
1. Posso escolher qual vacina contra
a Covid-19 tomar?
Não. A vacina administrada será
aquela disponível no centro de saúde. 

Vacina adsorvida covid-19 (inativada)
Instituto Butantan (IB) Coronavac
É uma vacina contendo antígeno do vírus
inativado SARS CoV-2. Os estudos de
soroconversão demonstraram resultados
superiores a 92% nos participantes que
tomaram as duas doses da vacina no intervalo
de 14 dias.

Vacina covid-19 (recombinante)
Fiocruz/Astrazeneca (Univ. de Oxford)
Os estudos da vacina covid-19 (recombinante)
demonstraram resultados em ≥ 98% dos
indivíduos em 28 dias após a primeira dose e
 > 99% em 28 dias após a segunda dose.

Teremos vacinação contra
a Covid-19 no CDTN?

A administração das vacinas contra a
Covid-19 está ocorrendo exclusivamente
pelo SUS. Não há previsão de vacinação
na instituição.

Para maiores informações sobre os postos
de vacinação e os grupos prioritários em
vacinação, no momento, favor consultar o
site da prefeitura de seu município de
residência.

Para os residentes de Belo Horizonte, o acesso ao site é
https://prefeitura.pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-
contra-covid-19

2. Posso tomar a vacina contra
Influenza e contra a Covid-19 no
mesmo dia? Não. É importante que seja
priorizada a administração da vacina
Covid-19, para pessoas contempladas
no grupo prioritário para a Influenza e
que ainda não foram vacinadas contra
a Covid-19. Nestas situações, deve-se
agendar a vacina Influenza,
respeitando o intervalo mínimo de 14
dias entre as vacinas.

CDTN CONTRA A COVID-19 
A B R I L  D E  2 0 2 1  •  N º  1

UMA PARCERIA COMISSÃO INTERNA DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO (CISSP) E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VACINAS DISPONÍVEIS NO SUS DÚVIDAS FREQUENTES

Protocolos mantidos para acesso ao CDTN

Fontes:
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19 do Ministério da Saúde do Brasil.
2021.

Benefícios da Vacinação;  Perguntas e respostas
sobre as vacinas, da Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBim). 2021.

Envie sua dúvida para
comunicacao@cdtn.br

https://prefeitura.pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-covid-19

