FARMACOLOGIA
INFORMA:
PARTE 1

O QUE SÃO VACINAS E QUAL
A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO?

As vacinas, ao entrarem em
contato com o sistema
imunológico, iniciam de forma
segura e eficiente a produção de
anticorpos e estimulam células de
defesa para diminuir o risco de
adoecimento e complicações
graves de futuras infecções.

QUAIS VACINAS PARA A COVID-19
DISPONÍVEIS NO BRASIL?

No momento, temos as vacinas
Coronavac (Butantan/Sinovac) e a de
Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.
ATENÇÃO: não existem medicamentos
capazes de prevenir a COVID-19!

COMO FUNCIONA A VACINA
CORONAVAC?

A vacina é produzida com o vírus SARSCoV-2 inativado através de um
processo químico. Assim ele perde a
capacidade de replicação e de causar
a doença, mas estimula a resposta de
defesa do sistema imunológico.

COMO FUNCIONA A VACINA
Oxford/AstraZeneca/Fiocruz?

A vacina é produzida com um vírus que
não causa doença contendo o gene que
codifica a proteína S, que é a proteína
responsável pela entrada do SARS-CoV-2
nas nossas células. No nosso organismo,
essa vacina induz a ativação do sistema
imunológico contra a proteína S.

E COMO SÃO ADMINISTRADAS
ESSAS VACINAS?
As vacinas são aplicadas por via
intramuscular em duas doses, sendo um
diferencial entre as vacinas o intervalo de
tempo entre a primeira e segunda dose.
- CORONAVAC: 14 a 28 dias;
- ASTRAZENECA: 4 a 12 semanas.
IMPORTANTE!!
A SEGUNDA DOSE É NECESSÁRIA PARA
EFICÁCIA DA VACINA! SEMPRE GUARDE O
COMPROVANTE DE VACINAÇÃO.

QUAIS aS possíveis reações
ADVERSAS DA VACINAÇÃO?

Algumas pessoas podem apresentar reações
como sensibilidade e dor no local da injeção,
fadiga, dor de cabeça, dores musculares, malestar geral, febre baixa, calafrios . Isto não
significa que você foi infectado pelo SARSCoV-2, as vacinas não causam COVID-19!
Os eventos adversos pós-vacinação são
constantemente monitorados pelos Sistemas
de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do
Ministério da Saúde e da ANVISA.
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POSSO RECEBER A VACINA CONTRA O
COVID-19 E TOMAR OUTRAS VACINAS?

A recomendação é que faça um intervalo de
no mínimo 14 dias entres as doses da
vacinação contra o COVID-19 e outras vacinas
do Calendário Nacional de Vacinação.
Em situações de urgência, como a
necessidade de vacinação antirrábica ou
antitetânica para profilaxia pós-exposição,
esse intervalo pode ser desconsiderado.
ATENTE-SE TAMBÉM A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO
CONTRA A GRIPE, É RECOMENDADO A PRIORIZAÇÃO
DA VACINA CONTRA A COVID-19!!!

EXISTE ALGUMA
CONTRAINDICAÇÃO?

Pessoas que possuem alergia a algum
componente da vacina;
Pessoas que já apresentaram reação anafilática
confirmada a primeira dose da vacina contra
COVID-19;
Pessoas que tiveram COVID-19 há no menos de 30
dias;
Pessoas com sintomas gripais.

VACINAÇÃO PARA GESTANTES,
PUÉRPERAS E LACTANTES:
A segurança e a eficácia das vacinas não
foram avaliadas em gestantes, puérperas,
lactantes e crianças.
O Ministério da Saúde recomenda a vacinação
para esses grupos, principalmente para as que
se encontram nos grupos prioritários, e uma
avaliação deve ser feita junto ao profissional
de saúde que a assisti.
NÃO É NECESSÁRIO INTERROMPER O
ALEITAMENTO MATERNO APÓS A VACINAÇÃO!

PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS E
IMUNODEPRIMIDOS PODEM TOMAR A VACINA?

SIM! Essas pessoas devem ser vacinadas!
Converse com o seu médico para
avaliação do risco/benefício da
vacinação de acordo com a sua
condição clínica.

Existem interações das
vacinas com MEDICAMENTOS?

Não há registros de interação com medicamentos!

