DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Do s e s de re f o rç o , t e rc e i ra s
do s e s p a ra a s p e s s o a s
i mu n o c o mp ro me t i da s
(Atualização de 11/01/2022)
Para obter a informação mais atualizada, visite https://govstatus.egov.com/or-ohabooster-covid-19-vaccine

Doses de reforço recomendadas
As três vacinas contra a COVID-19 estão também disponíveis sob a forma de dose de
reforço para as pessoas com a vacinação completa nos grupos listados abaixo. As
pessoas podem escolher qual a vacina a receber como reforço e podem receber uma
dose de reforço na maioria dos locais que administram vacinas contra a COVID-19.
Vacina

Recomendada para os seguintes grupos
de pessoas

Momento da
administração

Pfizer




idade igual ou superior a 12 anos
Dose de reforço agora recomendada
para pessoas com 12 anos ou mais que
são imunocomprometidas e receberam
uma terceira dose.




idade igual ou superior a 18 anos
Dose de reforço agora recomendada
para pessoas com 18 anos ou mais que
são imunocomprometidas e receberam
uma terceira dose.

A dose de
reforço será
administrada
pelo menos
cinco meses
após a segunda
dose
A dose de
reforço será
administrada
pelo menos
cinco meses
após a segunda
dose




idade igual ou superior a 18 anos
Dose de reforço agora recomendada
para pessoas com 18 anos ou mais que

Primeira dose 0,3 ml
Segunda dose 0,3 ml
Dose de reforço 0,3
ml
Moderna
Primeira dose 0,5 ml
Segunda dose 0,5 ml
Dose de reforço 0,25
ml

Johnson & Johnson
Primeira dose 0,5 ml
Dose de reforço 0,5
ml
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A dose de
reforço é
recomendada
pelo menos
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são imunocomprometidas e receberam
uma vacina da Johnson & Johnson.
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2 meses após a
primeira dose
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Terceiras doses para pessoas imunocomprometidas
Se tiver um compromisso imunitário, deve levar uma terceira dose de vacina de mRNA
pelo menos 28 dias após a sua segunda dose.
Vacina

Recomendada para os seguintes grupos
de pessoas

Momento da
administração

Pfizer

Pessoas a partir de 5 anos que tenham
compromisso imunitário moderado a grave,
que sejam particularmente vulneráveis à
COVID-19.

Pelo menos 28
dias após a
segunda dose

Pessoas com compromisso imunitário
moderado a grave, que sejam
particularmente vulneráveis à COVID-19.

Pelo menos 28
dias após a
segunda dose

Todas as pessoas que receberam uma
vacina da Johnson & Johnson são fortemente
aconselhadas a receber uma dose de reforço
de qualquer uma das três vacinas
autorizadas dois meses após a dose da
Johnson & Johnson.

Não se aplica

12+
Primeira dose 0,3 ml
Segunda dose 0,3 ml
Terceira dose 0,3 ml
Dose pediátrica para
5-11 anos de idade
Primeira dose 0,2 ml
Segunda dose 0,2 ml
Terceira dose 0,2 ml
Moderna
Primeira dose 0,5 ml
Segunda dose 0,5 ml
Terceira dose 0,5 ml
Johnson & Johnson

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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