
Sobre a vacina adicional (reforço) que corresponde  

a variante Ômicron para vacinação das pessoas  

que tomaram a 1ª e 2ª dose 
 

〇Eficácia e segurança 
 

①  Eficácia 

Espera-se eficácia da vacina que corresponde a variante Ômicron, que é maior 

do que as vacinas convencionais. 

Na aplicação da vacina adicional (reforço), através da vacina que corresponde 

a variante Ômicron, devido a vacina conter substâncias da variante Ômicron, 

induz a contribuir com o fortalecimento da imunidade e eficácia na prevenção do 

agravamento, prevenção das infecções e prevenção do início da disseminação, 

comparado com a vacina convencional. 

Por isso, quanto a vacina que corresponde a variante Ômicron, ao mesmo 

instante que a sua eficácia ultrapassa a eficácia da vacina convencional, embora 

o período de duração seja menor, espera-se eficácia na prevenção do 

agravamento, juntamente com a eficácia na prevenção das infecções e início da 

disseminação. 

Por ser uma vacina bivalente, estima-se que corresponde a diversos tipos de 

Novo Coronavírus. 

Por conter 2 tipos de substâncias antígenas diferentes, é de se pensar que a 

imunização induzida também irá corresponder a diversas variações do Novo 

Coronavírus. 

Por estas razões, as expectativas quanto a possibilidade de servir contra as 

próximas variantes são bem maiores.  

(OBS) Redigido com base no debate de especialistas com conhecimentos científicos, 

realizado em agosto de 2022. As informações estão sujeitas à atualização conforme o 

acréscimo de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 
 



②  Segurança 

Quanto a aprovação dos assuntos farmacológicos da vacina bivalente da 

fabricante Pfizer tanto da Moderna, ambas as vacinas apresentaram reações 

adversas semelhantes a vacina convencional. 

＜Reações adversas passados 7 dias depois de tomar a vacina＞ 

Proporção 

Reações adversas 

Fabricante Pfizer Fabricante Moderna 

Mais de 50% 
Dor aguda na região 

injetada 

Dor aguda na região 

injetada e fadiga 

De 10 a menos 

de 50% 

Fadiga, dor muscular, 

dor de cabeça, calafrio e 

artrose 

Dor de cabeça, dor 

muscular, dor nas 

articulações, 

linfadenopatia, calafrio, 

náusea e vômito 

De 1 a menos 

de 10% 

Diarreia, vermelhidão, 

inchaço, febre e vômito 

Eritema, vermelhidão, 

inchaço, caroço e febre 

Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇Resumo sobre o reforço da vacina 
 

①  Pessoas sujeitas 

Acima de 12 anos que concluíram a vacinação da fase inicial (1ª e 2ª dose). 

※ Aqueles que ainda não concluíram a vacinação da fase inicial (1ª e 2ª dose), 

deverão concluir a vacinação pela vacina convencional. 
 

②  Período de espaçamento entre as vacinas 

Passados 3 mêses após tomar a vacina anterior. 
 

③  Quantidade de doses 

Atualmente o governo determinou, 1 dose por pessoa da vacina que 

corresponde a variante Ômicron. 
 

④  Tipos de vacinas 

 Tipos de vacinas que correspondem a variante Ômicron 

Tipo da vacina 

1ª e 2ª dose 

criança 

(5 a 11 anos) 

3ª dose em diante 

12 a 17 anos 
18 anos em 

diante 

Vacina que corresponde 

a variante Ômicron 

(Fabricante Pfizer) 
× 〇 〇 

Vacina que corresponde 

a variante Ômicron 

(Fabricante Moderna) 
× × 〇 

※É possível tomar a vacina junto com a vacina da influenza. 

Quanto ao espaçamento da vacinação das outras vacinas preventivas, deve-

se deixar no mínimo 2 semanas antes e depois. 

 

 

 



⑤  Indicação das alas de atendimento, separado conforme situação da 

vacinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥  Forma de agendamento 

⑴ Vacinação em conjunto 

Para vacinação em conjunto, será utilizado a vacina que corresponde a 

variante Ômicron (Fabricante Pfizer). 

Aqueles que desejarem tomar a vacina, é possível estar agendando a vacina 

pelo website ou central de atendimento de vacinação (0584)47-6101. 

 

⑵ Vacinação individual 

Para a vacinação individual, está sendo aplicado a vacina que corresponde a 

variante Ômicron (Fabricante Pfizer).  

Aqueles que desejarem vacinar, agendar pessoalmente nas instituições 

médicas. 

Além disso, quanto a 3ª dose das pessoas de 12 a 17 anos, poderá ser 

aplicado somente a vacina da fabricante Pfizer pela vacinação individual e, 

deverão ser agendadas nas instituições médicas. 

Sobre as instituições médicas que aplicam a vacina que corresponde a 

variante Ômicron (Fabricante Pfizer), informar-se na central de atendimento de 

vacinação (0584-47-6101). 

 

⑦  Cupom de vacinação  

Pessoas que ainda não tomaram a 3ª e 4ª dose e têm em mãos o cupom de 

vacinação, poderão utilizar o mesmo cupom. 

Pessoas que tomaram a 3ª e 4ª dose da vacina convencional, os cupons serão 

enviados sucessivamente no tempo da vacinação. 

 

 

 

 

 

 



⑧  O que levar  

⑴ Cupom de vacinação com o questionário do diagnóstico preliminar da 

vacinação (trazer o questionário preenchido); 

⑵ Atestado de vacinação com as datas das vacinas anteriores, que está junto ao 

questionário do diagnóstico preliminar da vacinação (dupla folha) (Depois da 

vacinação será colado a etiqueta com a marca e número do lote); 

⑶ Documentos de identificação (Zairyu Card, My Number Card, Cartão do Seguro 

de Saúde, Carteira de Habilitação, etc.). 

 

⑨  Taxa de vacinação  

Gratuita (paga pelo governo) 

 

⑩  Demais  

A vacina que corresponde a variante Ômicron, independente do tipo da 

variante Ômicron (BA.1 e BA.4/5) a que corresponde, como tem maior eficácia 

que a vacina convencional, solicita-se tomar a vacina o quanto antes e preparar-

se, devido à tendência de disseminação das infecções para a virada do ano. 


