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Quando inicia a nova campanha 
de vacinação contra a covid-19?

O início está previsto para o dia 27 
de fevereiro de 2023. A campanha 
ocorrerá por fases, obedecendo 
à ordem dos grupos prioritários
definida pelo Ministério da Saúde.

Quais vacinas estarão 
disponíveis na campanha?

Serão disponibilizadas as vacinas 
monovalentes já utilizadas na 
vacinação contra a covid-19: 
CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer 
(adulto e pediátrica).

Além destas, também estará
disponível a vacina bivalente da Pfizer.

Por qual motivo o Ministério 
da Saúde recomendou 
as vacinas bivalentes?

Considerando o cenário
epidemiológico e diante de estudos 
que atestaram a eficácia das vacinas 
contra a covid-19, constatou-se uma 
redução da proteção imunológica 
ao longo do tempo, sobretudo em 
idosos, associada principalmente 
às infecções pela variante Ômicron 
e suas sublinhagens.

Quem poderá receber
a vacina bivalente?

É indicada para pessoas com 
12 anos ou mais, que tenham recebido 
anteriormenteo esquema primário
com vacinas monovalentes.

Qual o esquema vacinal para
os grupos prioritários?

O reforço com a dose bivalente deve 
ser aplicado após quatro meses da 
última dose recebida de reforço ou do 
esquema primário (D1+D2).

A campanha contemplará 
apenas os grupos prioritários?

Não. A campanha também será
uma oportunidade para atualizar
a situação vacinal de quem não faz 
parte dos grupos prioritários com as 
vacinas monovalentes disponíveis.

Já estou vacinado contra
a covid-19. Devo procurar um
local de vacinação no período
da campanha mesmo assim?

Sim, pois a campanha é uma 
oportunidade para atualizar a 
situação vacinal contra a covid-19, 
conforme as recomendações por
faixa etária. Procure um local
de vacinação no seu município
e apresente o comprovante das
doses recebidas para que um 
profissional avalie a situação vacinal 
e complete o esquema, se necessário.

Faço parte dos grupos prioritários 
e nunca tomei nenhuma vacina 
contra a covid-19. Vou poder me 
vacinar com essa bivalente?

Quem não iniciou o esquema 
de vacinação, deverá completar 
o esquema básico (D1 + D2) 
e aguardar 4 meses para tomar 
o reforço com a bivalente.

Qual a diferença entre as vacinas
monovalentes e as bivalentes?

As vacinas contra a covid-19 
utilizadas até o momento são 
monovalentes e protegem contra
os casos graves e óbitos causados 
pela doença, mas de forma mais 
restrita em relação às novas variantes 
do coronavírus. As vacinas bivalentes 
correspondem a uma combinação
da monovalente associada às 
subvariantes da Ômicron.

Quais são os grupos prioritários
desta campanha?
A primeira etapa está dividida em 
cinco fases. São elas:

Fase 1

Idosos a partir de 70 anos;

Pessoas a partir de 12 anos dos
seguintes grupos prioritários: 

- Abrigados e trabalhadores de
   instituições de longa permanência;

- Imunocomprometidos;

- Povos de comunidades indígenas,
   ribeirinhas e quilombolas.

Fase 2
Pessoas de 60 a 69 anos.

Fase 3
Gestantes e puérperas.

Fase 4
Trabalhadores da Saúde.

Fase 5

Pessoas com deficiência permanente;

Adolescentes cumprindo medidas 
socioeducativas (12 a 17 anos, 11 
meses e 29 dias);

População privada de liberdade
(a partir de 18 anos);

Funcionários do sistema prisional.
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Existe intervalo entre 
as vacinas da covid-19 e as 
demais vacinas do Calendário 
Nacional de Imunização?

Não. As vacinas do calendário 
nacional podem ser administradas 
simultaneamente com a vacina 
da covid-19, sem intervalo 
mínimo entre elas.
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Se eu estiver com sintomas 
gripais, poderei receber 
a vacina contra a covid-19?

Não é recomendado. O ideal é aguardar 
a melhora clínica para se vacinar.
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O que preciso levar para 
receber a vacina?

Documento de identificação 
e cartão de vacinas.
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Estou com covid-19. Quando
poderei me vacinar?

Após 4 semanas do início dos sintomas 
ou do resultado do teste positivo.
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Quais são os locais
para a vacinação?

A vacinação é feita por cada 
município. Para saber onde estão 
vacinando contra a covid-19 na sua 
cidade, consulte os canais oficiais 
da prefeitura (site e redes sociais).
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P E R G U N TA S  E  R E S P O S TA S

Clique nos ícones e visite
nossas redes sociais

https://www.tiktok.com/@saudeceara
https://www.facebook.com/SaudeCeara/
https://www.instagram.com/saudeceara/
https://www.youtube.com/saudeceara
https://www.linkedin.com/company/saudeceara/
https://www.saude.ce.gov.br/

