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Lista de verificação de  
pré-vacinação para vacinação 
contra a COVID-19

Para os destinatários da vacina: 
As perguntas a seguir ajudar-nos-ão a determinar se há algum motivo para não 
tomar a vacina da COVID-19 hoje. Se responder “sim” a qualquer pergunta, 
isso não significa necessariamente que não deva ser vacinado. Significa 
apenas que podem ser feitas perguntas adicionais. Se uma pergunta não estiver 
clara, peça ao seu médico para explicá-la.

Nome

Idade

1. Sente-se doente hoje?

Sim Não
Não 
sei

2. Já recebeu uma dose da vacina da COVID-19?
 • Se sim, qual(is) vacina(s) recebeu?

 � Pfizer-BioNTech  � Moderna  � Janssen  
 (Johnson & Johnson)

 � Outro produto

 • Quantas doses da vacina da COVID-19 recebeu? 

 • Trouxe o cartão de vacinação ou outra documentação?

3. Tem algum problema de saúde ou está em tratamento que o deixa moderada ou gravemente 
imunocomprometido? (Isto inclui tratamento para o cancro ou o HIV, recebimento de transplantes de órgãos, terapia 
imunossupressora ou altas doses de corticosteroides, terapia com células CAR-T, transplante de células hematopoiéticas [TCTH], 
síndrome de DiGeorge ou síndrome de Wiskott-Aldrich)

4. Recebeu transplante de células hematopoiéticas (TCTH) ou terapias com células CAR-T desde que 
recebeu a vacina da COVID-19?

5. Já teve uma reação alérgica a:  
(Isto inclui uma reação alérgica grave [por exemplo, anafilaxia] que requer tratamento com epinefrina ou EpiPen® ou que o levou ao 
hospital. Também inclui uma reação alérgica que causou urticária, inchaço ou dificuldade respiratória, incluindo pieira.)

 • Um componente de uma vacina da COVID-19, incluindo um dos seguintes:
 ○ Polietilenoglicol (PEG), que é encontrado em alguns medicamentos, como laxantes e preparações para 

procedimentos de colonoscopia

 ○ Polissorbato, que é encontrado em algumas vacinas, comprimidos revestidos por película e esteroides intravenosos

 • Uma dose anterior da vacina da COVID-19

6. Já teve uma reação alérgica a outra vacina (diferente da vacina da COVID-19)  
ou a um medicamento injetável? 
(Isto inclui uma reação alérgica grave [por exemplo, anafilaxia] que requer tratamento com epinefrina ou EpiPen® ou que o levou ao 
hospital. Também inclui uma reação alérgica que causou urticária, inchaço ou dificuldade respiratória, incluindo pieira.)

7. Assinale todas as opções aplicáveis a si:

 � Sou um homem entre 12 e 39 anos

 � Tenho historial de miocardite ou pericardite

 � Diagnosticado com Síndrome Inflamatória 
Multissistémica (MIS-C ou MIS-A) após uma infeção por 
COVID-19

 � Tenho um distúrbio hemorrágico

 � Tomo um anticoagulante

 � Tenho histórico de Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
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