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Coronavírus é uma família de
vírus. O novo coronavírus
(SARS-CoV-2) é o agente
causador de uma doença
respiratória grave: a Covid-19.

O que é Coronavírus?

respiratória grave: a Covid-19.

O primeiro caso de Covid-19 foi identificado
na China, em dezembro de 2019, e desde
então tornou-se uma pandemia! A
transmissão acontece de uma pessoa doente
para outra, pelo contato próximo, por meio de
aperto de mão contaminada, gotículas de
saliva, espirro, tosse, etc.



Para combater o SARS-CoV-2, a 
Organização Mundial da Saúde Organização Mundial da Saúde 

(OMS) determinou que as 
pessoas mantenham o 

distanciamento social, evitem 
tocar nos olhos, nariz e boca, 

utilizem máscaras e higienizem as 
mãos frequentemente com álcool 

70% ou água e sabão.

Essas medidas auxiliam na 
proteção contra a doença, mas 

para combater o novo coronavírus 
é necessário que ocorra a é necessário que ocorra a 
vacinação em massa da 

população. 



Você sabe porque as 

vacinas são importantes?

As vacinas são produzidas em laboratórios,
e tem como função estimular o sistema
imune a produzir anticorpos contra agentesimune a produzir anticorpos contra agentes
que causam infecções.

Dessa maneira, após tomar a vacina o
organismo está preparado para reconhecer
e combater o microrganismo caso ocorra
uma infecção.



Objetivos da primeira fase 
de vacinação no Brasil

Vacinar os idosos, grupo de maior 
risco de infecções e      

desenvolvimento das formas grave 
da doençada doença

Vacinar os trabalhadores da 
Saúde

para a manutenção do 
atendimento à população

Vacinar os trabalhadores dos 
serviços essenciais



Conheça as vacinas que foram 
aprovadas pela Anvisa, distribuídas pelo 

SUS e aplicadas no Brasil
VACINAS CORONAVAC OXFORD / ASTRAZENECA

Fabricantes
SINOVAC LIFE SCIENCES. 

importado por: Instituto 
BUTANTAN

OXFORD/ ASTRAZENECA. 
Importado por: Fundação 

Oswaldo Cruz

Eficácia 50,38% de eficácia 70% de eficácia.

Vantagem de armazenamento
Temperatura de conservação entre 

2 a 8°C, média dos freezers 
disponíveis no Brasil

Temperatura de conservação 
entre 2 a 8°C, média dos freezers 

disponíveis no Brasil

Reações adversas
Dor no local de aplicação, cansaço, 

febre, dor no corpo, diarreia, 
náusea, dor de cabeça.

Dor no local de aplicação febre e  
dor de cabeça, de intensidade 

leve ou moderada

Público alvo . Adultos a partir de 18 anos Adultos a partir de 18 anos

Doses necessárias Duas doses, entre 3 e 4 semanas Duas doses, entre 3 e 4 semanas

Princípio ativo Utilização de fragmentos do vírus 
SARS-Cov-2 inativado

Utilização de um vetor 
(adenovírus enfraquecido de 
chimpanzé) expressando a 

glicoproteína S do SARS-CoV-2

Finalidade 

Estimular o corpo a induzir a 
produção de anticorpos contra 
SARS-Cov-2, prevenindo as 
complicações da Covid-19

Estimular a produção de 
anticorpos neutralizantes e 

resposta imune celular contra 
SARS-Cov-2complicações da Covid-19 SARS-Cov-2

Contra indicação

Indivíduos com doença aguda 
ou com febre ou no início agudo 

de doenças crônicas, não 
controladas no momento da 

vacinação

Indivíduos em estado de febril 
de doença aguda grave, 

resfriado e/ou febre de baixo 
grau

Uso na gravidez e lactação
Não é recomendada durante a 

gravidez sem orientação 
médica

Não é recomendada durante a 
gravidez sem orientação 

médica

Uso pediátrico
Ainda não existem estudos 

conduzidos com a vacina na 
população pediátrica

Não recomendado para 
menores de 18 anos



Fique atento!

A vacinação em massa é fundamental para
diminuir os casos de contaminação e óbitos
causados pela Covid-19.

Quem não se vacina e espalha “fake news”Quem não se vacina e espalha “fake news”
coloca a sua vida e a de várias pessoas em
risco.
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