
PREGUNTAS  E  RESPOSTAS  SOBRE  A  VACINACIÓN  FRONTE  Á  COVID-19  PARA

PROFESIONAIS SANITARIOS

1. Que é Comirnaty® e cal é a súa composición?

Comirnaty é unha vacina para a prevención da enfermidade polo virus SARSCoV-2 (COVID-19)

en persoas a partir dos 5 anos.

É unha vacina de ARN mensaxeiro (ARNm) monocatenario, con caperuza (CAP) no extremo 5’,

que codifica a proteína S (espícula) do virus SARS-CoV-2. O ARNm prodúcese por transcrición

in vitro, a partir dun modelo de ADN correspondente, nun medio sen células.

Existen dúas presentacións: 

- Adultos: de 12 anos en diante. Cada dose de 0,3 ml contén 30 g de este ARNm.µ

- Pediátrica: de 5 a 11 anos. Cada dose de 0,2 ml contén 10 g de este ARNm.µ

2. Que é Spikevax® e cal é a súa composición?

Spikevax Moderna Vaccine COVID-19 é unha vacina  para a prevención da enfermidade polo

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), pertencente á familia dos coronavirus, en persoas a partir dos

6 anos.

É unha vacina de ARN mensaxeiro (ARNm) monocatenario, con caperuza (CAP) no extremo 5’,

que codifica a proteína S (espícula) do virus SARS-CoV-2. O ARNm prodúcese por transcrición

in vitro, a partir dun modelo de ADN correspondente, nun medio sen células. 

A dosificación para as persoas con 12 ou máis anos é de 0,5 ml que contén 100 g de esteµ

ARNm altamente purificado incluído en nanopartículas lipídicas.

A dosificación para as persoas entre os 6 e os 11 anos é de 0,25 ml que contén 50 g de esteµ

ARNm altamente purificado incluído en nanopartículas lipídicas.

3. Cal é o mecanismo de acción das vacinas  de ARNm?

Ambas conteñen unha molécula de ARNm que posúe as instrucións para a codificación polas

células do organismo da proteína espicular ou proteína S (Spike protein) do virus SARS-CoV-2.
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Este antíxeno é detectado polas células do sistema inmune inducindo unha resposta inmune

específica  fronte  á  proteína  S,  tanto  de  anticorpos  neutralizantes  como  de  inmunidade

celular, que é a base da protección fronte á COVID-19.

Ao non conter virus vivos nin xenoma completo, a vacina non ten capacidade replicativa e non

pode producir a enfermidade. Ao procesarse o ARNm directamente no citoplasma, non se

pode integrar no xenoma do hóspede. De forma natural, o ARNm adóitase degradar ao redor

das 48 horas.

4. Cantas doses son necesarias?

A pauta de vacinación con Comirnaty en persoas de 12 ou máis anos é de dúas doses de 30

mcg/0,3 ml cada unha separada 21 días entre si. O intervalo mínimo para que a segunda dose

sexa válida é de 19 días tras a primeira. 

A pauta de vacinación con Comirnaty en nenos/as de 5 a 11  anos é de dúas doses de 10

mcg/0,2 ml cada unha separadas 8 semanas entre si. O intervalo mínimo para que a segunda

dose sexa válida é de 19 días tras a primeira. 

A pauta de vacinación con Moderna en persoas de 12 ou máis anos é de dúas doses de 0,5 ml

cada unha separada 28 días entre si. O intervalo mínimo para que a segunda dose sexa válida

é de 25 días tras a primeira.

A pauta de vacinación con Moderna en nenos/as de 6 a 11 anos nestes momentos non está

incluída na estratexia de vacinación fronte a COVID-19. 

5. Como se administran as vacinas dispoñibles?

Adminístranse  por  vía  intramuscular  no  deltoides.  A  vacina  Comirnaty  precisa  dilución

previamente á súa administración no seu vial orixinal con de solución de cloruro de sodio de 9

mg/ml (0,9 %). Utilízase 1,8 ml no caso de Comirnaty de adultos e no caso de Comirnaty

pediátrico 1,3 ml.

