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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE AS VACINAS DISPONÍVEIS CONTRA A COVID-19 

 

1.0 Desenvolvimentos das vacinas 

Perante o atual panorama epidemiológico, houve um empenho na fabricação 

de vacinas para o enfrentamento do SARS-CoV2 tornando-se esta uma 

necessidade em todo o mundo. Um crescimentoexpressivo na descoberta de novos 

imunobiológicos seguros e eficazes tem sido notado, e a agilidade com que estes 

produtos vêm sendo posto à disposição para uso tem causado surpresaa 

comunidade científica e a população, avaliando a necessidade do caminho a ser 

percorrido entre a descoberta de uma vacina candidata, os estudos clínicos in vitro 

e os ensaios em humanos, as análises de segurança, até aeficácia bem como a 

aceitação junto às agênciasreguladoras. 

Inumeras plataformas de tecnologia vêm sendo aplicadas naampliaçãodas 

vacinas, muitas são tecnologias habituais e outras são novidades científicas 

globais, sendo as básicas as abaixolistadas: 

1.1 Vacinas de vírus inativados – As vacinas de vírus inativados empregam 

metodologia clássica de fabricação, através da qual e lançada uma ampla 

quantidade de vírus em cultura de células, sendo estes em seguida inativados 

por metodologias físicos ou químicos. Geralmente são vacinas seguras e 

imunogenicas, pois os vírus inativados não têm a capacidade de réplica e 

assim o organismo não fica exposto os grandes números de antígenos. As 

vacinas COVID-19 de vírus inativados em fase III são ampliadas por 

companhias associadas aos institutos de pesquisa Sinovac, Sinopharm/Wuhan 

InstituteofBiologicalProducts, Sinopharm/Beijing InstituteofBiologicalProductse 

BharatBiotech. 

 

 

1.2 Vacinas de vetores virais – Estas vacinas aproveitam vírus humanos ou de 

diferentes animais, replicantes ou não, como vetores de genes que reúnem a 

fabricação da proteína antigênica (no caso a proteína Spike ou proteína S do 
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SARS-CoV-2). Essa metodologia utiliza vetores vivos replicantes ou não 

replicantes.  

Os replicantes, podem se replicar dentro das células enquanto os não-replicantes, 

não conseguem atingir o método de réplica, como seus genes fundamentais 

estiveram desativados ou recusados.  

 

1.3 Vacinas de RNA mensageiro – A parte do RNA mensageiro do vírus, capaz 

de reunira fabricação da proteína antigênica (proteína Spike), e encapsulada em 

nano partículas lipídica. Da própria forma que as vacinas de vetores virais, uma vez 

inoculadas, estas vacinas excitam as células humanas a lançar a proteína Spike, 

que vão por sua vez excitar a resposta imune especifica. Esta metodologia aceita a 

fabricação de volumes respeitáveis de vacinas, mas aproveita uma metodologia 

completamente nova e jamais antes empregada ou licenciada em vacinas para uso 

em larga escala. Recentemente as vacinas produzidas pela Moderna/NIH e 

Pfizer/BioNTec são as duas vacinas de mRNA em fase III. Do entendimento de 

transporte e armazenamento, estas vacinas promovem temperaturas bem baixas 

para conservação (-70°C no caso da vacina candidata da Pfizer e -20° C no caso 

da vacina candidata da Moderna), o que pode ser uma barreira operacional para 

vacinar em massa, notadamente em países de renda baixa emédia. 