A vacinação é segura para pessoas que fazem
uso de:
Antiagregante plaquetário e anticoagulantes;
Imunossupressores, já que as vacinas não são
de vírus atenuados;
Obs.: Fazer intervalo de 1 mês entre a administração
de Imunoglobulina Humana e a vacina,para que não
ocorra interferência na resposta imunológica.

IMPORTANTE!
No momento em que estamos vivendo, a
vacinação não deve ser adiada quando
chegar a sua vez!!!
Após a vacinação é necessário manter as
medidas de proteção individual (uso de
máscaras faciais e higienização das mãos) e
isolamento social. As pessoas vacinadas ainda
podem contrair a doença e transmitir para outras
pessoas.

IMPORTANTE!
Não é recomendada a realização de testagem
após a vacinação para saber se há anticorpos
presente no organismo.
Sempre consultem fontes oficiais para informações!
Dúvidas e questões procure a Secretaria de Saúde
do seu município.

O Projeto de Extensão Farmacologia
Informa está a disposição!
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QUAIS são as VACINAS PARA A
COVID-19 DISPONÍVEIS NO BRASIL?

Depois dos nossos posts sobre a CORONAVAC
e ASTRAZENECA, mais dois imunizantes foram
autorizados pela ANVISA para o uso no Brasil,
são eles a COMIRNATY produzida pela parceria
Pfizer-BioNTech, e a JANSSEN produzida pela
Johnson & Johnson.

ATENÇÃO: não existem medicamentos
capazes de prevenir a COVID-19!

COMO FUNCIONA A VACINA
COMIRNATY (PFIZER)?

A vacina COMIRNATY popularmente
conhecida como PFIZER é produzida por meio
de tecnologia moderna e inovadora. A vacina
é baseada em RNA mensageiro e faz com
que o nosso organismo produza proteínas
encontradas no SARS-CoV-2. São essas
proteínas que vão estimular a resposta
imune, como a produção de anticorpos.

COMO FUNCIONA A VACINA
JANSSEN?

Esse imunizante utiliza a mesma tecnologia
da Astrazeneca. É produzida com um vírus
que não causa doença contendo o gene
que codifica a proteína S, que é a proteína
responsável pela entrada do SARS-CoV-2
nas nossas células. No nosso organismo,
essa vacina induz a ativação do sistema
imunológico contra a proteína S.

E COMO ESSAS VACINAS são
administradas?

Todas as vacinas em uso são administradas por
via intramuscular tendo como diferença o número
de doses, o intervalo entre as doses e o volume
administrado.
A vacina COMIRNATY (PFIZER) é administrada em
duas doses de 0,3mL cada e com intervalo de até
12 semanas.
A Vacina JANSSEN é administrada em dose única
de 0,5mL.

QUAIS aS possíveis reações
ADVERSAS DA VACINAÇÃO?

Algumas pessoas podem apresentar reações
como sensibilidade e dor no local da injeção,
fadiga, dor de cabeça, dores musculares, malestar geral, febre baixa, calafrios. Isto não
significa que você foi infectado pelo SARSCoV-2, as vacinas não causam COVID-19!
Os eventos adversos pós-vacinação são
constantemente monitorados pelos Sistemas
de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do
Ministério da Saúde e da ANVISA.

Posso notificar um
efeito adverso?
Sim!!! Ao perceber e/ou sentir qualquer
desconforto após a imunização, pode ser
notificado através do sistema eletrônico VigMed
para monitoramento e atualizações constante
sobre as vacinas disponíveis, por isso existe a
FARMACOVIGILANCIA*!!!
As vacinas são SEGURAS e essas notificações
contribuem para esclarecer as dúvidas na hora
da imunização!!!

*spoiler do que está por vir.

As vacinas Possuem
contraindicações?
As vacinas são contraindicadas para pessoas
com histórico de hipersensibilidade à substância
ativa e seus excipientes.
A vacina JANSSEN está contraindicada para
pessoas com histórico da síndrome do
extravasamento capilar sistêmico.
Assim como a Astrazeneca, o imunizante
JANSSEN está contraindicado para gestantes e
puérperas (período pós parto até 45 dias).

Importante!

A segunda dose é fundamental para a eficácia
dos imunizantes CORONAVAC, ASTRAZENECA,
COMIRNATY (PFIZER).
Mesmo após a imunização completa é
necessário manter o uso de máscaras e
distanciamento social.
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