Non se poden administrar por vía intravascular, intradérmica ou subcutánea.

6. Cómo se conservan as vacinas dispoñibles? 

A continuación mostranse as táboas coas principais características das vacinas dispoñibles.
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Comirnaty®

Presentación adultos (30 g )μ Presentación pediátrica (10 g )μ

Indicacións ≥ 12 anos 5-11 anos

Composición ARNm do virus SARS-CoV-2

Posoloxía 2 doses intramusculares de 0,3 
ml (30 g)μ  separadas 21 días 
(mínimo 19 días)

2 doses intramusculares de 0,2 ml (10 
g)μ separadas 8 semanas (mínimo 19 

días)

Presentación
Vial multidose 0,45 ml de tapa
morada (6 doses por vial) que
debe diluírse en 1,8 ml de soro

salino 0,9 %.

Vial multidose, de tapa laranxa, (10
doses por vial) que debe diluírse en 1,3

ml de soro salino 0,9 %

Conservación vial 
cerrado

- Conxelado (-60ºC a -90º C): 
   15 meses
- Refrixerado (+2º C a +8º C): 1 
mes

- Temperatura ambiente (+8ºC a
+30ºC): 2 horas

- Conxelado (-60ºC a -90º C):    12 meses
- Refrixerado (+2º C a +8º C):    10 semanas
- Temperatura ambiente (+8ºC a +30ºC): 
24 horas

Conservación vial 
aberto

Unha vez diluída a vacina:
6 horas (+2° C e +30° C).

Unha vez diluída a vacina: 12 horas (+2°
C e +30° C).

Spikevax®

Indicacións ≥ 6 anos

Composición ARNm do virus SARS-CoV-2

Posoloxía
6- 11 anos: 2 doses de 0,25 ml (50 microgramos) separadas 8 
semanas (mínimo 25 días).

12 anos en diante: 2 doses intramusculares de 0,5 ml (100 
microgramos) separadas 28 días (mínimo 25 días)

Presentación Vial multidose (polo menos 10 doses por vial). Non diluír.

Conservación vial 
cerrado

-Conxelado (-25°C a -15°C): 9 meses ou12 meses (duración 15 días 
refrixerado)
-Refrixerado (+2ºC a +8ºC): 30 días

-Temperatura ambiente (máximo 25ºC): 24 horas

Conservación vial aberto Unha vez perforado o vial: 19 horas  (+8° C e +25°C) .
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7. Pódense volver conxelar as vacinas?

Non. Unha vez desconxeladas, ningunha das  vacinas se poden  volver conxelar.

8. Que hai que ter en conta antes e despois de administrar a vacina ?

A vacina inxéctase por vía intramuscular na zona do deltoides. En persoas con moi pouca

masa muscular no deltoides ou outra razón que impida a inxección nesa zona, a vacinación

pode realizarse na coxa, no terzo medio do músculo vasto lateral externo.

A zona de inxección  debe estar  claramente visible  e  accesible,  e  non necesita  limpeza a

menos que estea visiblemente sucia.  Se se necesita limpeza realizarase con auga ou soro

salino e secado posterior da zona. Non é necesaria a desinfección da pel.

A agulla debe penetrar o suficiente para asegurar que a vacina se inxecta na masa muscular.

Non é necesario aspirar previamente á inxección, xa que non hai grandes vasos sanguíneos na

zona. Débese asegurar que se inxecta a dose completa antes de retirar a agulla. Se hai sangue

visible na zona de inxección tras extraer a agulla, o propio paciente debe manter presión na

zona cunha gasa.

En persoas con alteracións da coagulación, salvo un criterio médico específico, as inxeccións

intramusculares de pequeno volume, como esta, poden aplicarse con razoable seguridade.

Recoméndase o uso dunha agulla fina de 0,5 ou 0,6 mm (25 G ou 23 G) e, tras a vacinación,

manter unha presión no lugar de inxección (sen fregar) durante 2 minutos. En todo caso,

débese informar a persoa vacinada da posibilidade de aparición dun hematoma no lugar de

inxección.

As  persoas  en  tratamento  crónico  con  anticoagulantes   poden  recibir  a  vacinación

intramuscular sen problema.

