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Secretaria Municipal 
de Saúde

NOTA TÉCNICA SMS/SVS Nº002 

Assunto:PROTOCOLOPARARETORNOAOTRABALHOPRESENCIALDOSAGENTESPÚBLICOSDO MUNICÍPIO DE CONTAGEMDURANTE O SURTO/EPIDE-
MIA DE SÍNDROME GRIPAL E INFECÇÃO PELOSARS–COV-2

Estabelecido em: 
19 de julho de 2021

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidasparaenfrentamentodaemergênciaemsaúdepúblicadeimportânciainter-
nacionaldecorrentedocoronavírusresponsávelpelo surto de2019.

CONSIDERANDO a classifi cação pela Organização Mundial de Saúde, OMS, do dia 11 de março de2020,como pandemiaadoença causadapelo novo coronavírus.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 454 do Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020, que declara, em todo oterritório nacional,oestado detransmissãocomunitáriado 
coronavírus(COVID-19).

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 195, de 22 de junho de 2021, que prorroga o prazo do Estado de Calamidade Pública de que trata o o art. 1º do Decreto 
Municipal nº 1.537, de 24 de março de 2020, no âmbito do Município de Contagem.

CONSIDERANDOo Decreto Municipal nº 240, de 16 de julho de 2021, que defi ne o regime de prestação de serviços públicos no âmbito da administração direta, 
autárquica e fundacional enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pela Covid-19 e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 01/2021/SMS/COES/COVID-19, sobreorientações sobre vacinas contra covid-19 disponivéis para uso no país e sua efi cácia

Fica possibilitado oretornoaotrabalho presencial dosagentespúblicos do Município de Contagem,devendo obedecer às regras municipais de prevenção e controle ao 
novo Coronavírus e os protocolos estabelecidos para Prédios Públicos e demais serviços do Município.
Estão aptos ao retorno às atividades presenciais, todos os agentes públicos que foram afastados em decorrência do enquadramento como grupo de risco para infecção 
peloSARS-COV-2 (COVID-19) ou maiores de 60 anos, imediatamente após 14 dias deministradaa 2ª dosedavacinacontraCOVID-19, com comprovação do cartão de 
vacina ofi cial.
Mesmo estando vacinados com as duas doses de vacina contra a COVID-19, independentementedo tipo de vacina, as medidas de distanciamento social, de uso de 
máscara facial, de higienização frequente demãos, de proibição de reuniões/atividades festivas que propiciem aglomerações e descuido nas medidas deproteção, dentre 
outras, deverão ser mantidas e reforçadas em todos os espaços de convívio laboral. Asmedidas deprevençãocontra a COVID-19 devemsercontinuadasforado ambiente 
laboral.
As servidoras gestantes deverão permanecer em regime de teletrabalho ou, em caso de impossibilidade, ser colocadas em sobreaviso, mesmo com esquema vacinal 
completo. 
Se confi rmada situação que impossibilite o trabalho presencial, o agente público poderá permanecer em teletrabalho ou sobreaviso, desde que comprove as comor-
bidades por meio de relatório médico circunstanciado ou apresente contraindicação formal para iniciar ou completar o esquema vacinal, devendo ser submetido à 
Diretoria de Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração para fi ns de esclarecimento da classifi cação da doença como condição de risco,  com o 
envio de documentação por meio do e-mail medicina.trabalho@contagem.mg.gov.br.
Os agentes públicos que injustifi cadamente se recusarem a serem vacinados contra a Covid-19 poderão ser convocados a retornar ao trabalho presencial, não cabendo 
a situação de sobreaviso.
No retorno ao trabalho, os agentes públicos deverão observar os decretos, portarias, resoluções,protocolos e notas técnicas vigentes e divulgadas pelo Município de 
Contagem que tratem sobre as medidas deprevençãoecontroledapandemiadeCOVID-19,especialmenteasNotasTécnicasCOVID-19 divulgadas no endereço http://www.
contagem.mg.gov.br/sms

Fabrício Henrique dos Santos Simoes
Secretário Municipal de Saúde
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ASSINATURA DIGITAL

NOTA TÉCNICA Nº 01/2021/SMS/COES/COVID-19

Assunto:  ORIENTAÇÕES SOBRE VACINAS CONTRA COVID-19 DISPONIVÉIS PARA USO NO PAÍS E SUA EFICÁCIA
Estabelecido em: 
19 de julho de 2021

Elaborado por:  CÂMARA TECNICA DE VACINA

Aprovado por:  CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

CONSIDERANDO que a COVID-19 é maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção respira-
tória aguda potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com 
objetos e superfícies contaminadas.