 

1.4Unidades proteicas – Através de recombinação genética do vírus SARSCoV-2, 

se utilizam nano partículas da proteína Spike (S) do vírus recombinante SARSCoV-

2 rS ou uma parte dessa proteína nomeada de domínio de ligação ao receptor 

(RDB). Os fragmentos do vírus desencadeiam um retorno imune sem expor o corpo 

ao vírus inteiro. A tecnologia já licenciada e aproveitadas em outras vacinas em uso 

em larga escala. Promove adjuvante para indução da resposta imune. As vacinas 

COVID -19 que usam esta tecnologia em fase III são a vacina da Novavax, que usa 

como adjuvante a Matriz-M1™, e a vacina desenvolvida pela 

“AnhuiZhifeiLongcomBiopharmaceutical” e o “InstituteofMicrobiology, 

ChineseAcademyofSciences”. 
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Tabela 1 – Principais vacinas que poderão ser distribuídas no Brasil (BRASIL, 2020) 

 

VACINA PLATAFOR
MA 

PAÍS 
FAIXA 

ETÁRIA 
ESQUEMA 
VACINAL 

CONSERVA
ÇÃO 

APRESENTA
ÇÃO 

 
CORONAVAC 

 
INATIVADA 

BRASIL 

(INSTITUTO 

BUTANTAN) / 

CHINA 

 
≥ 18 
ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

14 DIAS 

 
2◦C A 8◦C 

FRASCOS 
COM 10 
DOSES 

ASTRA-
ZENECA / 
OXFORD 

VETOR 
VIRAL 
NÃO 

REPLICAN

TE 

BRASIL 
(FIOCRUZ) / 
REINO 
UNIDO 

 
≥ 18 
ANOS 

2 DOSES COM 
INTERVALO DE 
4 A 

12 SEMANAS 

 
2◦C A 8◦C 

FRASCOS 
COM 10 
DOSES 

PFIZER / 
BIONTECH 

 
mRNA 

 
ESTADOS 
UNIDOS 

 
> 16 
ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

21 DIAS 

-70◦CE2◦CA 
8◦CPOR5DIA
S 

FRASCOS 
COM 05 
DOSES 

SPUTINIK V 
(GAMALEYA 
RESEARCH 
INSTITUTE) 

VETOR 
VIRAL NÃO 
REPLICAN

TE 

 
RÚSSIA 

 
> 18 
ANOS 

2 DOSES COM 
INTERVALO DE 
21 DIAS 

-18◦CE2◦CA 
8◦C  

(LIOFILIZA

DA) 

 

 
JANSSEN 

VETOR 
VIRAL 
NÃO 

REPLICAN

TE 

 
ESTADOS 
UNIDOS 

 
> 18 
ANOS 

1 OU 2 DOSES 

COM 

INTERVALO DE 

56 

DIAS 

2◦CA8◦C(

3 

MESE

S) 

 

 

MODERNA 

 

mRNA 

 

ESTADOS 
UNIDOS 

 

> 18 
ANOS 

2 DOSES COM 
INTERVALO DE 
29 DIAS 

-20◦C (ATÉ 
6MESES) E 
2◦C A 

8◦C (ATÉ 

30 

DIAS) 

 

BHARAT 
BIOTECH 

 
INATIVADA 

 
INDIA 

 
12-65 
ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

28 DIAS 

 
2◦C A 8◦C 

 

 
NOVAVAX 

SUBUNIDA
DE 
PROTEI
CA 

 
INGLATERRA 

 
18-84 
ANOS 

2 DOSES COM 

INTERVALO DE 

21 

DIAS 

 
2◦C A 8◦C 

 

CANSINO 
BIOLOGICAL 
INC 

VETOR 
VIRAL 
NÃO 

REPLICAN

TE 

 
CHINA 

 
> 18 
ANOS 

 
1 DOSE 

 
2◦C A 8◦C 
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2.0 Vacinas Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan) 

 

A vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em sociedade com o 

Butantan é uma vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 inativado. Os estudos de 

soro conversão da vacina Sinovac/Butantan, comprovaram resultados de > 92% 

nos participantes que tomaram as duas doses da vacina com intervalo de 14 dias e 

> 97% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina com intervalo de 28 

dias. A eficácia desta vacina foi comprovada em um esquema contendo 2 doses 

com intervalo de 2 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 

que necessitaram de ajuda ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não 

aconteceram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no 

grupo placebo. 