Tras  recibir  a  vacinación  débese  observar  a  persoa  vacinada,  para  detectar  reaccións

inmediatas, durante o tempo en que recibe información e se rexistra a vacinación realizada.

En todo caso, e debido ao risco hipotético de síncope, os vacinados deben evitar conducir

vehículos de motor nos 15 minutos seguintes á vacinación. En persoas con antecedente dunha

reacción  alérxica  grave,  independentemente  da  causa,  manterase  un  seguimento  ata  30

minutos tras a vacinación. 

Debe  dispoñerse  de  medicación  para  o  tratamento  dunha  reacción  alérxica  no  lugar  da

administración.
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9. ¿Que debo facer ante un erro na administración da dose?

Os erros ou incidentes na administración das vacinas deben notificarse aos responsables

locais do programa de vacinación tan pronto como sexan advertidos.

- No caso da administración sobrediluída, repetirase a dose da vacina tan pronto como se

observe o erro.

-  Se se  administra menos dunha dose completa,  como por unha extravasación durante la

inxección, administrarse unha dose integra tan pronto como ocorra o error. Se se detecta

unha vez abandonara o posto de vacinación, recibirá a dose completa nos 7 días seguintes,

preferiblemente nas primeiras 48 horas. A dose incompleta non contabiliza.

-  No  caso  de  administración  dunha  vacina  que  sufrira  algún  incidente  durante  o  seu

almacenamento ou preparación (rotura de cadea frío, caducidade, etc), debe repetirse a dose,

se é posible no mesmo día ou nos 7 días posteriores. No caso de que fora a primeira dose, a

segunda administrarase seguindo o intervalo contando dende a administración da dose de

reemplazo.

-Se  unha  persoa  recibe  unha  dose  maior  á  recomendada,  non  é  perigoso,  pero  é  máis

probable  que  sufra  as  reacción  adversas  máis  frecuentes  esperadas.  Debe  realizarse

seguimento e tratar os síntomas que presente segundo sea necesario.

- Se se administra a segunda dose, antes do intervalo mínimo recomendado, está dose non se

contabilizará e se administrará unha terceira dose, contando o intervalo a partir do día que se

administrou a segunda dose non válida. No caso dun intervalo maior o recomendado a dose é

válida e non se reiniciará pauta

10. Que significan os valores de eficacia das vacinas?

As cifras de eficacia vacinal  indican a redución porcentual dos casos de enfermidade nas

persoas vacinadas fronte as non vacinadas, medidas en condicións ideais nos ensaios clínicos.

11. Que significa a efectividade dunha vacina?

É a probabilidade de que unha enfermidade se presente nun grupo vacinado fronte a un

grupo non vacinado, medido en condicións reais na poboación.
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12. Son eficaces as vacinas dispoñibles para reducir a transmisión da COVID-19 entre

persoas?

Os datos dispoñibles permiten saber que as vacinas reducen as probabilidades de padecer a

enfermidade da COVID-19 e de desenvolver formas moderadas ou graves. 

Existe a posibilidade de fallos vacinais e de que persoas, especialmente aquelas con algún

grado de inmunodepresión, non queden con protección suficiente trala vacinación.  Ante esta

perspectiva, e na falta de acadar un certo grao de inmunidade colectiva, é imprescindible

continuar coas medidas de distanciamento físico  e manter o uso de máscaras cando non se

poda cumprir este distanciamento, seguindo as indicacións das autoridades sanitarias..

A prevención da enfermidade, sen previr a infección ou capacidade de transmisión, é común a

outras  vacinas.  Por  exemplo,  a  vacina contra  a  tose ferina non evita  a colonización  pola

bacteria  que  causa  esta  enfermidade,  pero  a  resposta  inmunolóxica  conseguida  coa

vacinación neutraliza a capacidade desta bacteria para causar a enfermidade.

13. Podo deixar de usar máscara despois de vacinarme?

Tras a administración  da vacina,  débense  manter as  medidas  de  prevención establecidas

polas  autoridades sanitarias  para  evitar  propagar  a transmisión  do virus.  Débese manter

especial  precaución coas  persoas  non  vacinadas e  aquelas  que,  aínda  estando  vacinadas,

pertenza a algún grupo da poboación de especial risco.