CONSIDERANDO que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento 
hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 fi cam gravemente doentes e desenvolvem difi culdade de respirar. Os idosos e pessoas com comor-
bidades, tais como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, tem maior risco de fi carem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa 
pode se infectar com o vírus da covid-19 e evoluir para formas graves da doença.

CONSIDERANDO que para conseguir atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas farmacêuticas estão empreendendo esforços 
na produção de uma vacina segura e efi caz contra a covid-19, e no monitoramento das vacinas que já se encontram com liberação para uso emergencial e/ou registra-
das em alguns países.

O planejamento da vacinação nacional é orientado com fulcro na Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 
tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e Lei no 6.360/1976 e normas sanitárias brasileiras, conforme RDC nº 55/2010, RDC nº 348/2020 e 
RDC nº 415/2020 que atribui a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a avaliação de registros e licenciamento das vacinas.

Na atual situação, onde se estabelece a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas COVID-19 para o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância nacional, decorrente da epidemia da covid-19, os requisitos estão defi nidos na RDC no 444, de 10 de dezembro de 2020. Essa 
Resolução regula os critérios mínimos a serem cumpridos pelas empresas para submissão do pedido de autorização temporária de uso emergencial durante a vigência 
da emergência em saúde pública, detalhados no Guia da Anvisa no 42/2020.

No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina efi caz e segura é reconhecida como uma solução em potencial para o controle da pandemia, 
aliada a manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas.
A vacinação envolve questões de diferentes áreas como epidemiologia, farmacologia, biossegurança e imunologia, entre outras. Isso difi culta a compreensão de 
assuntos relacionados com a produção de vacinas, mas é tarefa das sociedades científi cas auxiliar na divulgação de informações de forma simples para a população e 
também para auxiliar nas ações de comunicação no município.

As vacinas já são usadas há muito tempo com segurança. Graças às vacinas, milhões de óbitos já foram evitados em todo o mundo e algumas doenças já puderam ser 
completamente erradicadas.

Em 17/01/2021, a ANVISA aprovou para uso em caráter emergencial, as vacinas CORONAVAC (SINOVAC/Butantan) e COVISHIELD (Astrazeneca/Fiocruz). Ainda, em 23 
de fevereiro de 2021 a Anvisa concedeu registro defi nitivo no País da vacina Pfi zer/Wyeth, e no dia 12 de março foi concedido o registro da vacina AstraZeneca/Fio-
cruz. Além disso, em 31 de março de 2021, foi aprovada, para uso emergencial, a vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, imunizante ainda não 
disponível no país.

COMO ATUAM AS VACINAS CONTRA A COVID-19.

As vacinas contra a Covid-19 ajudam nosso organismo a desenvolver imunidade ao vírus para evitar a doença. Diferentes tipos de vacinas oferecem diferentes formas 
de proteção. No entanto, em todos os tipos de vacinas o corpo fi ca com um suprimento de anticorpos (produzidos a partir dos linfócitos B) e células de memória (linfó-
citos T), que lembram o organismo como combater esse vírus no futuro.

A primeira vez que uma pessoa é infectada com o SARS-CoV-2, pode levar vários dias ou semanas para seu organismo criar e usar todas as ferramentas de combate 
necessárias para superar a infecção. Após a infecção, o sistema imunológico “se lembra” do que aprendeu sobre como proteger o organismo contra essa doença, e com 
isso responde de forma muito mais rápida e efi caz. As vacinas “ensinam” o organismo a produzir mecanismos de defesa contra o vírus (anticorpos e linfócitos T), sem 
a necessidade de uma infecção prévia. O corpo mantém alguns linfócitos T, chamados células de memória, que entram em ação rapidamente se o corpo encontrar o 
mesmo vírus novamente. Quando os antígenos familiares são detectados, linfócitos B produzem anticorpos para atacá-los.

