ESPECIFICAÇÕES DA VACINA QUE SERÁ DISPONIBILIZADANA 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 inativado. Os estudos de soroconversão da vacina
Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% nos participantes que tomaram
as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos participantes 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 sintomáticos 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:
http://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 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. 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 tinham uma ou mais 22 comorbidades tiveram uma eficácia da vacina
de 73,43%, respectivamente, 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
sentido, 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 antiofídicos ou vacina
antirrábica para profilaxia pós exposição, esse intervalo poderá ser desconsiderado.
Fonte:https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/23/planovacinacaocovid_ed5_15-mar-2021_v2.pdf