14. Poden recibir as vacinas as persoas que pasasen a COVID-19?

Nos ensaios clínicos non se atoparon problemas de seguridade na vacinación de persoas con

antecedentes de pasar a COVID-19.

Existe  evidencia  que  demostra  que  a  gran  maioría  das  persoas  infectadas  producen

anticorpos  neutralizantes  e  observouse  que  en  persoas  menores  de  65  está  protección

permanece polo menos durante 6 meses.

Indicase a vacinación de persoas menores de 65 anos que pasaran a COVID-19 cunha soa dose.

No  caso  de  que  a  infección  ocorrese  despois  da  primeira  dose  neste  grupo  de  idade,

administrarase unha segunda dose tras 4 semanas dende o diagnóstico da infección. 
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No caso dos maiores de 65 anos vacinaranse coa pauta xeral de dúas doses e co intervalo

recomendado dependendo da vacina utilizada, unha vez recuperados e finalizado o illamento.

Se a infección ocorre despois da primeira dose, administrase a segunda seguindo o intervalo

recomendado,  tan  pronto se encontre recuperado e finalizara o illamento por motivo da

COVID-19.

Para  a  administración  da  dose  de  recordo,  recomendase  agardar  5  meses  dende  o

padecemento da infección, e como mínimo 4 semanas. 

No  caso  de  nenos  que  pasaran  a  infección,  recomendase  agardar  8  semanas  dende  o

padecemento da infección para administrar a dose da vacina. 

15. Pode recibir a vacinación un paciente con sospeita ou infección polo SARS-CoV-2?

As persoas con sospeita ou infección polo SARS CoV-2 non deben recibir a vacina Ata que se

encontren recuperados e finalizara o seu período de illamento. 

16. Pódese coadministrar a vacina fronte a COVID-19 con outras vacinas?

Os estudos sobre a utilización concomitante da vacina fronte á COVID-19 con outras vacinas

están en desenrolo pero non se espera que haxa interferencia coas vacinas inactivadas.

As vacinas de ARNm pódese administrar de xeito concomitante con outras vacinas, en lugares

anatómicos diferentes, incluídas a vacina da gripe e a do pneumococo.

Non hay que realizar ningún tipo de intervalo entre as vacinas empregadas en tratamentos

antialérxicos (desensibilización) e a vacina fronte á COVID-19

17. Canto dura a protección que ofrecen as vacinas?

Descoñécese actualmente a duración da protección que ofrecen. 

18. Poden vacinarse as persoas inmunodeprimidas?

As vacinas considéranse seguras neste grupo de poboación.  A resposta inmune pode ser

inferior á habitual en poboación xeral.

As persoas inmunodeprimidas (incluíndo VIH, independentemente do reconto de CD4+) ou en

tratamento inmunosupresor (incluíndo os corticoides que poden utilizarse no tratamento da
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COVID-19) poden ter un risco aumentado de padecer COVID-19 grave e, deben recibir a vacina

a menos

que estea contraindicada por outra causa. Ata que non haxa máis información dispoñible, non

se recomenda a interrupción do tratamento inmunosupresor.

Ao  tratarse  de  vacinas  que  non  conteñen  virus  vivos,  os  tratamentos  con  plasma  de

convalecentes  ou  os  anticorpos  monoclonais  utilizados  no  tratamento  da  COVID-19  non

contraindicarían  a  recepción da vacina,  aínda que  para evitar  interferencias  coa resposta

inmune á vacina, se aconsella demorar a vacinación polo menos 90 días.