Os cientistas ainda estão estudando quanto tempo essas células de memória são capazes de manter a proteção de uma pessoa contra o SARS-CoV-2.

COMO SÃO DESENVOLVIDAS AS VACINAS E QUAIS SÃO SEUS MECANISMOS DE ATUAÇÃO.
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Em geral, os fabricantes de vacinas fazem de forma independente seus planos de desenvolvimento clínico para uma vacina. Uma vez que uma vacina é autorizada, a 
fabricação começa. Todo o processo, desde o teste pré-clínico até a fabricação, pode levar anos para ser concluído.

Na busca pelas vacinas contra a COVID-19, pesquisadores e desenvolvedores estão trabalhando em várias fases diferentes em paralelo. Além disso, nações e organiza-
ções internacionais de saúde estão trabalhando juntas através do COVAX, coordenado pela OMS, para investir em capacidade de desenvolvimento antecipadamente 
para agilizar o processo, bem como para garantir uma distribuição equitativa das vacinas.

Há diferentes tecnologias em uso atualmente para a produção de vacinas contra a Covid-19. A mais comum é o cultivo do próprio vírus, seguido da inativação do 
mesmo. O processo de inativação é conduzido de forma que o vírus mantenha parte de sua estrutura externa, permitindo que o vírus seja reconhecido, mas seja absolu-
tamente incapaz de causar a doença.

Destacamos aqui que a inativação destrói totalmente a habilidade que o vírus tinha de se reproduzir e causar qualquer infecção e é absolutamente seguro nesse senti-
do. Este é o caso da vacina CoronaVac, desenvolvida pela empresa SinoVac, com um acordo para produção pelo Instituto Butantan.

A tecnologia usada pela AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) envolve o uso de um vírus vivo, chamado de vetor. Esse não é o vírus da Covid-19, mas sim outro vírus: o ade-
novírus, que é incapaz de causar doença em humanos. Esse vírus modifi cado geneticamente para produzir uma das proteínas do SARS-CoV-2, a proteína “S”, que é a 
proteína das espículas presentes na superfície do vírus original. Este vírus é cultivado em grande quantidade, purifi cado e utilizado na formulação da vacina.

Por fi m, temos também vacinas de mRNA (Pfi zer/BioNTech e Moderna). Estas vacinas utilizam apenas uma molécula de mRNA, sintetizada em laboratório. Esta molécu-
la, ao se injetada no indivíduo, fará com que células do próprio indivíduo produzam a proteína “S”, a qual será responsável por induzir proteção. O mRNA é rapida-
mente degradado e eliminado por enzimas do nosso corpo, mas as proteínas produzidas são sufi cientes para criar uma memória imunológica. Tudo isso acontece no 
citoplasma da célula e nenhum material genético entra no núcleo, onde está nosso DNA. Até o momento da escrita deste documento nenhuma vacina de mRNA foi 
aprovada para uso emergencial no Brasil.

As vacinas COVID-19 distribuídas para uso, até o momento, na Campanha Nacional são:

Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada) Fabricante: Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan.

É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Os estudos de soro conversão da vacina adsorvida covid-19 (Inativada), demonstraram resultados 
superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da 
vacina no intervalo de 28 dias.

A efi cácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que 
precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a efi cácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo 
placebo.

QUADRO 1- Especifi cações da vacina contra COVID-19 Butantan (Adsorvida e inativada) Unidose

Laboratório fornecedor Sinovac / Instituto Butantan

Indicação de Uso
Imunização ativa para prevenção de casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em indivíduos com 18 
anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável

Via de Administração Intramuscular - Utilizar técnica em Z

Esquema vacinal Duas doses de 0,5 ml com intervalo de 14 a 28 dias.

Apresentação Cartucho com 40 Frascos – ampola com 01 dose de 0,5 mL

Composição por dose de 0,5mL

Cada dose de 0,5mL de Suspensão injetável contém 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. 
Excipientes: hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água 
para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH. 
Não contém conservantes. 

Prazo de Validade De acordo com descrição do fabricante, no frasco.

