
 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DAS VACINAS DISPONÍVEIS 
 
 
1. CoronaVac/ Sinovac/ Butantan 
 
1.1  APRESENTAÇÃO:  

 

 Monodose: Suspensão injetável. Cartucho com 40 frascos-ampola com 
uma dose de 0,5 mL contendo 600 SU do antígeno do vírus inativado 
SARS-CoV-2 cada. 

 
 

 Multidose: Cartucho com 20 frascos-ampola com 10 doses de 0,5 mL 
contendo 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 cada. 
Pode ser utilizada em até 08 horas após aberto, desde que mantida em 
condições assépticas e sob temperatura entre +2ºC e +8ºC. 

 
A vacina adsorvida covid-19 (inativada) deve ser administrada por via 

intramuscular. 
O esquema de imunização é de 2 doses de 0,5 mL com intervalo de 2-4 

semanas entre as doses, preconizado em 25 dias pelo estado do Paraná. 
Recomenda-se a administração da vacina na região deltoide da parte superior 
do braço por via intramuscular. 
 
1.2  COMPOSIÇÃO: 

Cada dose de 0,5 mL de suspensão injetável contém 600 SU do antígeno 
do vírus inativado SARSCoV-2. Excipientes: hidróxido de alumínio, 
hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água 
para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH.  

Este produto não contém conservantes. 
 
1.3  INDICAÇÕES: 

A vacina adsorvida covid-19 (inativada) é indicada para imunização ativa 
para prevenção de casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-
2, em indivíduos com 18 anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus. O 
esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta 
imune esperada para a prevenção de COVID-19. A proteção em indivíduos com 
esquemas incompletos não foi avaliada nos estudos clínicos. Não há estudos 
que demonstrem proteção da vacina adsorvida covid-19 (inativada) contra a 
infecção por SARS-CoV-2, uma vez que o objetivo dos estudos realizados até o 
momento foi o de avaliar a eficácia para a proteção contra a doença causada 
pelo SARS-CoV-2. Portanto, as pessoas que receberem o esquema de 
imunização deverão manter as medidas de prevenção contra infecção por 
SARS-CoV-2 para diminuir o risco de infecção e transmissão do SARS-CoV-2 a 
contactantes.  



 

 

 
1.4  RESULTADOS DE EFICÁCIA: 

Um estudo clínico de fase I / II randomizado, duplo-cego e controlado por 
placebo foi conduzido em adultos com idade entre 18-59 anos e idosos com 60 
anos ou mais. Os desfechos de avaliação da imunogenicidade foram avaliados 
com o conjunto por protocolo (PPS, sigla em inglês) nos estudos clínicos de fase 
II, e os resultados dos ensaios clínicos do conjunto de análise completo (FAS, 
sigla em inglês) foram consistentes com as conclusões do conjunto PPS. Os 
desfechos da avaliação da imunogenicidade incluem as taxas de soroconversão 
e a média geométrica dos títulos (GMT, sigla em inglês). A soroconversão é 
definida como uma mudança de soronegativa (<1:8) para soropositiva (≥1:8) ou 
um aumento de 4 vezes dos títulos basais se soropositivo. O ensaio de 
anticorpos séricos foi realizado usando o método padrão da Organização 
Mundial de Saúde, ou seja, método de teste de inibição citopática. Os resultados 
são apresentados na tabela abaixo. 
 

 

Fonte: Diretrizes de Texto de Bula Vacina Absorvida covid-19 – Instituto Butantan, 2021. 

 

Em estudo de fase III conduzido no Brasil com professionais de saúde 

maiores de 18 anos em contato direto com pacientes com COVID-19, avaliou-se 

a eficácia da vacina em esquema de duas doses com intervalo de duas semanas 

em comparação a um grupo que recebeu placebo (alocação 1:1).  

A análise foi realizada considerando casos de COVID-19 apresentando, 

ao menos, dois dias de sintomas associados à doença e com RT-PCR de swab 

respiratório confirmado para detecção do vírus SARSCoV-2. Os casos foram 

classificados conforme sua intensidade usando a Escala de Progressão Clínica 

de COVID-19 da Organização Mundial da Saúde e são apresentados 

considerando os seguintes parâmetros: Score 2 para casos leves com sintomas 

que não precisam de assistência, Score 3 para casos leves que precisam de 

algum tipo de assistência e Score 4 ou superior para casos moderados e graves 

que precisam de internação hospitalar.  



