INFORMAÇÕES SOBRE AS VACINAS CONTRA COVID-19
A vacina tem efeitos colaterais ou traz algum risco?
Tanto nos testes clínicos, como entre os primeiros vacinados, não foram
apresentadas ocorrências graves relacionadas à vacina. É importante
lembrar que os estudos foram analisados pela Anvisa e acompanhados por
outras agências mundiais de vigilância sanitária, que estão atentas a
qualquer incidente.
Em uma situação emergencial como a atual pandemia, que já contaminou
mais de 96 milhões e matou 2 milhões de pessoas em todo o mundo, as
vacinas estão sendo desenvolvidas de forma acelerada, usando novas
tecnologias de produção. Além disso, como elas serão administradas em
milhões de indivíduos, é de se esperar a ocorrência de notificações de
eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Essas situações deverão ser
notificadas compulsoriamente pelos profissionais da saúde.

Eficácia dos imunobiológicos
Muito já se falou sobre quão eficazes são as vacinas contra a
Covid-19 desenvolvidas pelas várias fabricantes de
medicamentos. Umas protegem mais do que outras, mas todas
se têm mostrado fortes mecanismos para combater a Covid-19.
Recorde agora a eficácia de cada uma no combate à doença viral.
Coronavac
A CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus produzida pelo
Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa
Sinovac, tem eficácia geral de 50,38%. Esse percentual, segundo
o governo, se refere aos estudos feitos no Brasil, que foram
realizados com profissionais da área da saúde, mais expostos ao
vírus.

Já o resultado de eficácia dos casos leves, em pacientes que
precisaram receber alguma assistência médica, foi de 77,96%,
sendo que sete pessoas haviam recebido a vacina, e outras 31,
placebo.
A vacina é armazenada em temperatura de geladeira, entre 2ºC
e 8ºC.
AstraZeneca
A vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e de Oxford mostrou
uma eficácia de 82,4% com um intervalo de três meses entre as
duas doses, de acordo com um estudo que reforça a decisão do
Reino Unido de espaçar mais o intervalo entre as duas doses,
para vacinar o maior número de pessoas numa primeira fase.
O fármaco também pode reduzir significativamente a
transmissão do vírus, de acordo com a análise dos dados dos
ensaios realizados pela Universidade de Oxford, que desenvolveu
a vacina em conjunto com a empresa farmacêutica britânica. As
amostras retiradas dos voluntários no ensaio mostraram uma
redução de 67% na transmissão após a primeira dose, mostrou o
relatório.
A vacina também mostrou 76% de proteção após a primeira de
duas tomas, de acordo com os novos dados. Este nível de
imunidade foi alcançado após um período inicial de 22 dias a
partir da primeira dose.
Johnson & Johnson
A vacina de uma só dose da empresa norte-americana Johnson &
Johnson (J&J) gerou uma forte proteção contra a covid-19 num
grande ensaio em fase adiantada, aumentando a esperança de
que possa rapidamente ser acrescentada às campanhas de
imunização.

No ensaio com mais de 44 mil pessoas, a vacina evitou 66% dos
casos moderados a graves de covid-19, de acordo com uma
declaração da empresa emitida na última semana. Além disso,
foi particularmente eficaz na prevenção de doenças graves,
prevenindo 85% das infecções graves e 100% das hospitalizações
e mortes.
Com base no resultado, a J&J espera uma autorização de
utilização de emergência em março e poderá ter as vacinas
prontas a enviar nessa altura. No entanto, a empresa não
especificou quantas doses da vacina estarão disponíveis
imediatamente.

Pfizer
A farmacêutica Pfizer, parceira da BioNtech, na última
atualização dos resultados da vacina afirmou que a sua eficácia é
de 95%, ao contrário dos 90% que apresentou anteriormente.
Esta foi a primeira vacina a ser aprovada e a divulgar os seus
resultados.
Segundo a farmacêutica, foram recolhidos os dados de
segurança necessários que permitam avaliar este nível de
eficácia, que mostrou ser consistente com os dados
demográficos de idade e etnia.
Além disso não foram identificados efeitos colaterais
significativos, um sinal de que a imunização poderia ser
amplamente utilizada em todo o mundo. A eficácia em adultos
com mais de 65 anos, que estão particularmente sob risco de
contrair o vírus, foi superior a 94%.

