VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE) – OXFORD/ASTRAZÊNICA/FIOCRUZ

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 (COVID-19).
Não há dados atualmente disponíveis sobre o uso da vacina Covid-19 (recombinante)
em crianças e adolescentes menores que 18 anos de idade.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Informe o seu profissional de saúde se você estiver grávida, amamentando, pensando
engravidar ou planejando ter um bebê. Há dados limitados sobre o uso da vacina covid-19
(recombinante) em mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Seu profissional de
saúde discutirá com você se você pode receber a vacina.
A vacina Covid-19 (recombinante) estimula as defesas naturais do corpo (sistema
imune). Isso faz com que o corpo produza sua própria proteção (anticorpos) contra o vírus
causador da COVID-19, o SARS-CoV-2. A Vacina Covid-19 (recombinante) ajudará a proteger
você contra a COVID-19 no futuro. Nenhum dos ingredientes dessa vacina pode causar a
COVID-19.
A vacina Covid-19 (recombinante) é injetada em um músculo (usualmente no braço).
Você receberá duas doses. Você será informado quando precisará retornar para a segunda
dose da vacina Covid-19 (recombinante). A segunda dose pode ser administrada entre 4 e 12
semanas após a primeira.

EFEITOS COLATERIAS:
Como todos os medicamentos, essa vacina pode causar efeitos colaterais.
Procure atendimento médico urgente se tiver sintomas de uma reação alérgica grave.
Essas reações podem incluir uma combinação de qualquer um dos seguintes sintomas:


Sensação de desmaio ou tontura;



Mudanças no seu batimento cardíaco;



Falta de ar ou respiração ofegante;



Inchaço dos lábios, rosto ou garganta;

Em estudos clínicos com a vacina, a maioria dos efeitos colaterais foi de natureza leve a
moderada e resolvida dentro de poucos dias. Menos efeitos colaterais foram relatados após a
segunda dose. Se efeitos colaterais como dor e/ou febre estiverem incomodando, informe o
seu profissional de saúde, ele poderá indicar o uso de algum medicamento para alivio destes
sintomas.

Após a vacinação, você pode ter mais de um efeito colateral ao mesmo tempo (por
exemplo, dores musculares/articulares, dores de cabeça, calafrios e mal-estar geral). Se
algum dos seus sintomas persistir, consulte o seu profissional de saúde.
Os efeitos colaterais que ocorreram durante os estudos clínicos com a vacina covid-19
(recombinante) foram:
Muito comum (pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas)


Sensibilidade, dor, sensação de calor, coceira ou hematoma (manchas roxas)
onde a injeção é administrada;



Sensação de indisposição de forma geral;



Sensação de cansaço (fadiga);



Calafrio ou sensação febril;



Dor de cabeça;



Enjôos (náusea);



Dor nas articulações ou dor muscular;

Comum (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas)


Inchaço, vermelhidão ou um caroço no local da injeção;



Febre;



Enjôos (vômitos) ou diarréia;



Sintomas semelhantes aos de um resfriado como febre acima de 38 °C, dor de
garganta, coriza (nariz escorrendo), tosse e calafrios;

Incomum (pode afetar até 1 em cada 100 pessoas)


Sonolência ou sensação de tontura;



Diminuição do apetite;



Dor abdominal;



Linfonodos (ínguas) aumentados;



Sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção na pele;



Reação alérgica grave (anafilaxia);



Inchaços graves nos lábios, face, boca e garganta (que pode causar dificuldade
em engolir ou respirar);

Em ensaios clínicos, foram notificados casos muito raros de eventos associados a
inflamação do sistema nervoso, que podem causar dormência, sensação de formigamento e/
ou perda de sensibilidade. No entanto, não está confirmado se esses eventos foram devido à
vacina. Algumas pessoas relataram calafrios com tremores (em alguns casos rigidez) e
aumento da temperatura corporal, possivelmente com sudorese, dor de cabeça (incluindo

dores semelhantes à enxaqueca), náusea, dores musculares e mal-estar, começando em até
um dia da vacinação e durando geralmente um ou dois dias.
Se a sua febre for alta e durar mais de dois ou três dias, ou se apresentar outros
sintomas persistentes, isso pode não ser devido aos efeitos colaterais da vacina e você deve
seguir as orientações apropriadas de acordo com seus sintomas.
Se você observar qualquer efeito colateral não mencionado nessa bula, informe o
profissional de saúde.
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EFICÁCIA DA VACINA:

Segundo comunicado da farmacêutica AstraZeneca, o ensaio de Fase III nos
Estados Unidos da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford (AZD1222), que no
Brasil está sendo produzida pela Fiocruz, demonstrou eficácia da vacina
estatisticamente significativa de 79% na prevenção da Covid-19 sintomático e 100% de
eficácia na prevenção de doenças graves e hospitalização. A eficácia da vacina foi
consistente em todas as etnias e idades. Em participantes com 65 anos ou mais, a
eficácia da vacina foi de 80%. Os dados corroboram com estudos clínicos anteriores,
realizados em outros países, e que já haviam sido publicados em estudos revisados por
pares.
A análise de segurança e eficácia divulgada contou com 88 centros nos EUA,
Peru e Chile, totalizando 32.449 participantes. A vacina foi bem tolerada e o conselho
independente de monitoramento de segurança de dados não identificou preocupações
de segurança relacionadas à vacina. O Conselho conduziu uma revisão específica dos
eventos trombóticos, bem como da trombose venosa cerebral (TVC), com a assistência
de um neurologista independente. Não foi encontrado risco aumentado de trombose
ou eventos caracterizados por trombose entre os 21.583 participantes que receberam
pelo menos uma dose da vacina. A pesquisa específica para TVC não encontrou
eventos neste ensaio.
O estudo inclui diferentes grupos de idades e etnias. Cerca de 79% dos
participantes eram brancos/caucasianos, 8% negros/afro-americanos, 4% nativos

americanos, 4% asiáticos e 22% dos participantes eram hispânicos. Aproximadamente
20% dos participantes tinham 65 anos ou mais e aproximadamente 60% tinham
comorbidades associadas a um risco aumentado de progressão de Covid-19 grave,
como diabetes, obesidade grave ou doença cardíaca.
Este estudo de Fase III dos EUA incluiu duas doses administradas em um
intervalo de quatro semanas. Ensaios anteriores mostraram que um intervalo
estendido de até 12 semanas demonstrou maior eficácia, o que também foi apoiado
por dados de imunogenicidade. Esta evidência sugere que a administração da segunda
dose com um intervalo superior a quatro semanas pode aumentar ainda mais a
eficácia e acelerar o número de pessoas que podem receber a primeira dose.
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