 

 

Dos 4653 participantes analisados no grupo vacinal, 186 tinham 60 anos 

de idade ou mais e dos 4589 participantes no grupo placebo, 176 tinham 60 anos 

de idade ou mais. A análise de eficácia vacinal foi avaliada pelo modelo de 

regressão de Cox considerando a faixa etária. Embora, os dados de eficácia para 

pessoas maiores de 60 anos não são conclusivos com esse número de 

participantes. 

 

 

Fonte: Diretrizes de Texto de Bula Vacina Absorvida covid-19 – Instituto Butantan, 2021. 

 

1.5  CONTRAINDICAÇÕES  

Em caso de qualquer uma das seguintes condições, o uso da vacina 

adsorvida covid-19 (inativada) é contraindicado:  

 Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina  

 Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças 

crônicas 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 

orientação médica ou do cirurgião-dentista. 

Não existe informação sobre o uso da vacina durante a lactação.  

Uso pediátrico: Não há resultados de estudos conduzidos com a vacina 

adsorvida covid-19 (inativada) na população pediátrica.  

Uso em idosos: Nenhum ajuste de dose é necessário na população idosa.  

Nenhum ajuste de dose é necessário em pessoas com infecção prévia por 

SARS-CoV-2. 

 



 

 

1.6 REAÇÕES ADVERSAS 

 

Os eventos adversos estão classificados de acordo com a frequência 

utilizando a seguinte convenção:  

Muito comum: ≥ 10%  

Comum: ≥ 1% e <10% 

Incomum: ≥ 0,1% e <1% 

Raro: ≥ 0,01% e <0,1% 

Muito raro: < 0,01% incluindo relatos isolados. 

Desconhecido: (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis) 

 

Estudos clínicos de fase I / II foram realizados em 1.165 adultos e idosos 

com 18 anos ou mais, e um total de 924 indivíduos receberam duas doses de 

imunização básica. A observação sistemática de acompanhamento de 

segurança foi realizada dentro de 7 dias após cada dose de vacinação. Os 

eventos adversos foram coletados por meio de notificações dos participantes e 

acompanhamento regular dos investigadores dentro de 8-30 dias após cada 

dose. Não foram encontradas reações adversas de Grau III; Não ocorreu 

nenhum evento adverso grave relacionado a este produto.  

A incidência global de reações adversas nos indivíduos vacinados com a 

dose alvo foi de 23,73%, dos quais 23,24% foram leves e 1,94% moderadas.  

A análise de segurança preliminar do estudo clínico fase III realizada com 

5.051 participantes adultos (18-59 anos) e idosos (com mais de 60 anos) que 

receberam o esquema completo com 2 doses da vacina mostrou que a 

frequência geral de ocorrência de reações adversas solicitadas (locais e 

sistêmicas) até 7 dias após a administração da segunda dose foi de 50,8% no 

grupo dos adultos e 36,4% no grupo dos idosos. Para as reações adversas não 

solicitadas (locais e sistêmicas) até 7 dias após a administração da segunda 

dose, a frequência geral de ocorrência foi de 9,2% no grupo de adultos e 8,1% 

no grupo de idosos. A reação mais comum observada depois da segunda dose 

da vacina em ambos os grupos foi dor no local da administração, que ocorreu 

em 40,1% dos adultos e 27,8% dos idosos. A grande maioria das reações 

adversas observadas foram de Grau 1/2 e não ocorreu nenhuma reação adversa 

grave. 

 

Reações adversas observadas a partir dos estudos clínicos fase I/II em 

Adultos (18-59 anos) e idosos (com mais de 60 anos):  

 Reação muito comum (> 1/10): 

 Local: dor  

 Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10):  

 Sistêmica: fadiga, febre, mialgia, diarreia, náusea, dor de 

cabeça  

 Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100):  



 

 

 Sistêmica: vômitos, dor abdominal inferior, distensão 

abdominal, tonturas, tosse, perda de apetite, 

hipersensibilidade, pressão arterial elevada.  

 Local: coloração anormal no local da administração, inchaço, 

prurido, eritema, hipoestesia local, endurecimento. 

 

Reações adversas observadas a partir do estudo clínico fase III em 

Adultos (18-59 anos) até 7 dias após a administração da segunda dose da 

vacina:  

 Reação muito comum (> 1/10): 

 Sistêmica: cefaleia, fadiga.  

