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No sentido de melhorar a eficiência e a eficácia da resposta ao elevado número de pedidos de consulta de 
Imunoalergologia por parte dos ACES e com o objetivo de avaliar o risco de reações alérgicas graves à 
vacina contra a Covid-19, solicitamos a vossa melhor atenção para os dois pontos abaixo mencionados, 
que atendem às atualizações recentes das normas da DGS para Vacinação contra a Covid-19: 
 
1- Situações clínicas em que a Vacina PODE SER ADMINISTRADA no Centro de Saúde ou Centro de 
Vacinação sem necessidade de avaliação prévia por Imunoalergologia. 
De acordo com as normas da DGS 021/2020, 001/2021, 003/2021 e 004/2021 e respetivas atualizações as vacinas 

contra a Covid-19 (BioNTech/Pfizer-Comirnaty, Moderna, AstraZeneca-Vaxzevria, Janssen) podem ser efetuadas no 

Centro Saúde ou Centro de Vacinação aos doentes com as patologias do foro da imunoalergologia que estão 

resumidas no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Situações clínicas em que a Vacina contra a Covid-19 pode ser administrada no Centro de Saúde ou Cento de 

Vacinação 

HISTÓRIA CLÍNICA ATITUDE OBSERVAÇÕES 

Alergia/anafilaxia à penicilina ou outros beta-lactâmicos identificados como agente causal 
da reação 

Vacinar  

Alergia/anafilaxia a anti-inflamatórios não esteroides identificados como agente causal da 
reação 

Vacinar  

Alergia/anafilaxia com relação causal bem definida a um determinado fármaco  Vacinar  

Angioedema induzido por IECA, ARA ou Gliptinas Vacinar  

Alergia/anafilaxia a meios de contraste  Vacinar Evitar a vacina da Moderna  

Alergia/anafilaxia a alimentos, portador ou não de adrenalina autoinjectável  Vacinar  

Alergia/anafilaxia ao látex, portador ou não de adrenalina autoinjectável Vacinar Ambiente/Material sem látex  

Alergia/anafilaxia a veneno de himenópteros (abelha/vespa), portador ou não de 

adrenalina autoinjectável 

Vacinar Exceto doentes com triptase 

basal elevada 

Urticaria/angioedema crónico
1
  Vacinar Anti- histamínico

1
 

Eczema atópico Vacinar  

Alergia respiratória a ácaros, pólenes, fungos, epitélios, látex e outros manifestada por 

rinite/ sinusite/ conjuntivite e/ou asma brônquica  

Vacinar  

Asma brônquica não alérgica com ou sem rinosinusite, com ou sem polipose nasal Vacinar  

Patologia imunoalergológica sob terapêutica biológica (omalizumab, mepolizumab, 

benralizumab, reslizumab, dupilumab e lanadelumab) 

Vacinar Intervalo de 7 dias 

Doentes alérgicos sob imunoterapia com alergénios subcutânea (aeroalergénios ou venenos) Vacinar Intervalo de 7 dias 

Doentes alérgicos sob imunoterapia com alergénios sublingual (aeroalergénios, látex ou 

pêssego) 

Vacinar Suspender no dia da vacina 

contra a Covid-19 

Imunodeficiências primárias (exceto Imunodeficiência combinada grave que não tem beneficio) Vacinar  

Imunodeficiências primárias sob imunoglobulina endovenosa ou subcutânea Vacinar Intervalo de 7 dias 

Angioedema hereditário Vacinar  

IECA- Inibidores de enzima de conversão da angiotensina; ARA- Antagonistas dos recetores da angiotensina 
1 

A urticaria crónica pode ser exacerbada por stress, os doentes com urticaria crónica devem fazer o anti-H1 1cp/dia, na véspera, no dia e no 

dia seguinte à vacina; os doentes já medicados com anti-H1 devem duplicar a dose nestes dias não excedendo 4x a dose standard. 
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2- Situações clínicas em que a Vacina NÃO DEVE SER ADMINISTRADA no Centro de Saúde ou Centro de 
Vacinação sem prévia avaliação por Imunoalergologia.  
De acordo com as normas da DGS 021/2020, 001/2021, 003/2021 e 004/2021 e respetivas atualizações, as vacinas 

contra a Covid-19 (BioNTech/Pfizer-Comirnaty, Moderna, AstraZeneca-Vaxzevria, Janssen) não devem ser efetuadas 

no Centro Saúde nem no Centro de Vacinação aos doentes com as patologias do foro da imunoalergologia que estão 

resumidas no Quadro 2. 
 

Quadro 2: Situações clínicas em que Vacina contra a Covid-19 não deve ser administrada no Centro de Saúde ou Centro de 

Vacinação 

HISTÓRIA CLÍNICA ATITUDE REFERENCIAR 

Hipersensibilidade a qualquer um dos excipientes
2
 contidos nas vacinas 

Covid-19 (Polietilenoglicol-PEG, trometamol, polissorbato)   

Não Vacinar  Consulta de Imunoalergologia  

Anafilaxia prévia a qualquer outra vacina  

Anafilaxia a uma dose anterior da vacina Covid-19 (1ª ou 2ª dose)  

Não Vacinar Consulta de Imunoalergologia 

Anafilaxia idiopática (etiologia não identificada) 

 

Não Vacinar Consulta de Imunoalergologia 

Mastocitose sistémica / Doença proliferativa de mastócitos (síndromes 

de ativação mastocitária)  

Não Vacinar Consulta de Imunoalergologia 

2A história de alergia a excipientes contidos nas vacinas contra a Covid-19 é muito rara. Deve colocar-se a hipótese 
de alergia a excipientes quando o doente tem história de reações alérgicas graves a múltiplos fármacos de diferentes 
grupos farmacológicos ou a alimentos que contenham esse excipiente. 
Não está provado que as reações alérgicas graves, no contexto da vacinação Covid-19, sejam devidas aos excipientes 
das vacinas (polietilenoglicol, trometamol, polissorbato) ou à substância ativa, podendo ser provocadas pela ativação 
do sistema do complemento pela vacina.  
Para cada uma das vacinas disponíveis, os excipientes para os quais se tem dirigido a atenção são: 
- BioNTech/Pfizer-Comirnaty: Polietilenoglicol 2000 
- Moderna: Polietilenoglicol 2000 e Trometamol  
- AstraZeneca- Vaxzevira: Polissorbato 80  
- Janssen: Polissorbato 80 
O polietilenoglicol (PEG) também conhecido por macrogol ou E1521 é um excipiente largamente utilizado em 
medicamentos orais ou injetáveis, preparações para colonoscopia ou medicamentos laxantes; também pode fazer 
parte da composição de alimentos processados ou cosméticos/ produtos de higiene.  
O polissorbato está frequentemente presente em medicamentos orais ou injetáveis, como por exemplo vacinas e 
terapêuticas biológicas.  
O trometamol é um excipiente frequentemente encontrado nos meios de contraste radiológico ou de ressonância 
magnética. 
Existe semelhança entre a estrutura do PEG e do polissorbato equacionando-se eventual reatividade cruzada entre 
estes dois excipientes.  
Uma história clínica detalhada é fundamental para a avaliação de reação alérgica ou de tolerância a múltiplos 
fármacos que contenham estes excipientes. 
 
CHULN, 13/05/2021 
A Diretora do Serviço de Imunoalergologia 
Dra. Elisa Pedro 


