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Nome do paciente: ___________________________ Data de nascimento:  _______________ 
 

Publicado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):  
 
Intercambialidade dos produtos de vacina da COVID-19  

Qualquer vacina da COVID-19 autorizada pela FDA pode ser usada quando indicada; a ACIP não indica 
uma preferência por produto. Porém, as vacinas da COVID-19 não são intercambiáveis. A segurança e a 
eficácia de uma série com produtos mistos não foram avaliadas. O mesmo produto deve ser administrado 
em ambas as doses da série. 
Em situações excepcionais nas quais o produto da vacina com RNAm administrado na primeira dose não 
pode ser determinado ou não está mais disponível, qualquer vacina da COVID-19 com RNAm disponível 
pode ser administrada com um intervalo mínimo de 28 dias entre as doses para completar a série de 
vacinação da COVID-19 com RNAm. Em situações nas quais o mesmo produto de vacina com RNAm 
está temporariamente indisponível, é preferível adiar a segunda dose (até 6 semanas) para receber o 
mesmo produto do que receber uma série mista utilizando um produto diferente. Se duas doses de 
diferentes produtos de vacina da COVID-19 com RNAm forem administradas nestas situações (ou 
inadvertidamente), nenhuma dose adicional de qualquer um dos produtos é recomendada neste momento. 
Tais pessoas são consideradas totalmente vacinadas contra a COVID-19 duas semanas após o 
recebimento da segunda dose de uma vacina com RNAm. 
A segurança e a eficácia da vacina Janssen da COVID-19 administrada após uma vacina da COVID-19 
com RNAm ainda não foram estabelecidas. Entretanto, em situações limitadas e excepcionais em que um 
paciente recebeu a primeira dose de uma vacina contra COVID-19 com RNAm mas não consegue 
completar a série com a mesma ou outra vacina da COVID-19 com RNAm (por exemplo, devido a 
contraindicação), uma única dose da vacina Janssen para COVID-19 pode ser considerada com um 
intervalo mínimo de 28 dias a partir da dose da vacina da COVID-19 com RNAm. Os pacientes que 
recebem a vacina Janssen para COVID-19 após uma dose de uma vacina da COVID-19 com RNAm 
devem ser considerados como tendo recebido uma vacina Janssen válida, de dose única (não uma série de 
vacinação mista) e são considerados totalmente vacinados contra a COVID-19 duas semanas após o 
recebimento da dose única da vacina Janssen. 
 
 

• Informei à equipe clínica o que acredito ser o verdadeiro e exato produto de vacina da 
COVID-19 que eu recebi (ou o paciente acima recebeu) como primeira dose (ou seja, 
Pfizer-BioNTech, Moderna).  
 

• Informei à equipe clínica o que acredito ser a data verdadeira e exata em que eu recebi 
(ou o paciente acima recebeu) a primeira dose da vacina contra a COVID-19. 

 
• Entendo que o Departamento de Saúde de Vermont e esta clínica de vacinação não têm 

a possibilidade de verificar a exatidão da minha primeira dose (ou da do paciente 
acima) previamente recebida (ou seja, Pfizer-BioNTech, Moderna). 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
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• Li os materiais acima dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) a 
respeito da intercambialidade dos produtos de vacina da COVID-19 que falam sobre a 
mudança do tipo de vacina recebido em uma segunda dose.   
 

• Entendo que a segurança e a eficácia do recebimento de dois tipos diferentes de vacina 
da COVID-19 (por exemplo, receber Moderna em uma primeira dose e Pfizer-
BioNTech na segunda dose) não foram estudadas nem determinadas. 

 
 

 
Assinatura do paciente: 
____________________________________________________________ 
 
Data da assinatura do Formulário de Consentimento: 
___________________________________________________ 
 
Assinatura do pai/mãe ou guardião legal* (se o paciente for menor de 18 anos)  
___________________________ 
*Se o menor estiver sob tutela do estado, é necessária a assinatura de um representante 
autorizado. 
 
Nome do pai/mãe/guardião legal (em letras de 
forma):______________________________________ 
 
Telefone diurno do pai/mãe/guardião legal**: ___________________________ 
**Se o pai/mãe/guardião legal não estiver presente na clínica. 
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