 Local: dor  

 Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10):  

 Sistêmica: náusea, diarreia, mialgia, calafrios, perda de apetite, 

tosse, artralgia, prurido, rinorreia, congestão nasal  

 Local: eritema, inchaço, enduração, prurido.  

 Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100):  

 Sistêmica: vômito, febre, exantema, reação alérgica, dor 

orofaríngea, odinofagia, espirros, astenia, tontura, dor 

abdominal, sonolência, mal estar, rubor, dor nas extremidades, 

dor abdominal superior, dor nas costas, vertigem, dispneia, 

edema,  

 Local: hematoma  

 

Reações adversas observadas a partir do estudo clínico fase III em Idosos 

(acima de 60 anos) até 7 dias após a administração da segunda dose da vacina:  

 Reação muito comum (> 1/10)  

 Local: dor  

 Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10)  

 Sistêmica: náusea, diarreia, cefaleia, fadiga, mialgia, tosse, 

artralgia, prurido, rinorreia, odinofagia, congestão nasal  

 Local: prurido, eritema, edema local, enduração.  

 Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100)  

 Sistêmica: vômito, calafrios, diminuição de apetite, reação 

alérgica, astenia, tontura, equimose, hipotermia, desconforto 

nos membros  

 Local: hematoma  

 

Além disso, existem riscos teóricos de que indivíduos vacinados poderiam 

desenvolver uma doença mais grave, mas até o momento não há nenhum relato 

que isso tenha acontecido com o vírus que causa a COVID-19. Esta vacina foi 

testada anteriormente em animais e estes não apresentaram esta forma de 

infecção mais grave. 

 
Fonte: Diretrizes de Texto de Bula Vacina Absorvida covid-19 – Instituto Butantan, 2021. 



 

 

2. AstraZeneca/ Oxford/ Fiocruz 
 

2.1  APRESENTAÇÃO:  

 
Cartucho contendo suspensão injetável da vacina covid-19 

(recombinante) com 50 frascos-ampola com 5,0 mL (10 doses) cada. 

Via intramuscular e de uso adulto. 

O esquema de vacinação com a vacina covid-19 (recombinante) consiste 

de duas doses separadas de 0,5 mL cada. A segunda dose deve ser 

administrada entre 4 e 12 semanas após a primeira dose. 

 

2.2  COMPOSIÇÃO: 

Cada frasco-ampola contém 10 doses da vacina covid-19 (recombinante). 

Cada dose de 0,5 mL contém 5 × 1010 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. 

Esse produto contém organismos geneticamente modificados (OGMs). 

Excipientes: L-Histidina, cloridrato de L-histidina monoidratado, cloreto de 

magnésio hexaidratado, polissorbato 80, etanol, sacarose, cloreto de sódio, 

edetato dissódico di-hidratado (EDTA) e água para injetáveis. 

 

2.3  INDICAÇÕES: 

A vacina covid-19 (recombinante) é indicada para a imunização ativa de 
indivíduos a partir de 18 anos de idade para a prevenção da doença do 
coronavírus 2019 (COVID-19). 

2.4  RESULTADOS DE EFICÁCIA: 
 

EFICÁCIA CLÍNICA: 
A vacina covid-19 (recombinante) foi avaliada com base em uma análise 

interina de dados agrupados de quatro estudos controlados, randomizados, 
cegos e em andamento: um estudo de Fase I/II, COV001 (NCT04324606), em 
adultos sadios de 18 a 55 anos de idade no Reino Unido; um estudo de Fase 
II/III, COV002 (NCT04400838), em adultos ≥ 18 anos de idade (incluindo idosos) 
no Reino Unido; um estudo de Fase III, COV003 (ISRCTN89951424), em adultos 
≥ 18 anos de idade (incluindo idosos) no Brasil; e um estudo Fase I/II, COV005 
(NCT04444674), em adultos entre 18 a 65 anos de idade na África do Sul. Os 
estudos excluíram indivíduos com histórico de anafilaxia ou angioedema, doença 
cardiovascular, gastrointestinal, hepática, renal, endócrina/ metabólica grave e/ 
ou não controlada e doenças neurológicas; bem como aqueles com 
imunossupressão grave. Nos estudos COV001 e COV002, as vacinações para 
influenza sazonal e pneumocócica foram permitidas (pelo menos 7 dias antes ou 
depois da vacina do estudo).  



