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Podcast #67 responde:
Os servidores e colaboradores do
CDTN já vacinados poderão voltar às
atividades presenciais?
Confira a resposta para essa e mais
respostas no podcast interno, em
áudio. O conteúdo está disponível de
forma oculta no canal do CDTN no
Youtube. Acesse aqui.

Arte: Tomás German | CDTN

Posso tomar a vacina se estiver com sintomas gripais
(febre, coriza, tosse, garganta inflamada, etc?)

Qual a orientação do
CDTN sobre a vacinação?

Em geral, como com todas as vacinas, 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.

Se você está contemplado(a)
na faixa etária que permite a
vacinação contra a Covid-19,
busque a unidade básica de
saúde mais próxima da
sua casa e vacine-se.

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 se evitar confusão
com outros diagnósticos diferenciais.
Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a
infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a
recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas
após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da
primeira

amostra

assintomáticas.

de

PCR

positiva

em

pessoas

VACINADOS
A partir da consulta com 80 servidores
de 64 a 74 anos de idade.
Dados de 05/05/2021.

80

1ª dose

6

2ª dose
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