Conservação Conservado na temperatura entre +2ºC e +8ºC.

Validade após abertura do frasco Imediatamente após abertura do frasco.

QUADRO 2- Especifi cações da vacina contra COVID-19 Butantan (Adsorvida e inativada) Multidoses

Laboratório fornecedor Sinovac / Instituto Butantan

Indicação de Uso
Imunização ativa para prevenção de casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em indivíduos com 18 
anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável

Via de Administração Intramuscular - Utilizar técnica em Z

Apresentação Cartucho com 40 Frascos – frasco com 10 doses de 0,5 mL
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Composição por dose de 0,5mL

Cada dose de 0,5mL de Suspensão injetável contém 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. 
Excipientes: hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água 
para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH. 
Não contém conservantes. 

Esquema vacinal Duas doses de 0,5 ml com intervalo de 14 a 28 dias.

Prazo de Validade De acordo com descrição do fabricante, no frasco.

Conservação Conservado na temperatura entre +2ºC e +8ºC.

Validade após abertura do frasco 8 horas após abertura do frasco.

Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio- Manguinhos (Fiocruz/BioManguinhos): vacina covid-19 (recombinante) Fabricante: Serum 
Institute of India Pvt. Ltd. Parceria:AstraZeneca/Fiocruz.
AstraZeneca: vacina contra covid-19 (ChAdOx1-S (recombinante)). Vacina oriunda do consórcio Covax Facility.

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 
contem 1 × 1011 partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, defi ciente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 
Spike (S). Produzido em células renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modifi cadas.

Os estudos de soro conversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 
dias após a segunda dose.

A efi cácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram 
uma efi cácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar a efi cácia da vacina observada na população geral.

QUADRO 3- Especifi cações da vacina contra COVID-19 Fiocruz/AstraZeneca (Recombinante) Multidoses

Laboratório fornecedor AstraZeneca/Fiocruz
AstraZeneca/Fiocruz Serum Instituto of 
India

AstraZeneca
COVAX

Indicação de Uso

Imunização ativa para prevenção de casos 
de COVID-19, doença causada pelo vírus 
SARS-CoV-2, em indivíduos com 18 anos 
ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.

Imunização ativa para prevenção de casos 
de COVID-19, doença causada pelo vírus 
SARS-CoV-2, em indivíduos com 18 anos 
ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.

Imunização ativa para prevenção de casos de 
COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-
CoV-2, em indivíduos com 18 anos ou mais que 
sejam suscetíveis ao vírus.

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável Suspensão Injetável Suspensão Injetável

Via de Administração Intramuscular - Utilizar técnica em Z Intramuscular - Utilizar técnica em Z Intramuscular - Utilizar técnica em Z

Esquema vacinal
Duas doses de 0,5 ml com intervalo de 4 
a 12 semanas.

Duas doses de 0,5 ml com intervalo de 4 
a 12 semanas.

Duas doses de 0,5 ml com intervalo de 4 a 12 
semanas.

Apresentação Frasco ampola com 5 doses de 0,5 mL Frasco ampola com 10 doses de 0,5 mL Frasco ampola com 10 doses de 0,5 mL 

Prazo de Validade 
De acordo com descrição do fabricante, 
no frasco.

De acordo com descrição do fabricante, 
no frasco.

De acordo com descrição do fabricante, no 
frasco.

Conservação
Conservado na temperatura entre +2ºC 
e +8ºC.

Conservado na temperatura entre +2ºC 
e +8ºC. Conservado na temperatura entre +2ºC e +8ºC.

Validade após abertura do frasco 48 horas após abertura do frasco. 6 horas após abertura do frasco. 6 horas após abertura do frasco.
Pfi zer/Wyeth: vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfi zer/Wyeth.

A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório Pfi zer/BioNTech é registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth. Cada dose de 0,3mL contém 30 µg 
de RNAm que codifi ca a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. A vacina na apresentação frasco multidose deve ser diluída com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% 
(soro fi siológico 0,9%). Após a diluição, o frasco contém 2,25ml. 

A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em cada frasco, sendo necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 
0,9% (soro fi siológico), de tal forma que cada dose utilizada 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 efetividade vacinal após a primeira dose, estudos vêm demonstrando melhor resposta vacinal com intervalo estendido entre doses. Assim, em face a necessi-
dade 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 (Pfi zer/Wyeth).  