 

 

Com base nos critérios pré-definidos para a análise interina de eficácia, 
COV002 e COV003 excederam o limiar de ≥ 5 casos virologicamente 
confirmados de COVID-19 por estudo e, assim, contribuíram para a análise de 
eficácia; COV001 e COV005 foram excluídos.  

Na análise agrupada para eficácia (COV002 e COV003), indivíduos ≥ 18 
anos de idade receberam duas doses da vacina covid-19 (recombinante) 
(N=5.807) ou controle (vacina meningocócica ou soro fisiológico) (N=5.829). 
Devido a restrições logísticas, o intervalo entre a dose 1 e a dose 2 variou de 4 
a 26 semanas.  

Os dados demográficos basais foram bem equilibrados entre os grupos 
de tratamento com a vacina covid-19 (recombinante) e o controle. Na análise 
agrupada, 94,1% dos indivíduos tinham de 18 a 64 anos de idade (sendo 5,9% 
com 65 anos de idade ou mais); 60,7% dos indivíduos eram mulheres; 82,8% 
eram brancos, 4,6% asiáticos e 4,4% negros. No total, 2.070 (35,6%) indivíduos 
tinham pelo menos uma comorbidade pré-existente (definida como IMC ≥30 
kg/m2, doença cardiovascular, doença respiratória ou diabetes). No momento da 
análise interina, a mediana do tempo de acompanhamento após a dose 1 e após 
a dose 2 foi 4,7 meses e 2,2 meses, respectivamente.  

A determinação final dos casos de COVID-19 foi feita por um comitê de 
avaliação que também designou a gravidade da doença de acordo com a escala 
de progressão clínica da OMS. No total, 131 indivíduos tiveram COVID-19 pelo 
SARS-CoV-2 virologicamente confirmado (por testes de amplificação de ácido 
nucleico) ocorrendo ≥ 15 dias após a segunda dose com pelo menos um sintoma 
de COVID-19 (febre objetiva (definida como ≥ 37,8°C), tosse, falta de ar, anosmia 
ou ageusia) e sem evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2. 

A vacina covid-19 (recombinante) reduziu significantemente a incidência 
de COVID-19 em comparação com o grupo controle (vide Tabela 1). 

 



 

 

 

Fonte: Bula vacina COVID-19 (recombinante) – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-

manguinhos / FioCruz, 2021. 

 

O nível de proteção obtido de uma dose única da vacina covid-19 

(recombinante) foi avaliado em uma análise exploratória que incluiu indivíduos 

que receberam uma dose. Os participantes foram censurados da análise no 

primeiro momento em que receberam uma segunda dose ou 12 semanas após 

a dose 1. Nessa população, a eficácia da vacina de 22 dias após a dose foi 

73,00% (IC 95%: 48,79; 85,76 [vacina covid-19 (recombinante) 12/7.998 vs 

controle 44/7.982]).  

As análises exploratórias mostraram que o aumento da imunogenicidade 

foi associado a um intervalo de dose mais longo (consulte a Tabela 2 de 

imunogenicidade). A eficácia é atualmente demonstrada com mais certeza para 

intervalos de dosagem de 8 a 12 semanas. Os dados para intervalos superiores 

a 12 semanas são limitados.  

Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma 

eficácia da vacina de 73,43% [IC 95%: 48,49; 86,29]; 11 (0,53%) vs 43 (2,02%) 

para a vacina covid-19 (recombinante) (N=2.070) e o controle (N=2,113), 

respectivamente; que foi similar à eficácia da vacina observada na população 

geral. 

O número de casos (2) de COVID-19 em 660 indivíduos ≥ 65 anos de 

idade foi muito pequeno para qualquer conclusão sobre a eficácia. Para essa 



 

 

subpopulação, estão disponíveis dados de imunogenicidade, conforme descrito 

abaixo. 

 

IMUNOGENICIDADE 

Após a vacinação com a vacina covid-19 (recombinante), em indivíduos 

que eram soronegativos no basal, a soroconversão (conforme medida por um 

aumento ≥ 4 vezes do basal em anticorpos ligantes à proteína S) foi demonstrada 

em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias 

após a segunda. Anticorpos ligantes à proteína S mais elevados foram 

observados com intervalo crescente de dose (Tabela 2).  

Tendências similares foram observadas entre as análises dos anticorpos 

neutralizantes e anticorpos de ligantes à proteína S. Uma correlação imunológica 

de proteção não foi estabelecida; portanto o nível de resposta imune que 

proporciona proteção contra COVID-19 é desconhecida. 