19. Poden vacinarse as embarazadas?

Os datos dispoñibles de utilización de vacinas fronte a COVID-19. en mulleres embarazadas,

non amosan ningún efecto adverso sobre o embarazo. Pola contra, as mulleres embarazadas

presentan  un  risco  aumentado  de  complicacións  polo  SARS  CoV-2.  Non  existe

contraindicación para a vacinación en ningún trimestre do embarazo e débese facilitar que as

mulleres embarazadas cheguen completamente vacinadas ao periodo máximo de risco de

complicacións ( finais do segundo e terceiro trimestre do embarazo).  Dados os riscos que

supón a COVID-19 e os datos dispoñibles, que non indican un problema na seguridade, unidos

as recomendación que actualmente se aplican noutros  países,  proponse a vacinación  das

mulleres embarazadas con vacinas de ARNm (Comirnaty ou Spikevax).

20. Poden vacinarse durante a lactación materna?

As mulleres que aleitan poden recibir a vacina. Non é necesario suspender a lactación durante

os días previos e posteriores a vacinación. Non se considera un risco para o lactante.

Actualmente recoméndase a vacina de ARNm neste grupo

21. Poden vacinarse as persoas con COVID persistente?

Aínda que non está demostrado o potencial beneficio da vacinación neste grupo, non parece

empeorar o curso da enfermidade e incluso pode mellorar. Recoméndase a vacinación cando

lles corresponda por grupo de poboación e independentemente do tempo do diagnóstico.
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22. Como actuar ante unha persoa alérxica?

- Está contraindicada a vacinación se tivo unha reacción alérxica grave ou inmediata a unha

dose previa da vacina fronte a COVID-19 administrada ou a calquera dos seus compoñentes.

-  Se tivo unha reacción alérxica a calquera outra vacina ou tratamento inxectable, avaliarase

individualmente o risco e, en caso de vacinar, manterase a persoa en vixilancia durante 30

minutos.

- Poden vacinarse as persoas con:

• Alerxia a medicamentos orais.

• Alerxia alimentarias, a animais, insectos, velenos, alérxenos ambientais,

látex, etc.

• Historia familiar de alerxias.

Teranse en observación durante 15 minutos (como o resto da poboación xeral), agás no caso

de  antecedentes  de  reacción  alérxica  grave  (por  exemplo  anafilaxe)  nos  cales  se  vixiará

durante 30 minutos:

23. Que outras precaucións hai que ter con estas vacinas?

A vacinación debe pospoñerse temporalmente en persoas con enfermidade aguda grave, pero

unha enfermidade leve sen febre ou sen afectación sistémica non é unha razón válida para

pospoñer a vacinación.

24. Pódense vacinar os pacientes que reciben terapia anticoagulante ou aquelas cun

trastorno hemorráxico?

As  persoas  con  terapia  anticoagulante  poden  recibir  a  vacinación  intramuscular  con

seguridade. En todo caso, haberá que informalas de que poderá saírlles un hematoma no

lugar de inxección. 

25. Cales son as reaccións adversas asociadas a Comirnaty®?

As reaccións adversas máis frecuentes foron a dor no lugar de inxección (>80%), fatiga ou

sensación de cansazo (>60 %), cefalea (>50 %), mialxias e calafríos (>30 %), artralxias (>20
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%), febre e inflamación no lugar de inxección (>10%), sendo maioritariamente de intensidade

leve ou moderada e desaparecendo en poucos días tras a vacinación. Estas reaccións son máis

frecuentes tras a segunda dose e a súa frecuencia diminúe coa idade.

Pode  utilizarse  un  tratamento  sintomático,  con  analxésicos  e/ou  antipiréticos  (como

paracetamol) para tratar estes efectos. Ao non dispoñer polo momento de datos sobre o

impacto desta medicación sobre a resposta inmune, non se recomenda o seu uso profiláctico

antes da vacinación.

Trala  administración  da  vacina  poden  aparecer,  moi  raramente,  casos  de  pericardite  e

miocardite, estes cadros preséntanse principalmente en homes novos, despois da segunda

dose da vacina e nos 14 días seguintes da vacinación. A evolución é similar aos cadros de

pericarditis e miocarditis que aparecen por outras causas, xeralmente de boa evolución.

