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EFICÁCIA E EFEITOS COLATERAIS 

 
 Várias vacinas contra a COVID-19 estão sendo estudadas e desenvolvidas em todo 
o mundo para tentar combater a pandemia causada pelo novo coronavírus. As vacinas 
aprovadas para uso emergencial pela Anvisa são a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan 
em parceria com a Sinovac, e a vacina produzidapelo laboratório AstraZeneca em parceria com a 
Fiocruz. 
 

• AstraZeneca e Universidade de Oxford (AZD1222): a vacina inglesa está em 
estudos de fase 3 e numa primeira fase demonstrou eficácia de 70,4%; 
• Sinovac (Coronavac): a vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto 
Butantan demonstrou uma taxa de eficácia de 78% para casos leves e de 100% para 
infecções moderadas e graves; 

 
 

Como funcionam as vacinas da COVID-19? 
 
 As vacinas contra a COVID-19 da Astrazeneca têm sido desenvolvidas com base no 
uso de adenovirus modificado, que consiste em utilizar adenovírus, que são inofensivos 
para o corpo humano, e modificá-los geneticamente para que atuem de forma parecida com 
o coronavírus, mas sem risco para a saúde. Isso faz com que o sistema imunológico treine 
e produza anticorpos capazes de eliminar o vírus caso aconteça a infecção. 
 A vacina da Sinovac usa vírus inativados, ou seja, que foram expostos em laboratório 
a calor e produtos químicos para não serem capazes de se reproduzir. Por isso, eles não 
conseguem nos deixar doentes, mas isso é suficiente para gerar uma resposta imune e 
criar no nosso organismo uma memória de como nos defender contra uma ameaça. 
 Todas estas formas de funcionamento são teoricamente eficazes e já funcionam na 
produção de vacinas para outras doenças. 
 
 

Como é calculada a eficácia da vacina? 
 A taxa de eficácia de cada vacina é calculada tendo por base o número de pessoas 
que desenvolveu a infecção e que foram de fato vacinadas, em comparação com aquelas 
que não foram vacinadas e que receberam um placebo. 
 

• Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Instituto Butantan (IB) Coronavac 
É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS CoV-2. Os estudos de soroconversão da 
vacina adsorvida COVID-19 (Inativada), demonstraram resultados superiores a 92% nos 
participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em 
participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A eficácia desta vacina 
foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 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. 
 
 

• Vacina covid-19 (recombinante) - Fiocruz/Astrazeneca 



A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de 
Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas 
virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), 
que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias 
humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. 
Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em ≥ 
98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a segunda dose. 
A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 
semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 
73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral. 
 
 
 

Como está sendo feita a vacinação? 
 No plano inicialmente liberado pelo Ministério da Saúde, a vacinação seria dividida 
em 4 fases para chegar aos principais grupos prioritários, no entanto, novas atualizações 
mostram que a vacinação poderá ser feita em 3 fases de prioridade: 

• 1ª fase:serão vacinados trabalhadores da área da saúde, pessoas com mais de 75 
anos, população indígena e pessoas com mais de 60 anos que vivam em instituições; 
• 2ª fase: serão vacinadas pessoas acima dos 60 anos; 
• 3ª fase: serão vacinadas pessoas com outras doenças que aumentem o risco de 
infecção grave por COVID-19, como diabetes, hipertensão, doença renal, entre outras; 

Após os principais grupos de risco terem sido vacinados, a vacinação contra a COVID-19 
será disponibilizada para a restante população. 
 
 

Quem já teve COVID-19 pode tomar a vacina? 
 A orientação é que todas as pessoas possam ser vacinadas de forma segura, tendo 
tido, ou não, infecção anterior por COVID-19. Embora os estudos indiquem que após a 
infecção o corpo desenvolva defesas naturais contra o vírus durante, pelo menos, 90 dias, 
outros estudos também indicam que a imunidade conferida pela vacina seja até 3 vezes 
maior. 
 A completa imunidade da vacina apenas é considerada ativa depois que todas as 
doses da vacina são administradas. 
 
Em qualquer caso, tendo sido feita a vacinação ou tendo-se tido uma infecção anterior por 
COVID-19, é recomendado continuar a adotar as medidas de proteção individual, como uso 
de máscara, lavagem frequente das mãos e distanciamento social. 
 

Possíveis efeitos colaterais 
 Ainda não se conhecem os possíveis efeitos colaterais de todas as vacinas sendo 
produzidas contra a COVID-19. No entanto, de acordo com os estudos feitos com algumas 
vacinas ,esses efeitos parecem incluir: 

• Dor no local da injeção; 
• Cansaço excessivo; 
• Dor de cabeça; 
• Dos muscular; 
• Febre e calafrios; 
• Dor nas articulações. 



 Estes efeitos colaterais são semelhantes aos de muitas outras vacinas, incluindo a 
vacina da gripe comum, por exemplo. 
 À medida que o número de pessoas vá aumentando, é esperado que apareçam 
reações adversas mais graves, como reações anafiláticas,especialmente em pessoas mais 
sensíveis a alguns componentes da fórmula. 
 

Quem não deve tomar a vacina 
 A vacina contra a COVID-19 não deve ser administrada em pessoas com histórico 
de reações alérgicas graves a algum dos componentes da vacina. Além disso, a vacinação 
também só deve ser feita após avaliação de um médico no caso de crianças com menos 
de 16 anos, grávidas e mulheres a amamentar. 
 Pacientes a fazer uso de imunossupressores ou com doenças autoimunes também 
devem fazer a vacinação apenas sobre supervisão do médico responsável pelo tratamento. 
 
 
 