 

 
Fonte: Bula vacina COVID-19 (recombinante) – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-

manguinhos / FioCruz, 2021. 

 

A resposta imune observada em indivíduos com uma ou mais 

comorbidades foi consistente com a população geral.  



 

 

Altas taxas de soroconversão foram observadas em idosos (≥ 65 anos) 

após a primeira dose padrão SD (97,8% [N=136, IC 95%: 93,7; 99,5]) e a 

segunda SD (100,0% [N=111, IC 95%: 96,7; NE]). O aumento nos anticorpos 

ligantes a S foi numericamente menor para indivíduos ≥ 65 anos de idade (28 

dias após a segunda SD: GMT=20.727,02 [N=116, IC 95%: 17.646,6; 24.345,2]) 

em comparação com indivíduos com idade entre 18-64 anos (28 dias após a 

segunda SD: GMT=30.695,30 [N=703, IC 95%: 28.496,2; 33.064,1]). A maioria 

dos indivíduos ≥ 65 anos de idade teve um intervalo de dose < 6 semanas, o que 

pode ter contribuído aos títulos numericamente menores observados.  

Em indivíduos com evidência sorológica de infecção prévia ao SARS-

CoV-2 no basal (GMT=13.137,97 [N=29; IC 95%: 7.441,8; 23.194,1]), os títulos 

de anticorpo S atingiram o pico em 28 dias após a dose 1 (GMT=175.120,84 

[N=28; IC 95%: 120.096,9; 255.354,8]).  

As respostas de célula T específicas para Spike, conforme medido por 

ensaio imunospot com ligação enzimática IFN-ɣ (ELISpot) são induzidas após 

uma primeira dose da vacina covid-19 (recombinante) e não aumentaram 

adicionalmente após uma segunda dose. 

 

2.5  CONTRAINDICAÇÕES  

 

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da 

vacina covid-19 (recombinante) 

 

2.6     REAÇÕES ADVERSAS 

 

A segurança geral da vacina covid-19 (recombinante) é baseada na 

análise interina dos dados agrupados de quatro estudos clínicos realizados no 

Reino Unido, Brasil e África do Sul. No momento da análise, 23.745 indivíduos ≥ 

18 anos tinham sido randomizados e recebido a vacina covid-19 (recombinante) 

ou o controle. Destes, 12.021 receberam pelo menos uma dose da vacina covid-

19 (recombinante).  

As características demográficas foram geralmente similares entre os 

indivíduos que receberam a vacina covid-19 (recombinante) e aqueles que 

receberam o controle. No geral, entre os indivíduos que receberam a vacina 

covid-19 (recombinante), 90,3% tinham entre 18 e 64 anos e 9,7% eram maiores 

que 65 anos ou mais. A maioria dos indivíduos era branca (75,5%), 10,1% eram 

negros e 3,5% asiáticos; 55,8% eram mulheres e 44,2% homens. 

As reações adversas mais frequentemente reportadas foram sensibilidade 

no local da injeção (> 60%); dor no local da injeção, cefaleia, fadiga (> 50%); 

mialgia, mal estar (> 40%); pirexia, calafrios (> 30%); e artralgia, náusea (> 20%). 

A maioria das reações adversas foi de intensidade leve a moderada e 

usualmente resolvida dentro de poucos dias após a vacinação. Em comparação 

com a primeira dose, as reações adversas reportadas após a segunda dose 

foram mais leves e menos frequentemente reportadas. As reações adversas 



 

 

foram geralmente mais leves e menos frequentemente reportadas em idosos (≥ 

65 anos de idade).  

Medicamentos analgésicos e/ou antipiréticos (por exemplo, produtos 

contendo paracetamol) podem ser usados para proporcionar alívio das reações 

adversas após a vacinação. 

As reações adversas medicamentosas (RAMs) são organizadas por 

Classe de Sistema de Órgão (SOC) do MedDRA. Dentro de cada SOC, os 

termos preferidos são organizados por frequência decrescente e então por 

gravidade decrescente. As frequências de ocorrência de reações adversas são 

definidas como: muito comum (≥ 1/10); comum (≥ 1/100 a < 1/10); incomum (≥ 

1/1.000 a < 1/100); raro (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muito raro (< 1/10.000) e 

desconhecida (não pode ser estimado com os dados disponíveis). 

