
            SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 

 

Informações a apresentar ao doente ou responsável do mesmo: 

 

• A vacina COMIRNATY foi aprovada para prevenção da COVID-19, causada pelo vírus 

SARS-CoV-2, em pessoas com ≥16 anos de idade, sendo o esquema recomendado de 2 

doses com intervalo mínimo de 21 dias. 

• Reações adversas: 

o Muito comuns (≥1/10) são ligeiras ou moderadas em intensidade e resolvidos 

alguns dias após vacinação: dor no local da injeção, fadiga, cefaleias, mialgia e 

calafrios, artralgia, pirexia (mais frequente após a 2ª dose), tumefação no local 

da injeção. Estes efeitos podem ser menos intensos com a idade. 

o Reações adversas comuns (≥ 1/100 e < 1/10): náuseas, rubor no local da injeção. 

o Reações adversas pouco comuns (≥1/1000 e <1/100): linfadenopatia, insónia, 

dor nas extremidades, mal-estar e prurido no local da injeção. 

o Reações adversas raros (≥1/10.000 e <1/1000): paralisia facial aguda. 

o Anafilaxia - embora muito raramente, a administração de medicamentos 

(incluindo vacinas) pode provocar reações alérgicas graves, nomeadamente, 

reações anafiláticas que podem estar relacionadas com qualquer dos seus 

componentes. A reação anafilática é uma reação de hipersensibilidade 

generalizada ou sistémica, grave e potencialmente ameaçadora da vida, que 

inclui sinais e sintomas, isolados ou combinados, que ocorrem em minutos ou 

poucas horas após a exposição ao agente causal. Pode ser de intensidade leve, 

moderada ou grave. Na maioria dos casos é de intensidade leve, mas, em 

situações raras, pode provocar a morte se não for adequadamente tratada. 

• A vacinação contra a COVID-19 é voluntária, mas a vacinação é fundamental para a 

proteção da Saúde Publica e para o controlo da pandemia COVID-19, pelo que é 

fortemente recomendada. 

• No desenvolvimento e aprovação desta vacina foram garantidas a sua qualidade, 

segurança e eficácia, através de ensaios clínicos e de uma avaliação rigorosa da Agência 

Europeia do Medicamento. 

• Caso deseje poder-lhe-á ser enviada uma cópia da norma da DGS nº 021/2020 de 

23/12/2020 com toda a informação sobre a vacina e o processo de vacinação. 


