
1. VACINAS DISPONÍVEIS 

As vacinas utilizadas pelo SUS passaram por todas as etapas necessárias 

para a criação de um novo imunizante e cumprem a critérios científicos rigorosos 

adotados pela Agência Nacional Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Veja 

o status das vacinas que estarão disponíveis no Programa Nacional de 

Imunizações (PNI). 

 

 

 

1.1 Vacina adsorvida covid-19 (inativada) - Sinovac (Coronavac)/ 

Butantan 

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.  

 

1.2 Vacina covid-19 (recombinante) – AstraZeneca/Fiocruz 

Vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de 

Oxford em parceria com a Fiocruz. 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. 

 

1.3 Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth 

A eficácia desta vacina tem sido semelhante nas diferentes faixas etárias. 

Para trabalhadores de saúde da linha de frente (80% após a primeira dose e 
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90% após a segunda contra infecção pelo SARS-CoV-2), idosos acima de 70 

anos (redução do risco de internação hospitalar de cerca de 80% e de risco de 

óbito pela covid-19 de 85%), ou na população geral (97% contra casos 

sintomáticos, necessidade de internação ou morte pela covid-19). O Programa 

Nacional de Imunizações opta por adotar o esquema de duas doses desta vacina 

com intervalo de 12 semanas. 

 

1.4  Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen 

Dados preliminares indicam que a eficácia global foi de 66,3% (IC95% = 

57,2%-72,4%) após ≥14 dias da vacinação com dose única, sendo que uma 

eficácia de ≥63% foi observada em diferentes categorias por idade, sexo, 

raça/etnia e entre aqueles com comorbidades. 

Em relação à capacidade da vacina em evitar hospitalizações, a eficácia 

estimada foi de 93,1% (IC95% = 71,1%- 98,4%) ≥14 dias da vacinação; sendo 

que após ≥28 dias, não houve hospitalizações no grupo vacinado (eficácia 

estimada em 100%, IC95% = 74,3%-100%).  A eficácia contra mortalidade global 

foi de 75% (IC95% 33,4%-90,6%), não sendo detectada nenhuma morte 

associada a covid-19 no grupo vacinado (contra 7 no grupo placebo). O esquema 

desta vacina é em dose única. 

 

2. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA 

VACINA 

Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de 

segurança na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com 

anticorpo detectável pelo SARSCOV-2. É improvável que a vacinação de 

indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha um 

efeito prejudicial sobre a doença. 

 

2.1 PRECAUÇÕES 

• Doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento 

da vacinação até a resolução do quadro ; 



• Pessoas com suspeita clínica de COVID-19 recomenda-se o adiamento 

da vacinação com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações 

da doença; 

•  Pessoas com infecção confirmada a vacinação deve ser adiada até a 

recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos 

sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva 

em pessoas assintomáticas; 

•  Pessoas com sintomatologia prolongada não é contraindicação para o 

recebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência de 

piora clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se 

evitar a atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente 

da pessoa; 

• Gestantes, lactantes e puérperas podem ser vacinadas quando 

pertencentes a um dos grupos prioritários, por decisão compartilhada 

entre a mulher e seu médico assistente; 

 

2.2 CONTRAINDICAÇÕES 

• Pessoas menores de 18 anos de idade;  

• Pessoas que 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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