 

2.1 Especificações da vacina COVID-19: Sinovac/Butantan 

Plataforma Vírus inativado 

Indicação de uso  Maior ou iguala 18 anos 

Forma Farmacêutica Suspensão injetável 

Apresentação  Frascos com 5mL, com 10 doses ( multidoses) 

Via de administração IM (intramuscular) 

Esquema vacinal/Intervalos 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 2-4 
semanas 

Composição por dose 0,5mL contém 600 SU de antígeno do vírus 
inativado SARS-CoV-2 

Prazo de validade e 
conservação 

12 meses a partir da data de fabricação se 
conservado na temperatura 

Validade após abertura do 
frasco 

8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C 

 
* a indicação da vacina será para pessoas a partir de 18 anos de idade no país. Fonte: CGPNI/SVS/MS 
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2.2 Conservações da Vacina 

Para garantir a eficácia das vacinas COVID-19, são necessárias mantê-las 

em condições apropriadas de conservação, com temperatura controlada, de acordo 

com as orientações do fabricante e aprovação pela ANVISA. A exposição 

acumulada da vacina a temperaturas fora das preconizadas, ou diretamente à luz, 

em qualquer fase da cadeia, provoca uma perda de eficácia que não poderá ser 

 

reparada. As vacinas necessitarão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC e 

+8ºC nas câmaras frias/refrigeradas. 

 

3.0 Vacinascovishield covid-19 (astrazeneca/fiocruz)  

A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford 

em parceria com a Fio cruz 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 Covishield, comprovaram 

resultados em 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e99% 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 analisada na população geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prefeitura de Cerro Azul 

Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Sáude 

Vigilância em Saúde  

 

“Bem aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.”  

Rua Praça Monsenhor Celso, S/N - Centro, Cerro Azul – PR 

Telefone(41) 3662-1467E-mail: vigilância.cerroazul@hotmail.com 

 

 

3.1 Especificações da Vacina COVID-19: AstraZeneca/Fiocruz. Brasil, 2021 

 

Plataforma Vacina covid-19 (recombinante) 

Indicação de uso maior ou igual a 18 anos 

Forma Farmacêutica Suspensão injetável 

Apresentação Frascos-ampola com 5,0 mL (10 doses)  

Via de administração IM (intramuscular) 

Esquema vacinal/Intervalos 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo 
de 12 semanas 

Composição por dose 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). 

Prazo de validade e conservação 24 meses a partir da data de fabricação 
se conservado na temperatura; 2°C 
à8°C 

Validade após abertura do frasco 6 horas após aberta sob refrigeração 
(2ºC a 8ºC) 

 

 

3.2 conservações da vacina 

  Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é indispensável mantê-las 

em condições adequadas de conservação, com temperatura controlada, de acordo 

com as orientações do fabricante e aprovação pela ANVISA. A exposição 

acumulada da vacina a temperaturas fora das preconizadas, ou diretamente à luz, 

em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência que não poderá ser 

restaurada.  

 As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura de +2ºC a +8ºC 

nas câmaras frias/refrigeradas. 

 

4.0 Esquemas de vacinação 

A vacina proveniente do laboratório Sinovac/Butantan e 

AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Serum 

Índia deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular em esquema 

de duas doses, com intervalo determinado conforme segue:  
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Sinovac/Butantan (frasco multidoses: 10 doses/frasco): intervalo entre doses 

dessa vacina é de 2 a 4 semanas.  

AstraZeneca/Fiocruz (frasco multidoses: 10 doses/frasco): observado o 

maior intervalo entre doses, de 8 a 12 semanas. 

 Destaca-se que, caso haja alguma ocorrência que impeça o indivíduo de 

retornar no prazo determinado, orienta-se tomar a 2ª dose para completar o 

esquema. 

 

5.0 Contraindicações 

 Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no país, não é 

provável estabelecer uma lista completa de contraindicações, no entanto, 

analisando os ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão usados 

nesses estudos, entende-se como contraindicações prováveis: 

➢ Pessoas menores de 18 anos de idade (A faixa etária pode variar 

para cada vacina de acordo com a bula); 

➢ Gestantes; 

➢ Pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

uma dose anterior de uma Vacina COVID-19; 

➢ Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a 

qualquer componente da(s) vacina(s). 
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