Atenção com Relação à Vacina contra o Novo
Coronavírus Produzida pela Pfizer
① É necessário que a vacina produzida pela Pfizer seja realizada no total de 2
aplicações.
② Após a 1ª aplicação da vacina, abrir um intervalo de 3 semanas, e em
seguida
realizar a 2ª aplicação.
③ Se a 1ª aplicação for realizada com a vacina produzida pela Pfizer, a 2ª
aplicação também deverá ser da Pfizer.

A vacinação contra o Novo Coronavírus,
será realizada no músculo da parte
superior do braço.
No dia da aplicação da vacina, dirigir-se
ao local, utilizando-se uma roupa fácil
de expor o ombro (camiseta de
manga curta, camisa com botão, etc.)

Cuidados após a Vacinação
●Após tomar a vacina, será necessário esperar no mínimo 15 minutos no local (e no mínimo 30
minutos, para as pessoas que tiveram sintomas alérgicos graves no passado, incluindo-se
anafilaxia, ou ter perdido a consciência, etc.), e no caso de se sentir mal, consulte o médico
imediatamente. (Pois, haverá a possibilidade de tomar as devidas providências na ocorrência de
efeitos colaterais repentinos)
●Manter o local injetado limpo. E no dia da vacinação, será possível tomar banho, evitando-se
esfregar o local.
●Evitar realizar exercícios físicos extremos no dia da vacinação.

Sobre os Efeitos Colaterais
Fique atento nas condições físicas após a vacinação (especialmente por vários dias)
(Efeitos colaterais que ocorreram em 10% das pessoas que receberam a vacina)
□ Dor de cabeça
□ Dor ou inchaço no local vacinado □ Diarreia

□ Dores musculares ou nas
articulações

□ Fadiga, Calafrio, Febre

●Algumas dores no local vacinado, manifestaram-se no dia de vacinação e no máximo por dois
dias posteriores. E os outros sintomas, na maioria dos casos ocorreram no dia seguinte da
vacinação, e no máximo por um dia.
●A maioria dos sintomas, ocorreram com frequência, após a 2ª aplicação do que após a 1ª
aplicação. E na maioria dos casos, ocorreram em pessoas que não eram idosas.

～Perguntas e Respostas com Relação à Vacina～
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Ultrapassaram-se mais que 3 semanas entre a 1ª e 2ª vacina, o que
devo fazer?
Na medida do possível, solicita-se que a 2ª aplicação seja realizada o
mais rápido possível.
No passado, tive alergia ao realizar outras vacinas, ao ingerir certos
alimentos, ao utilizar cosméticos, por isso há algum problema se aplicar a
vacina?
Solicita-se que preencha as informações sobre a alergia no questionário
médico preliminar, e consultar o médico de costume antecipadamente,
ou contatar o médico no dia da aplicação.
Qual é a porcentagem de eficácia da vacina?
A vacina produzida pela Pfizer “COMIRNATY”, deverá ser aplicada no
total de 2 doses, abrindo-se um intervalo de 3 semanas entre a 1ª e a
2ª dose. Depois que passar 7 dias após a aplicação da 2ª dose, há uma
eficácia de 95% (eficácia na prevenção da manifestação de sintomas).
As examinações clínicas estão prosseguindo, por isso haverá mais
informações futuras.

●Tais sintomas, normalmente cessam em alguns dias, contudo se os sintomas graves se
manifestarem, tais como dores severas (inchaço, febre alta, etc.), realize uma consulta médica.
(Sérios efeitos colaterais que ocorrem raramente)
Normalmente ocorrem dentro de 30 minutos após a aplicação.

□ Choque

□ Anafilaxia

Efeitos relacionados à pele (coceira, urticária, eritema, vermelhidão, etc.), sintomas do órgão
gastrointerial (dor abdominal, náusea, etc.), anormalidade visual, órgãos respiratórios
(rouquidão, espirros, coceira na garganta, dificuldade respiratória, etc.), sintomas de choque
(palidez, consciência alterada, etc.)

Sobre o Sistema de Auxílio por Danos à Saúde devido à
Vacinação
A vacina pode causar problemas de saúde (doença ou deficiência). Embora seja extremamente
raro, o risco não pode ser eliminado e por esse motivo, foi estabelecido um sistema de auxílio.
No caso de danos à saúde decorrente da vacina contra o Novo Coronavírus, o auxílio (despesas
médicas e benefícios de pensão por invalidez, etc.) também está disponível sob a Lei de
Imunização. Em relação aos procedimentos necessários para o requerimento, consulte o
município onde está registrado.

As informações sobre a vacina estão divulgadas no Site às
Pessoas e seus Familiares os quais Aplicarão a Vacina
contra o Novo Coronavírus da Pfizer
Acesse através do QR à direita ou através do URL abaixo.

https://pfizer-covid19-vaccinated.jp

