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Vacinas contra a COVID-19
No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina
eficaz e segura é reconhecida como uma solução em potencial para o controle
da pandemia, aliada à manutenção das medidas de prevenção já
estabelecidas.
Com o início da vacinação contra covid-19 no Brasil em janeiro de 2021,
muitas dúvidas em relação à tecnologia, eficácia, contraindicações,
distribuição das vacinas começaram a surgir. Para entender melhor a situação
de cada uma, vamos conferir as diferenças e os principais pontos das vacinas.
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Vacinas Covid-19
As vacinas COVID-19 distribuídas para uso até o momento na Campanha
Nacional são (BRASIL, 2021):
•
•
•
•

Coronavac;
AstraZeneca;
Pfizer/Wyeth; e
Janssen.

Fonte: BRASIL, 14 de agosto de 2021 (10ª ed.).

Plataformas tecnológicas das Vacinas COVID-19 em produção
A seguir são descritas as principais plataformas tecnológicas utilizadas
para o desenvolvimento das vacinas em estudo clínico de fase III na ocasião da
redação deste documento.

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 por 20 procedimentos físicos ou químicos. Geralmente são
vacinas seguras e imunogênicas, pois os vírus inativados não possuem a capacidade de
replicação.

Fonte: BRASIL, 2021.
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Plataformas tecnológicas das Vacinas COVID-19 em produção
Vacinas de vetores virais
Estas vacinas utilizam vírus humanos ou de outros animais, replicantes ou não, como
vetores de genes que codificam a produção da proteína antigênica (no caso a proteína
Spike ou proteína S do SARS-CoV-2).

Os vetores virais replicantes podem se replicar dentro das células enquanto os nãoreplicantes, não conseguem realizar o processo de replicação, porque seus genes principais
foram desativados ou excluídos. Uma vez inoculadas, estas vacinas com os vírus
geneticamente modificados estimulam as células humanas a produzir a proteína Spike, que
vão, por sua vez, estimular a resposta imune específica.
Fonte: BRASIL, 2021.

Plataformas tecnológicas das Vacinas COVID-19 em produção
Vacina de RNA mensageiro
O segmento do RNA mensageiro do vírus, capaz de codificar a produção da proteína
antigênica (proteína Spike), é encapsulado em nanopartículas lipídicas.
Da mesma forma que as vacinas de vetores virais, uma vez inoculadas, estas vacinas
estimulam as células humanas a produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a
resposta imune específica.
Obs.: Esta tecnologia permite a produção de volumes importantes de vacinas, mas utiliza
uma tecnologia totalmente nova e nunca antes utilizada ou licenciada em vacinas para uso
em larga escala.
Fonte: BRASIL, 2021.
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Do ponto de vista de transporte e armazenamento, estas vacinas requerem temperaturas
muito baixas para conservação (-70º C no caso da vacina candidata da Pfizer e -20º C no
caso da vacina candidata da Moderna), o que pode ser um obstáculo operacional para a
vacinação em massa, especialmente em países de renda baixa e média.

Fonte: BRASIL, 2021.

Plataformas tecnológicas das Vacinas COVID-19 em produção
Unidades proteicas
Através de recombinação genética do vírus SARS-CoV2, se utilizam nanopartículas da
proteína Spike (S) do vírus recombinante SARS-CoV-2 rS ou uma parte dessa proteína
denominada de domínio de ligação ao receptor (RDB).
Obs.: Os fragmentos do vírus desencadeiam uma resposta imune sem expor o corpo ao
vírus inteiro. Esta é uma tecnologia já licenciada e utilizada em outras vacinas em uso em
larga escala e, usualmente, requer adjuvantes para indução da resposta imune.

Fonte: BRASIL, 2021.
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Vacinas COVID-19 em uso no Brasil
• Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Sinovac / Instituto Butantan

Vacina adsorvida
covid-19 (inativada)
Coronavac

Pessoas com
idade maior ou
igual a 18 anos

0,5ml

Entre
+2°C e +8°C**

2 doses*

intramuscular (IM)

*Intervalo entre doses de 4 semanas.
**Prazo de validade e conservação 12 meses, se conservado entre 2°C e 8°C;
Validade após abertura do frasco 8 horas após abertura em temperatura de 2°C à 8°C.

Fonte: BRASIL, 2021.

Vacinas COVID-19 em uso no Brasil
• Vacina covid-19 (recombinante) – AstraZeneca/Oxford/Fiocruz
A partir de 18
anos de idade

0,5ml

AstraZeneca
Fiocruz

Entre
+2°C e +8°C**

2 doses*

intramuscular (IM)

*Intervalo entre doses de 12 semanas.
**Validade frasco multidose fechado 6 meses a partir da data de fabricação em temperatura de 2°C a 8°C;
Validade frasco multidose aberto 48 horas em temperatura de 2°C a 8°C.
Fonte: BRASIL, 2021.
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Vacinas COVID-19 em uso no Brasil
• Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth
Idade maior ou
igual a 18 anos

0,3ml

Pfizer
(RNAm)
Entre
+2°C e +8°C**

2 doses*

intramuscular (IM)

*Intervalo entre doses de 12 semanas.
**Prazo de validade e conservação:
- no máximo 5 dias à temperatura de +2°C a +8°C;
- até 14 dias (2 semanas) à temperatura de -25°C à - 15°C;
- durante toda a validade (6 meses) em freezer de ultra baixa temperatura (-80°C à -60°C). Fonte: BRASIL, 2021.

• Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth
**Validade após abertura do frasco 6 horas após a diluição em temperatura de 2°C à 8°C.

