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Talvez você tenha tomado conhecimento de que o governo federal recomendou pausar o uso
da vacina da J&J em razão de preocupações com casos raros de coágulos sanguíneos.
Sabemos que essa notícia é preocupante. Veja o que você precisa saber:

Recebendo a vacina contra a COVID na CHA

Neste momento, a CHA não está administrando nenhuma dose da vacina da J&J. Seguiremos
as orientações do CDC e da FDA sobre como e quando usar essa vacina no futuro.

Caso você ou ente querido tenha recebido a vacina da J&J

A FDA e o CDC relataram um raro distúrbio de coagulação em um pequeno número de
pacientes que receberam a vacina da J&J. Embora isso seja grave, também é muito raro, com
apenas 6 casos relatados entre quase 7 milhões de doses administradas. Todos os pacientes
afetados eram mulheres entre 18 e 48 anos de idade que receberam a vacina da J&J nas
últimas duas semanas.

Caso eu tenha recebido a vacina da J&J, preciso fazer alguma coisa?

Você não precisa fazer nada se tiver recebido a vacina da J&J e apresentar efeitos colaterais
comuns. Muitos pacientes desenvolvem dor ou irritação no local da injeção, febres ou calafrios
e dores musculares após a vacina da J&J. Caso tenha desenvolvido qualquer sintoma
preocupante, por favor, ligue para a sua equipe de cuidados.

Com quais sintomas devo me preocupar?

Recomendamos buscar atenção imediata (ligue para o 9-1-1) caso desenvolva qualquer dos
seguintes sintomas:

● Forte dor de cabeça que piora com o tempo e não desaparece
● Fraqueza ou dormência nos braços ou pernas, dificuldade para falar ou convulsões
● Dor abdominal (barriga) repentina e severa
● Novo episódio de forte dor nas costas
● Novos hematomas ou sangramento anormal
● Inchaço ou dor severa em uma das pernas
● Novo episódio de forte dor no peito ou falta de ar

Caso tenha quaisquer outros sintomas preocupantes, ou em caso de dúvidas, não hesite em
falar com a sua equipe de cuidados.