Para máis información pode consultar a ficha técnica e o prospecto de Comirnaty®  no Centro

de Información de Medicamentos da AEMPS (CIMA): https://cima.aemps.es

26. Cales son as reaccións adversas asociadas a Spikevax®?

A maioría  dos  efectos  adversos  detectados  ata  este  momento  son  leves  ou  moderados,

desaparecen aos poucos días de recibir a vacina e non son diferentes aos que producen as

vacinas habituais (incluída a reacción alérxica severa). O reportado con maior frecuencia nos

ensaios  clínicos  foi  dor  no  lugar  da  inxección  que  pode  aparecer  nos  7  primeiros  días

postvacinación  e  se  resolve  en  poucos  días.  Outros  efectos  adversos  reportados  nos

primeiros 7 días tras a administración da primeira e segunda dose foron: suor,  eritema e

aumento da sensibilidade no brazo vacinado, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, calafríos,

dor das articulacións, febre, náuseas e vómitos. 

Pode  utilizarse  un  tratamento  sintomático,  con  analxésicos  e/ou  antipiréticos  (como

paracetamol) para tratar estes efectos. Ao non dispoñer polo momento de datos sobre o

impacto desta medicación sobre a resposta inmune, non se recomenda o seu uso profiláctico

antes da vacinación.

Tamén se describiron reaccións cutáneas tardías próximas ao lugar de inxección que ocorren

uns 7 días (entre 2 e 12 días) despois de recibir a vacina, descritas como placas rosáceas

edematosas, prurixinosas e dolorosas. Esta reacción pode aparecer antes de los 7 días tras la
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segunda dose. Habitualmente resólvense nuns 5 días, pero en algúns casos poden persistir

ata 21 días. Esta reacción non é unha contraindicación para a administración da segunda dose

Ademais  trala  administración  da  vacina  tamén  poden  aparecer,  moi  raramente  casos  de

pericardite e miocardite, estes cadros preséntanse principalmente en homes novos, despois

da segunda dose da vacina e nos 14 días seguintes da vacinación. A evolución é similar aos

cadros  de  pericardite  e  miocardite  que  aparecen  por  outras  causas,  xeralmente  de  boa

evolución.

Para máis información consultar a ficha técnica da vacina Moderna® do laboratorio Moderna

no Centro de Información de Medicamentos da AEMPS (CIMA): https://cima.aemps.es

27. Cales son as contraindicacións para recibir as vacinas fronte o SARS CoV-2?

Están contraindicadas en persoas que presentasen unha reacción de hipersensibilidade grave

(de tipo anafiláctico)  ao composto activo da vacina ou a calquera dos excipientes ou que

presentasen  unha reacción alérxica inmediata de calquera gravidade a unha dose previa da

vacina.

Ademais no caso de Janssen e Vaxzevria® en:

    • Persoas con antecedente de trombose inducida por heparina.

    • Persoas que presentaran síndrome de trombose con trombocitopenia (STT) trala primeira

dose ou un cadro altamente sospeitoso, aínda que non confirmado, de STT  trala primeira

dose.

    • Persoas con antecedente de síndrome de fuga capilar sistémica.

28. Cales son as indicacións para as doses adicionais ou doses de reforzo?

É importante distinguir entre dose adicional e dose de recordo:

Dose         adicional:   é unha dose que forma parte da pauta de primovacinación e será

administrada en persoas que, por ter o sistema inmune debilitado, non alcazarían o nivel de

protección axeitado,  comprarado coa pauta de vacinación establecida na poboación xeral.

Estas persoas recibiran unha dose a maiores tras a pauta completa. 
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Dose de recordo: será administrada en persoas vacinadas para restaurar a protección cando

esta se perde co tempo. 

A dose de recordo administrarase con calquera vacina de ARNm ( 0,3 ml de Comirnaty ou 0,25

ml-  metade  da  dose  de  Spikevax-)  independentemente  da  vacina  utilizada  na

primovacinación. 

No caso  de  que  a  última dose  da  primovacinación  fose  unha  vacina de  ARNm recibirá  o

recordo a partir dos 5 meses.

No caso de contar cunha dose de Janssen ou Vaxzevria como primovacinación,  a dose de

recordo será a partir dos 3 meses. Non será necesario recomendar o período de espera de 15

minutos tras a administración da dose de reforzo, salvo que a persoa teña antecedentes de

reacción alérxica previa.
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