
VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19
SAIBA MAIS SOBRE AS
VACINAS DISPONÍVEIS



DIFERENTES VACINAS APROVADAS E EM DESENVOLVIMENTO

As principais plataformas tecnológicas utilizadas para desenvolvimento das vacinas
até o momento são:

Vacinas de Vírus Inativados: 
As vacinas de vírus inativados
utilizam tecnologia clássica de
produção, através da qual é

produzida uma grande
quantidade de vírus em cultura

de células, sendo estes
posteriormente inativados.

Geralmente são vacinas seguras
e imunogênicas, pois os vírus

inativados não possuem a
capacidade de replicação e assim
o organismo não fica exposto às

grandes quantidades de
antígenos.

Vacinas vetores virais:
Utilizam vírus humanos ou de
outros animais, replicantes ou

não, como vetores de genes que
codificam a produção da proteína
antigênica (Spike ou proteína S).

Uma vez inoculadas, estas
vacinas com vírus geneticamente
modificados estimulam as células

humanas a produzir proteína
Spike, que irá, por sua vez

estimular a resposta imune
específica.

O vírus recombinante funciona
como um transportador de

material genético do vírus alvo,
ou seja é um vetor inócuo,
incapaz de causar doença.

Vacina de RNA mensageiro
O segmento do RNA mensageiro

do vírus, capaz de codificar a
produção da vitamia antigênica
(proteína Spike), é encapsulado
em nanopartículas lipídicas. Da
mesma formaque as vacinas de

vetores virais, uma vez
inoculadas, estimulam as células
humanas a produzir a proteína

Spike, que vão por sua vez
estimular a resposta imune

específica. Do ponto de vista di
transporte e armazenamento,

estas vacinas requerem
temperaturas muito baixas para

conservação.  (-70ºC a -20ºC)

Unidades Proteicas
Através da recombinação

genéticado vírus SARS-CoV-2,
utilizam-se nanopartículas da

proteína Spike (S) do vírus
recombinante SARS-CoV-2 rS ou

uma parte desta proteína
denominada de domínio de

ligação ao receptor (RDB). Os
fragmentos deste vírus

desencadeiam uma resposta
imune sem expor o corpo ao

vírus inteiro. Essa tecnologia já é
licenciada e utilizada em outras
vacinas em uso em larga escala.
Requer adjuvantes para indução

da resposta imune.
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VACINAS EM USO NO BRASIL

Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Instituto
Butantan/Sinovac

Vacina covid -19 Recombinate - Fiocruz/Astrazeneca



Vacina adsorvida covid-19 (inativada) -
Instituto Butantan/Sinovac

Indicação de uso:
Pessoas com idade maior ou igual de 18 anos

Via de administração e esquema vacinal:
Intramuscular, 2 doses de 0,5 mL, com irtervalo de 2 a 4 semanas

Efiácia:
Demosntrou eficácia em um esquema contendo 2 doses com
intervalo de 2 a semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de
covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a
eficácia foi de 77,96%.
Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos
graves no grupo placebo. A eficácia global da vacina, incluindo casos
leves, que não precisaram de atendimento médico, foi de 50,369%



Vacina Covid-19 (recombinante) -
Fiocruz/Astrazeneca

Indicação de uso:
Pessoas com idade maior ou igual de 18 anos

Via de administração e esquema vacinal:
Intramuscular, 2 doses de 0,5 mL, com irtervalo de 2 a 4 semanas

Efiácia:
A eficácia desta vacina foi de 73,43%, demonstrada em um esquema
contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas.



Excipientes da Vacina adsorvida COVID-19 - Instituto Butantan/Sinovac: hidróxido de
alumínio. hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfatp de sódio, cloreto de sódio, água para
injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH.
Excipientes da vacina COVID-19 (recombinante) - AstraZeneca/Fiocruz: L-Histidina,
cloridrato de L-histidina monoidratado, cloreto de magnésio hexaidratado, polissorbato 80,
etanol, sacarose, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidrarado (EDTA) e água para injetáveis.

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes da vacina.

Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose
anterior de uma vacina contra a Covid-19.

As vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil e outras vacinas aprovadas ejá em uso em
outros países são seguras. Os dados de segurança dos estudos clínicos estão sendo
replicados na utilização em larga escala desses imunizantes. Como não são vacinas que
utilizam vírus vivo atenuado em sua composição as contraindicações absolutas se resumem
à presença de hipersensibilidade a componentes da vacina ou a história de anafilaxia em
uma dose anterior de vacina contra a covid-19.

Contraindicações à administração da vacina



Apesar de ainda não haver estudos e análise de segurança específicas para algumas
populações como gestantes, lactantes e imunossuprimidos, é possível vacinas essas pessoas
fazendo uma análise individualizada de risco/benefício pelo médico que acompanha essas
pacientes.

Contraindicações à administração da vacina

Uso de Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes Orais e Vacinação: devem ser mantidos e
não implicam em impedimento à vacinação. Não há relatos de interação entre anticoagulantes em uso
no Brasil com vacinas. Poderá ocorrer hematoma no local da aplicação.
Pacientes portadores de Doenças Reumáticas Imunomediadas (DRIM)/Autoimunes:
preferencialmnete o paciente deve ser vacinado com a doença controlada ou em remissão, como
também baixo grau de imunossupressão ou sem imunossupressão. Entretando a decisão sobre a
vacinação deve ser individualizada (médico - paciente).
Pacientes oncológicos, Transplantados e demais Pacientes Imunossuprimidos: A eficácia e
segurança das vacinas covid-19 não foram avaliadas nesta população.
Pacientes vivendo com HIV/Aids: Não há restrição ao seu uso em pessoas vivendo com HIV/Aids,
independente do valor do CD4.



As recomendações para adiamento da imunização são basicamente as mesmas para as
outras vacinas do PNI. Há uma recomendação específica para pacientes com diagnóstico
recente de covid-19 para adiar a vacinação para 4 semanas após o início dos sintomas.

Adiamento



Não é recomendada a administração de diferentes tipos de vacinas contra a covid-19, não
há estudos que comprovem maior resposta imunológica quando são administradas no
mesmo indivíduo vários tipos de vacinas contra a covid-19

Vacinação simultânea



Falsas contraindicações

Ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, a
exemplo da reação local (dor, vermelhidão ou inflamação no lugar da
injeção.

Diagnósticos clínicos prévios de doença, tais como tuberculose,
coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, caxumba e
rubéola.

Doença neurológica estável pregressa com sequela presente

Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita

Alergias, exceto as alergias graves a algum componente da vacina
(anafilaxia comprovada)

História de alergia não especificada, individual ou familiar

História familiar de evento adverso à vacinação (exemplo: convulsão).
Uso de antibiótico profilático ou terapeutico antiviram.

Tratamento com corticosteroides

Convalescencia de doenças agudas

Usuários em profilaxia pós-exposição e na reexposição com a vacina
raiva (inativada).