Obs: A vacina descongelada deve ser diluída no frasco original com 1,8 ml de solução de
cloreto de sódio 0,9%, utilizando agulha de calibre igual ou inferior a 21 gauge e técnicas
assépticas. Homogeneizar suavemente, não agitar; Após a diluição o frasco contém 2,25ml .

Fonte: BRASIL, 2021.
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Vacinas COVID-19 em uso no Brasil
• Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen
Idade maior ou
igual a 18 anos

0,5ml

Janssen

Entre
+2°C e +8°C*

*Prazo de validade e conservação:
- 4,5 meses à temperatura de +2°C a +8°C (atualização em 14/06/2021);
- 24 meses à temperatura de -25°C à -15°C;
- 6 horas após a abertura do frasco em temperatura de 2°C à 8°C;
- Após descongelada, não recongelar.

Dose única

intramuscular (IM)

Fonte: BRASIL, 2021.

Administração simultânea com outras vacinas (coadministração)
IMPORTANTE! Nenhuma das vacinas COVID-19 aprovadas atualmente é de
vírus vivo atenuado e, portanto, é improvável que a administração simultânea
com as demais vacinas do calendário vacinal incorra em redução da resposta
imune ou risco aumentado de eventos adversos.

Fonte: BRASIL, 2021.
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1. (Prefeitura de Lençóis Paulista-SP/OMNI/2021) Vacinas inativadas são
feitas com auxilio de substâncias químicas que destroem o material genético
do vírus e consequentemente impedem a sua replicação o que torna incapaz
de causar doença. Baseado nas vacinais atuais do Covid -19 assinale as vacinas
inativadas:
a) Coronavac e Pfizer.
b) Coronovac e Sputnik.
c) Sputnik e Covaxin.
d) Janssen e AstraZeneca.

2. (Prefeitura de Lindóia do Sul-SC/AMAUC/2021) De acordo com o CONASS –
Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, no caso da vacina contra a Covid-19, é
importante saber que para ser imunizado é necessário tomar as duas doses da
vacina. A segunda dose deve ser aplicada num intervalo de:
a) 14 a 28 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac
(Sinovac/Butantan) e de 120 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
b) 21 a 40 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac
(Sinovac/Butantan) e de 120 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
c) 21 a 40 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac
(Sinovac/Butantan) e de 90 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
d) 7 a 21 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac (Sinovac/Butantan)
e de 90 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
e) 14 a 28 dias em relação à primeira dose, no caso da Coronavac
(Sinovac/Butantan) e de 90 dias no caso da Covishield (Astra Zeneca / Fiocruz).
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3. (RESMULTI-CE/2021) Em virtude da pandemia pela COVID-19, O Ministério
da Saúde tomou a decisão de realizar a Campanha Nacional de Vacinação
contra a gripe com um mês de antecedência, visando reduzir a carga de
circulação na população. Qual o tipo e proteção conferida pela vacina ofertada
na rede pública durante a campanha de 2020?
a) Vacina trivalente, que possui proteção contra a Influenza dos tipos A, B e C.
b) Vacina bivalente, que protege contra o vírus da Influenza A e do
Coronavírus.
c) Vacina quadrivalente, que possui dois subtipos do vírus Influenza A e dois
subtipos B.
d) Vacina trivalente, que possui dois tipos da Influenza A (H1N1 e o H3N2) e
um vírus da Influenza B.

4. (PB Saúde/VUNESP/2021) Leia atentamente a notícia apresentada a seguir.
Ministério da Saúde insere pessoas
com HIV em grupo prioritário da vacinação
Por Jovem Pan
30.03.2021

O Ministério da Saúde inseriu nesta segunda-feira, 29, pessoas vivendo com o
HIV, de 18 a 59 anos, na lista de priorização da vacinação contra a Covid-19.
Segundo nota técnica, a indicação é vacinar este grupo após encerrar a
vacinação de pessoas de 60 a 64 anos. A Saúde afirma, no documento, que a
intenção é “reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em
relação ao risco de hospitalização e óbito. Pessoas com HIV, maiores de 60
anos, já estão contempladas na priorização por faixa etária.
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4. (PB Saúde/VUNESP/2021)
O ministério também diz que a medida segue “novas evidências científicas”
que apontam riscos de “desfechos negativos da Covid-19” neste grupo. As
pessoas que vivem com HIV devem receber as doses na mesma etapa em que
serão contemplados quem apresenta comorbidades, como diabetes,
hipertensão e doenças cardiovasculares. Trata-se do maior grupo de risco do
plano de imunização, com cerca de 18 milhões de pessoas.
Prefeitos e governadores podem traçar planos próprios, mas há um acordo
entre o ministério e conselhos que representam secretários estaduais (Conass)
e municipais (Conasems) para que seja seguido o plano nacional de vacinação.
Segundo a Saúde, serão considerados na lista de prioridades todos os
indivíduos que vivem com HIV, de 18 a 59 anos, independentemente da
contagem de linfócitos T-CD4+.

4. (PB Saúde/VUNESP/2021)
O início da vacinação para este grupo será informado por meio do Programa
Nacional de Imunizações.
(https://jovempan.com.br/noticias/brasil/ministerio-da-saudeinserepessoas-com-hiv-em-grupo-prioritario-da-vacinacao.html .

Acesso em 05.07.2021. Adaptado)

A inclusão de pessoas vivendo com o HIV na lista de priorização da vacinação
contra a Covid-19 atende ao princípio doutrinário do SUS de
a) regionalização.
d) hierarquização.
b) longitudinalidade do cuidado.
e) descentralização.
c) equidade.
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GABARITO
1-A
2-E
3-D
4-C
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