Preparando-se para a
vacinação contra COVID-19
Última atualização: 30 de julho de 2021

Certifique-se de que seus dados estejam corretos
Enquanto aguarda sua consulta, há algumas coisas que já pode fazer para se preparar.
Certifique-se de que seus dados estejam atualizados junto ao Medicare, se tiver direito a ele
(lembre-se de que você pode receber a vacina contra COVID-19 mesmo se não tiver direito ao
Medicare). Você pode fazer isto através:
•
•
•

Da conta online Medicare, pelo myGov
Do aplicativo Express Plus Medicare.
Ligando para o programa Medicare.

Se ainda não criou uma conta, você pode:
•
•
•

Cadastrar-se no Medicare, caso ainda não esteja cadastrado.
Criar uma conta online Medicare, se estiver cadastrado no Medicare, mas não tiver o
Medicare conectado ao myGov.
Conseguir um Identificador Pessoal de Saúde (IHI), caso não tenha direito ao Medicare.

Quando tiver recebido a vacina, poderá conseguir um demonstrativo do histórico de
imunização, para comprovar sua situação em relação à vacinação. Você pode descobrir como
conseguir seu demonstrativo do histórico de imunização no site dos Serviços da Austrália
(Services Australia).

Preparando-se para a consulta
Há um limite no fornecimento de vacinas contra COVID-19 na Austrália e mundialmente. Isto
significa que as pessoas com maior risco de COVID-19 grave e/ou de exposição ao vírus
receberão a vacina primeiro. As outras pessoas receberão a vacina depois. Saiba quem terá
prioridade para a vacinação visitando www.health.gov.au/covid19-vaccines. Você pode
verificar se já pode marcar a vacinação contra COVID-19 visitando https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/.
Você não deve comparecer à consulta para vacinação contra COVID-19 se:
•
•

estiver se sentindo mal, com febre, tosse, nariz escorrendo ou outros sintomas que
possam ser de COVID-19
estiver aguardando resultados de teste para COVID-19
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•
•
•

testou positivo para COVID-19 e estiver em isolamento
estiver em quarentena
for um contato próximo de alguém com COVID-19.

Se você se encaixar em qualquer uma das categorias acima, converse com seu provedor de
imunização. Você talvez tenha que remarcar sua consulta para vacinação. As vacinas contra
COVID-19 não são eficazes para tratar a COVID-19.
Se tomou alguma outra vacina nos 7 dias anteriores à sua consulta para a vacina contra
COVID-19, avise seu provedor de imunização. Seu provedor de imunização talvez lhe peça
para remarcar a consulta.
Você não precisa fazer o teste para COVID-19 antes da vacinação se não tiver febre nem
outros sintomas respiratórios.

Planeje com antecedência as duas doses
É importante que receba duas doses da vacina contra COVID-19. Deve haver um intervalo
mínimo de três semanas entre as duas doses, se receber a vacina contra COVID-19 da Pfizer
(Comirnaty). Deve haver um intervalo de aproximadamente 12 semanas entre as duas doses,
se receber a Vacina AstraZeneca contra COVID-19. Reduzir o intervalo de 12 semanas para
um intervalo não menor que 4 semanas entre as doses pode ser adequado em determinadas
situações. A proteção ideal contra a COVID-19 só ocorrerá aproximadamente uma ou duas
semanas após a segunda dose.

O que esperar de sua consulta para vacinação
Para sua consulta de vacinação contra COVID-19, você deverá levar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

documento de identidade com foto, se tiver algum
o cartão Medicare, se tiver um
sua carteira de identidade profissional, se for tomar a vacina contra COVID-19 por
causa de sua profissão
informações sobre quaisquer problemas médicos, alergias, problemas de hemorragia
ou imunocomprometimento (ou seja, sistema imunológico enfraquecido)
informações sobre quaisquer medicamentos que esteja tomando
informações sobre quaisquer vacinas contra COVID-19 que já tenha recebido (marca
da vacina e data de vacinação)
informações sobre quaisquer reações que tenha tido a vacinas no passado
o nome de seu atual Clínico Geral (GP) e de quaisquer médicos especialistas que o
atendam
uma máscara (se exigido por seu estado/território).

Em sua consulta, poderá conversar sobre quaisquer dúvidas que tenha sobre a vacinação
contra COVID-19 com seu provedor de imunização.
Avise ao seu provedor de imunização se tiver menos de 60 anos de idade, se tiver qualquer
problema médico ou se estiver tomando qualquer medicamento. Em especial, certifique-se de
avisar a ele se:
•
•
•
•

já teve uma reação alérgica a uma dose anterior de uma vacina contra COVID-19 ou a
um ingrediente da vacina
já teve anafilaxia (uma reação alérgica grave) a outras vacinas ou outros medicamentos
já teve outras reações adversas graves que, de acordo com a revisão de especialistas,
foram atribuídas a uma dose anterior de uma vacina contra COVID-19
tiver um histórico de mastocitose confirmada, com anafilaxia recorrente, que precise de
tratamento
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

já foi diagnosticado com síndrome de vazamento capilar
já teve trombose venosa e/ou arterial séria juntamente com trombocitopenia, inclusive
um diagnóstico de Síndrome Trombótica Trombocitopênica (TTS), depois de uma dose
anterior de uma vacina contra COVID-19
tiver um histórico de trombocitopenia induzida por heparina (HIT), de trombose do seio
venoso cerebral (CVST), coágulos sanguíneos nas veias abdominais (veias
esplâncnicas) ou síndrome antifosfolípide associada a coágulos sanguíneos
já teve miocardite e/ou pericardite
tiver atualmente, ou se teve recentemente, endocardite ou febre reumática aguda
tiver doença cardíaca congênita
tiver cardiomiopatia dilatada (para pessoas com menos de 30 anos de idade)
tiver insuficiência cardíaca grave
tiver recebido um transplante de coração
tiver alguma problema de hemorragia ou estiver recebendo terapia anticoagulante
(afinador de sangue)
estiver grávida
estiver imunocomprometido (ou seja, com o sistema imunológico enfraquecido ou
tomando medicamento imunossupressor)
já teve COVID-19, ou estiver com a doença COVID-19 em curso
recebeu outra vacina contra COVID-19 (e qual marca)
recebeu alguma outra vacina nos últimos 7 dias

Em alguns casos, talvez seja melhor conversar com seu provedor de cuidados médicos sobre
a vacinação antes de marcar a consulta para vacinação. Você pode também ler informações
sobre a vacina específica que vai tomar:
•
•

Informações sobre a Vacina da Pfizer (Comirnaty) contra COVID-19, ou
Informações sobre a Vacina AstraZeneca contra COVID-19

Como receberá a vacina
Você receberá a vacina em forma de injeção, geralmente dada no músculo da parte superior
do braço. Deve permanecer na clínica de vacinação para observação por, no mínimo, 15
minutos após a vacinação. Dependendo de seu histórico de saúde, talvez lhe peçam para
aguardar na clínica durante 30 minutos.

Como são usadas as informações que você fornece em sua consulta?
Para informações sobre como seus dados pessoais são coletados, armazenados e usados,
visite: https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations
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