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Pergunta 

Quando realizar a segunda dose da vacina contra Covid se a primeira dose foi em período 

sintomático? 

Núcleo de Telessaúde NET SES PE | 18 mar 2021 | ID: sof-43775 

Solicitante: MédicoCIAP2: R74 Infecção aguda do aparelho respiratório superior (IVAS) 

DeCS/MeSH: Infecções por Coronavirus, Vacinas 

 

Resposta 

Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, a vacina deve ser adiada até 

a recuperação clínica total. Portanto, para realizar a segunda dose da vacina, deverá considerar o 

período de 4 semanas após início dos sintomas, ou quatro semanas após a primeira amostra de 

PCR positiva em pessoas assintomáticas. 

As vacinas são administradas para preservar e salvar vidas, desde que seja garantida a qualidade e 

mantidas as boas práticas de imunização.  O objetivo da vacinação contra a covid-19 é reduzir a 

morbimortalidade causada pelo novo coronavírus. Em geral, diante de doenças agudas febris 

moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o 

intuito de não se atribuir à vacina, as manifestações da doença. É improvável que a vacinação de 

indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial 

sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro 

sugestivo de infecção em atividade para evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. 
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