 

 

 

 
Fonte: Bula vacina COVID-19 (recombinante) – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-

manguinhos / FioCruz, 2021. 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com sua equipe assistencial 

e de vacinação, orienta que reações adversas sempre seja comunicado a 

unidade de saúde, para então registro e investigação do evento. 

 
Fonte: Bula vacina COVID-19 (recombinante) – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-

manguinhos / FioCruz, 2021. 

 

 



 

 

 

3. Pfizer/ BioNtech/ Comirnaty 
 

3.1  APRESENTAÇÃO:  

 Frascos multidose com validade de 6 horas após aberto, contendo 6 
doses por frasco de 0,3 ml cada. O esquema vacinal é composto de duas doses, 
com intervalo preconizado em 12 semanas. Administrada, exclusivamente, por 
via intramuscular, em região deltoideana. Sua diluição deve ser feita aspirando 
1,8 ml de cloreto de sódio a 0,9%. 
 
3.2 COMPOSIÇÃO: 
 

Comirnaty é composta de RNA mensageiro (mRNA) de cadeia simples 
com estrutura 5-cap altamente purificado, produzido usando transcrição in vitro 
sem células a partir dos modelos de DNA correspondentes, codificando a 
proteína S (spike) do coronavírus 2 vírus da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS-CoV-2). 

Seus excipientes são: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, 
ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, 
colesterol, sacarose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato de sódio, 
dibásico di-hidratado, fosfato de potássio monobásico, água para injetáveis. 

3.3 INDICAÇÃO: 

Indicado para a imunização ativa para prevenir a doença COVID-19 
causada pelo vírus SARSCoV-2 em indivíduos com idade igual ou superior a 12 
anos, conforme recomendações oficiais. 

 

3.4  RESULTADOS DE EFICÁCIA: 
 

 A tabela a seguir apresenta as informações sobre a eficácia da vacina, e 

primeira ocorrência de COVID-19 a partir de 7 dias após a Dose 2, por subgrupo 

etário (participantes sem evidência de infecção e participantes com ou sem 

evidência de infecção no período antes de 7 dias após a Dose 2: 
 



 

 

 

Fonte: Bula Vacina Comirnaty (julho, 2021). 

 

3.5 CONTRAINDICAÇÕES 

 

O imunobiológicos não deve ser administrado a indivíduos com 

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

 

3.6 REAÇÕES ADVERSAS 

 

 A tabela a seguir, demonstra reações adversas em estudos clínicos com 

Comirnaty TM e experiência pós-autorização em indivíduos com 12 anos de 

idade ou mais: 

 



 

 

 

Fonte: Bula vacina Comirnaty – Pfizer, julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Janssen 
 

4.1  APRESENTAÇÃO:  

 Frascos multidose contendo 5 doses injetáveis por via exclusivamente, 
intramuscular, região deltoideana, de 0,5 ml cada. 

 

4.2  COMPOSIÇÃO: 

 Uma dose (0,5 ml) contém: Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína 
S (spike*) do SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), não inferior a 8,92 log10 unidades 
infecciosas (U.Inf.). Produzida numa linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia 
de DNA recombinante. Esta vacina contém organismos geneticamente 
modificados (OGMs). 
 Excipientes: 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBCD) Ácido cítrico mono-
hidratado Etanol Ácido clorídrico Polissorbato 80 Cloreto de Sódio Hidróxido de 
Sódio Citrato trissódico di-hidratado Água para preparações injetáveis. 

 

4.3 INDICAÇÕES: 

A vacina é indicada para a imunização ativa para prevenir a COVID-19 
causada pelo SARS-CoV-2 em indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos. 
A utilização desta vacina deve seguir as recomendações oficiais. 

 

4.4 RESULTADOS DE EFICÁCIA:  

 A seguir estão demonstradas na tabela, a análise de eficácia da vacina 
contra a covid-19 em adultos soronegativos para o SARS-COV-2, população de 
análise de eficácia primária: 



 

 

 

Fonte: Bula vacina Janssen, 2021. 

 

4.5  CONTRAINDICAÇÕES: 

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes já mencionados na 

composição do imunobiológico. 

 

4.6 REAÇÕES ADVERSAS: 

 

A seguir estão descritas as reações adversas bem como sua frequência 

na administração da vacina: 



 

 

 

Fonte: Bula vacina Janssen, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


