
ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE SERÁ DISPONIBILIZADA NA CAMPANHA  

Vacina Coronavac COVID-19 (Sinovac/Butantan)  

A vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan é uma

vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 ina�vado. Os estudos de soroconversão da vacina

Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% nos par�cipantes que tomaram

as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos par�cipantes 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 semanas. Para

prevenção  de  casos  sintomá�cos  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.  

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 e +8ºC nas câmaras frias/refrigeradas. Referente a preparação da caixa térmica,

essa deverá obedecer as recomendações já definidas no Manual de Normas e 



Procedimentos para vacinação disponível no link: 

h�p://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 4 
A  vacina  proveniente  do  laboratório  Sinovac/Butantan,  deverá  ser  administrada

exclusivamente  por  via  intramuscular  em  esquema  de  duas  doses,  com  intervalo

determinado conforme segue: Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de

02  a  04  semanas.  Destaca-se  que,  em  caso  de  alguma  ocorrência  que  impeça  o

indivíduo  de  retornar  no  prazo  determinado,  é  possível  tomar  a  2ª  dose  para

completar o esquema. 

 

 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 par�culas 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 gene�camente modificadas. Os estudos de soroconversão da vacina covid19

(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 �nham uma ou mais 22 comorbidades �veram uma eficácia da vacina

de 73,43%, respec�vamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população

geral. 



Administração simultânea com outras vacinas (coadministração)  

É improvável  que a administração simultânea das vacinas COVID-19 com as demais

vacinas  do  calendário  vacinal  incorra  em  redução  da  resposta  imune  ou  risco

aumentado de eventos  adversos.  No entanto,  devido à  ausência  de estudos nesse

sen�do,  bem como visando possibilitar  o  monitoramento de eventos  adversos  pós

vacinação,  neste  momento,  não se  recomenda a  administração simultânea com as

demais vacinas do calendário vacinal. Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS

entre as vacinas COVID19 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Em  situações  de  urgência,  como  a  administração  de  soros  an�o�dicos  ou  vacina

an�rrábica para profilaxia pós exposição, esse intervalo poderá ser desconsiderado. 

Fonte:h�ps://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/marco/23/planovacinacaocovid_ed5_15-mar-2021_v2.pdf 



Vacina Covid-19 Comirnaty (Pfizer/Wyeth).

A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech é
registrada no Brasil pela farmacêu�ca Wyeth. Cada dose de 0,3mL contém 30 µg de
RNAm que  codifica  a  proteína  S  (spike)  do SARS-CoV-2.  A  vacina na  apresentação
frasco mul�dose deve ser diluída com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro
fisiológico 0,9%). Após a diluição, o frasco contém 2,25ml. A vacina é distribuída em
frascos mul�dose, contendo 6 doses em cada frasco, sendo necessária a diluição do
princípio a�vo com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico), de tal
forma que cada dose u�lizada será de 0,3mL. A vacina deve ser administrada por via
intramuscular em esquema de duas doses. 

O intervalo descrito em bula é de três semanas ou mais entre as doses. Considerando a
elevada efe�vidade vacinal após a primeira dose, estudos vêm demonstrando melhor
resposta vacinal com intervalo estendido entre doses.  Assim, em face a necessidade
urgente  da  ampliação  da  vacinação  contra  a  covid-19  no  Brasil,  o  PNI,  em
consonância  com  os  programas  do  Reino  Unido  e  do  Canadá,  estabeleceu  e
recomenda o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose da vacina
Comirnaty (Pfizer/Wyeth). 

A eficácia  vacinal  geral,  em estudos de fase  3,  que incluíram 43.548 par�cipantes,
avaliando-se covid-19 sintomá�ca confirmada por RT-PCR com início após 7 dias da
segunda  dose,  foi  de  95,0%  (90,0%–97,9%),  tendo  sido  semelhante  nas  diferentes
faixas etárias. Reanalisando dados desses estudos, a eficácia após duas semanas da
primeira dose e antes da segunda dose foi de 92,6% (69,0%-98,3%). Estudos de vida
real, demonstraram elevada efe�vidade vacinal, seja para trabalhadores de saúde da
linha de frente (80% após a primeira dose e 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 sintomá�cos, necessidade de internação ou morte pela covid-19).



Vacina covid-19 (recombinante) - Janssen

Laboratório fornecedor: Janseen Cilag 
Indicação de uso: Pessoas com idade igual ou maior a 18 anos 
Forma farmacêu�ca: Suspensão injetável A suspensão é incolor a ligeiramente 
amarela, límpida a muito opalescente 
Via de administração: IM (intramuscular) no músculo deltóide 
Esquema vacinal: Dose única de 0,5 ml 
Prazo de validade refrigerada de 2º a 8ºC: 03 meses 
Validade após abertura do frasco: 06 horas em temperatura de 2º a 8ºC

Um  estudo  de  fase  3  em  andamento,  mul�cêntrico,  randomizado,  duplo-cego  e
controlado por placebo (COV3001) está sendo conduzido nos Estados Unidos, África do
Sul e países da América La�na para avaliar a eficácia, segurança e imunogenicidade de
uma  dose  única  da  Vacina  COVID-19  Janssen  para  a  prevenção  de  COVID-19  em
adultos com 18 anos ou mais. O estudo excluiu indivíduos com função anormal do
sistema imunológico decorrente  de uma condição clínica,  indivíduos que estão sob
terapia imunossupressora há 6 meses, bem como mulheres grávidas. Os par�cipantes
em  tratamento  com  infecção  estável  pelo  HIV  não  foram  excluídos.  As  vacinas
licenciadas, excluindo vacinas vivas, podem ser administradas mais de 14 dias antes ou
mais de 14 dias após a vacinação no estudo. As vacinas vivas atenuadas licenciadas
podem ser administradas mais de 28 dias antes ou mais de 28 dias após a vacinação no
estudo.  Um  total  de  44.325  indivíduos  foram  randomizados  em  paralelo  em  uma
proporção  de  1:  1  para  receber  uma  injeção  intramuscular  da  vacina  covid-19
(recombinante) ou placebo. Um total de 21.895 adultos receberam a vacina covid-19
(recombinante)  e  21.888  adultos  receberam  placebo.  Os  par�cipantes  foram
acompanhados por uma média de 58 dias (variação: 1-124 dias) após a vacinação. A
população  de  análise  de  eficácia  primária  de  39.321  indivíduos  incluiu  38.059
indivíduos soronega�vos para SARS-CoV-2 no início do estudo e 1.262 indivíduos com
sorologia desconhecida.

Fonte: Bula do imunizante.