A efi cácia vacinal geral, em estudos de fase 3, que incluíram 43.548 participantes, avaliando-se covid-19 sintomática confi rmada 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 efi cácia 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 efetividade 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 sintomáticos, necessidade de internação ou morte pela covid-19).
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QUADRO4- Especifi cações da vacina contra COVID-19 Pfi zer (RNA mensageiro) Multidoses

Laboratório fornecedor Pfi zer/Wyeth

Indicação de Uso
Imunização ativa para prevenção de casos de COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em indivíduos com 16 
anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus.

Forma Farmacêutica Suspensão Injetável

Via de Administração Intramuscular - Utilizar técnica em Z

Apresentação Frascos com 06 doses de 0,3 mL

Composição por dose de 0,3mL

Cada dose de 0,3mL contém 30 ug de RNAm codifi cado a proteína S (spike) do SARS-Cov-2
Excipientes: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, ditetradecilmetoxipolietileno glicolacetamida, levoalfatidil-
colina distaaroila, colesterol, sacarose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato de sódio dabásico di-hidratado, 
fosfato de potássio monobásico e água para injetáveis.

Esquema vacinal Duas doses de 0,3 ml com intervalo de 12 semanas.

Prazo de Validade De acordo com descrição do fabricante, no frasco.

Conservação

Conservado na temperatura entre +2ºC e +8ºC por 5 dias.
Conservado na temperatura entre  -25ºC e -15ºC por até 14 dias.
Conservado na temperatura entre -80ºC e -60ºC por até 6 meses.

Validade após abertura do frasco

6 horas após a diluição em temperatura de + 2ºC e +8ºC.

OBS: A vacina descongelada deve ser diluída no frasco original com 1,8ml de cloreto de sódio 0,9%, utilizando agukha 
de calibre igual ou inferior a 21 gauge e técnicas assépticas. Homogeneizadas suavemente, não agitar. Após a diluição 
o frasco contém 2,25ml.

COMO AS VACINAS SÃO TESTADAS.

Antes de serem aprovadas para uso, as vacinas são testadas inicialmente em células cultivadas em laboratório e em animais. Esta etapa é denominada de estudos 
pré-clínicos. O objetivo é verifi car possíveis efeitos adversos, bem como verifi car a capacidade de indução de resposta imune potencialmente protetora.

Se a vacina der um bom resultado em animais, iniciam os testes em pessoas (estudo clínico). Isso envolve as seguintes fases:

Na Fase 1, a vacina é aplicada em um grupo pequeno de pessoas para verifi car se é segura: se ninguém tem efeitos adversos graves ou fi ca doente.

Na Fase 2, a vacina é aplicada em um grupo de voluntários um pouco maior, e mede-se se a vacina consegue induzir uma resposta imune, além de ampliar a avaliação 
de segurança iniciada na Fase 1. É importante notar que os resultados de Fase 2 não contam como prova de efi cácia. Se a vacina for bem nas Fases 1 e 2, ela pode 
seguir para a Fase 3.

A Fase 3 é o teste de efi cácia. Nessa fase, é feito um estudo com dois grupos: um recebe a vacina e outro recebe placebo (que pode ser um composto inerte ou uma 
vacina contra outra doença). Este grupo é chamado de controle. A diferença entre o que acontece nos dois grupos serve para defi nir se a vacina é efi caz. (ver defi nição 
de efi cácia abaixo)
A Fase 4 é a de vigilância epidemiológica. Depois que a vacina é aprovada para uso na população, as pessoas começam a ser vacinadas. São então observados com 
cuidado todos os efeitos adversos raros. Esta fase continua enquanto a vacina estiver sendo utilizada para imunizar pessoas. Atualmente, no mundo todo, cerca de 54.4 
milhões de pessoas já foram vacinadas (em 21/01/2021), o que permite avaliar melhor o perfi l de segurança do que na Fase 3.

EFICÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DE UMA VACINA.

