ou
telefone para 211 ou 866-698-6155 para obter informações e assistência em qualquer
idioma. Não é exigida prova de elegibilidade, embora os prestadores possam solicitar
uma confirmação da sua última dose.
P. Como funciona a dose de reforço?
A primeira série de vacinas preparou o sistema imunitário para produzir os anticorpos
necessários para combater a doença. Com o tempo, a resposta imunitária
enfraquece. Uma dose de reforço reforça a resposta inicial e tende a resultar em
níveis mais elevados de anticorpos que ajudam as pessoas a manter a sua imunidade
durante mais tempo.
P. A dose de reforço é diferente das outras doses das vacinas contra a COVID-19?
A dose de reforço da Moderna é uma meia dose; isto significa que é metade da
quantidade da primeira ou segunda doses da Moderna. Essa é a única diferença.
Não há diferença entre a primeira dose, segunda dose ou dose de reforço para as
vacinas da Pfizer ou da Johnson & Johnson.
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P: Alguém que é elegível para uma terceira dose e uma dose de reforço deve
receber ambas?
Sim. O CDC recomenda que as pessoas imunocomprometidas que receberam uma
terceira dose devem também receber uma dose de reforço. Uma terceira dose de
vacina, seja Pfizer ou Moderna, é recomendada a pessoas imunocomprometidas e
que não experimentaram uma forte resposta imunológica à respetiva série de vacinas
preliminares. A terceira dose deve ser dada 28 dias, ou mais, após a segunda dose.
Portanto, seis meses depois no caso da vacina da Moderna ou cinco meses depois
no caso da vacina da Pfizer, pois a imunidade pode ter diminuído, estas pessoas são
elegíveis para uma dose de reforço - que será a sua quarta dose.
As pessoas imunocomprometidas e que tenham recebido uma dose da Johnson &
Johnson como série principal não devem receber uma dose inicial adicional: devem
ser vacinadas dois meses mais tarde com uma dose de reforço de qualquer uma das
três vacinas para aumentar a imunidade e a proteção contra a doença.
P: O que os fornecedores têm de saber sobre segurança e comunicação após a
administração de uma dose de reforço?
Os profissionais de saúde devem monitorizar os acontecimentos adversos, incluindo
reações locais e sistémicas. Os fornecedores são incentivados a reportar quaisquer
reações adversas à Base de Dados de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas
(Vaccine Adverse Events Reporting Database, VAERS). https://vaers.hhs.gov
P: Haverá vacinas suficientes disponíveis no Oregon para satisfazer a procura?
Sim. Poderá obter uma dose de reforço num local conveniente (farmácia, consultório
médico, unidade de tratamento de longo prazo ou instalações de vacinação em
massa em alguns locais). Seja paciente. Poderá ser necessário fazer o agendamento.
Não se preocupe, a sua vacinação atual continua a proporcionar forte proteção,
evitando casos graves da COVID-19.
P: Recebi uma dose da Moderna e uma dose da Pfizer. Que dose de reforço devo
receber?
As pessoas que receberam séries de doses mistas podem receber um reforço ou da
Pfizer ou da Moderna. Também pode optar por receber uma dose da vacina da
Johnson & Johnson. Fale com o seu prestador de cuidados de saúde se tiver
preocupações adicionais.
P. Recebi a vacina da Johnson & Johnson. Se levar uma dose de reforço da Pfizer
ou da Moderna, preciso de duas doses?
Não. Uma dose de reforço é uma dose única para todas as três vacinas, por isso,
precisa apenas de uma dose adicional da vacina depois da vacina primária da
Johnson & Johnson: dose completa da Pfizer ou da Johnson & Johnson, ou uma meia
dose da Moderna.
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P: Um progenitor ou tutor precisa de acompanhar um adolescente de 15 a 17 anos
para receber a dose de reforço?
Não. Nos termos da lei do Oregon, os menores de 15 anos ou mais podem dar o seu
consentimento para receber tratamento médico, incluindo vacinas, quando fornecido
por um(a) médico(a), assistente médico(a), naturopata, enfermeiro(a) clínico(a),
dentista ou optometrista, ou outros profissionais de saúde que trabalhem ao abrigo da
licença destes prestadores.
P: Essas pessoas têm de apresentar cupão de vacinação para receber uma dose
de reforço?
Não. No entanto, o seu prestador pode perguntar-lhe quando recebeu a sua última
vacinação, uma vez que a administração deve ser feita dentro do período de tempo
autorizado. Todos os profissionais de vacinação devem verificar o sistema de
ALERTA para determinar se o momento é adequado.
Acessibilidade do documento: Para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que
falem outra língua que não inglês, a OHA pode fornecer informação em formatos
alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte a
Unidade de Comunicações da COVID-19 (COVID-19 Communications Unit) através do
número de telefone 1-971-673-2411, 711 TTY ou
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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