
CORONAVAC
Produzida pelo Instituto Butantan, em parceria 
com a farmacêutica chinesa Sinovac, a 
CoronaVac é feita com o próprio vírus, 
inativado por meio de altas temperaturas ou 
substâncias. A estrutura do vírus morto é 
reconhecida pelo nosso corpo que passa a 
produzir anticorpos para combater o Sars-cov-2 ou 
coronavírus, impedindo o desenvolvimento grave da COVID-19.  

• Eficácia da vacina: 50,4%. 

• Intervalo entre de tempo entre a primeira e a segunda dose: 

   - 14 a 28 dias (Ministério da Saúde)

OXFORD/ASTRAZENECA
Ao invés de utilizar a estrutura completa do vírus, 
a vacina da farmacêutica inglesa AstraZeneca foi 
desenvolvida com um vírus geneticamente 
modificado, chamada de tecnologia de vetor 
viral não-replicante de adenovírus de chipanzé. 
O adenovírus, microrganismo que não causa a 
doença, é manipulado geneticamente para 
receber o gene da proteína “Spike” pela qual o 

coronavírus costuma entrar nas células. Assim o nosso corpo é capaz 
de identificar essa proteína e passa a responder contra o vírus, 
gerando anticorpos e outras células no combate ao Sars-Cov-2 e à 
COVID-19.

• Eficácia da vacina: 60% a 90%. 

• Tempo de intervalo entre a primeira e a segunda dose:  

   - de 6 semanas a 3 meses

   (fabricante e estudos internacionais)

CORONAVÍRUS - COVID-19

Quem não deve tomar as vacinas?
• Menores de 18 anos (não existem estudos)
• Gestantes e lactantes

Quais os casos que podem ter alguma 
restrição à vacina?

• Pacientes portadores de imunodeficiência ou 
imunodepressão, a exemplo dos 
transplantados, devem consultar seus médicos

• Pacientes com câncer podem tomar 
respeitando um período de 15 dias antes ou 
após a última quimioterapia
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CORONAVÍRUS - COVID-19

VACINE-SE!
Quando se consegue atingir muitas pessoas vacinadas, é possível barrar 
a transmissão de doenças virais como a COVID-19. Se o vírus encontra 
pessoas vacinadas, ele não consegue mais se multiplicar e disseminar. 

Na história da humanidade as vacinas são a intervenção que mais 
consegue salvar vidas, só comparável ao consumo de água potável. 

E atenção, continue usando máscaras, mantendo o distanciamento social 
e higienizando as mãos e os ambientes, mesmo depois de tomar a vacina.

Sempre consulte seu médico! 

Para saber mais acesse o nosso site 
hospitaloswaldocruz.org.br 

PERGUNTAS 
FREQUENTES

Posso tomar doses de vacina de diferentes fabricantes? 
Não. Deve-se tomar as doses da mesma fabricante, respeitando o 
tempo de intervalo estipulado.

Onde posso me cadastrar para tomar a vacina?
Procure o site do governo de seu estado para saber onde o cadastro 
ou pré-cadastro está sendo realizado e ter acesso ao calendário de 
vacinação.

As vacinas contra Covid-19 podem dar algum efeito colateral?
Alguns efeitos colaterais leves, como dor no local da injeção, dores 
musculares ou febre são comuns em qualquer vacina e passam em 
48 horas. Esses efeitos podem ser resultado da resposta imunológica 
do nosso organismo. 

Na hora de vacinar-se vou/posso saber qual vacina estão aplicando? 
Sim. Você pode perguntar ao profissional que aplicará a vacina, além 
de vir descrito na carteira de vacinação, que será entregue após a 
aplicação da vacina, e será o seu documento de comprovação.

Quem tem alergia pode tomar a vacina da Covid-19?
Apenas as pessoas que tenham alergia a algum composto da 
fórmula da vacina não devem tomar. Caso contrário, não há 
restrição.

Pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão e que 
fazem diálise podem tomar vacina?
Sim.

Após receber a vacina posso tomar algum remédio, caso sinta 
algum sintoma leve?
Sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer medicação.

Quem já teve Covid-19 pode tomar vacina?
Sim. Mas caso esteja com sintomas, é necessário esperar a 
recuperação.

Após tomar a vacina posso me exercitar?
Sim. Recomenda-se que sejam exercícios leves a moderados.
Posso ingerir bebida alcoólica após tomar a vacina?
Sim. Sempre com moderação.
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