Efi cácia: redução no número de infectados entre pessoas não vacinadas e vacinadas; signifi ca o risco relativo de desenvolver a doença entre as pessoas vacinadas COM-
PARADO com o risco entre as não vacinadas.

Estudos de efi cácia são utilizados para medir desfechos (resultados) tais como número de indivíduos infectados (desfecho primário), necessidade de hospitalizações, de 
atendimento médico e de óbitos (desfechos secundários). Uma das medidas que vêm sendo utilizadas para avaliar a efi cácia das vacinas é a redução do risco relativo 
(RRR). Essa é uma medida que compara o risco do grupo vacinado com o risco do grupo não vacinado. Dessa forma, uma RRR de 50% não quer dizer que a vacina 
funcione em apenas 50% dos casos, mas que o risco é reduzido pela metade EM COMPARAÇÃO com quem recebeu placebo. Uma RRR de 62% signifi ca uma redução 
de 62% do risco em comparação com quem não recebeu, e assim por diante.

A OMS considera que uma efi cácia acima de 50% já é útil para o combate de uma doença na população, pois uma redução de risco de 50% aplicada a uma grande 
população tem um grande impacto.

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, “Para obter imunidade de rebanho, que só é possível com vacinação, é importante que vacinemos o maior número pos-
sível de pessoas, o mais rapidamente. Efi cácia de 50% é um número considerado mínimo na população, pois reduziria o risco de doença em 50% se vacinássemos 100% 
das pessoas, lembrando que não sabemos atualmente o real risco – só saberemos quando tivermos testagem ampla. Sendo assim, devemos concentrar nossos esforços 
agora na conscientização e na vacinação em massa, para proteger a população da doença.”

A efi cácia se refere ao funcionamento da vacina nas condições ideais e controladas dos estudos científi cos. Se uma vacina for efi caz, o próximo passo é avaliar sua 
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efetividade, ou seja, se ela funciona no mundo real.

Efetividade: A efetividade mostra quão bem uma vacina funciona, quando utilizada na imunização de um grande número de pessoas na prática. Isso inclui a facilidade 
de aplicação e conservação. Além da efetividade, outras considerações como custo e disponibilidade do número adequado de doses devem ser levadas em conta.

Armazenamento e transporte: as vacinas devem ser armazenadas e transportadas em recipientes a temperaturas ideais para garantir suas características e efeito pro-
tetor. A maioria delas devem ser mantidas refrigeradas entre 2 e 8 °C, mas algumas podem requerer temperaturas mais baixas (-20°C a -70°C). Refrigeradores normais 
não podem garantir a temperatura ideal das vacinas. Chama-se “cadeia de frio” o conjunto de equipamentos que garantem a integridade das vacinas por meio de 
refrigeração.

Segurança: uma vez administradas as vacinas, as autoridades de saúde devem monitorar possíveis efeitos adversos e reportá-los. Isso se chama farmacovigilância. A 
segurança é avaliada em todas as fases do desenvolvimento das vacinas, bem como na sua utilização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no conhecimento da literatura científi ca consolidada esclarecemos que:

Ao serem vacinadas, as pessoas não protegem apenas a si mesmas, mas também aos outros de adoecimento, sequelas (inclusive de doenças crônicas) e morte. Essa 
proteção coletiva é a única forma efi caz e segura que até o momento conhecemos para acabar com a pandemia e posteriormente aliviar medidas restritivas.

Até que se tenha um número sufi ciente de pessoas imunizadas, o vírus seguirá circulando, e até lá precisamos seguir com a adoção ininterrupta de várias medidas, além 
da vacinação: uso de máscaras protetoras, distanciamento físico, redução de exposição individual e de contatos grupais.

Uma das considerações mais importantes para o enfrentamento da pandemia é a possibilidade de obter cobertura vacinal ampla de forma rápida. Dessa forma, con-
siderações como disponibilidade e facilidade de aplicação e conservação devem ser levadas em conta e a vacina mais efetiva será aquela que estiver mais amplamente 
disponível de forma mais rápida.

As decisões sobre vacinas devem ser embasadas nos dados e em considerações técnicas. O Ministério da Saúde reforça que as vacinas atualmente disponíveis para uso 
emergencial foram avaliadas e se mostraram seguras e efi cazes.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde
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