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DADOS SOBRE A SEGURANÇA, EFICÁCIA, POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS  
 
(Fonte: Dizeres Legais de bula foi aprovada pela ANVISA em 31/03/2021.– Disponível em: 
C:/Users/Windows%2010/Desktop/bula_1617826048940.pdf ) 

 
 

VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE)  
 
Registrado e fabricado por:  
Fundação Oswaldo Cruz Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-
Manguinhos Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – 
Rio de Janeiro – Brasil – CEP: 21040-900 
Indústria Brasileira CNPJ: 33.781.055/0001-
35 SAC: 0800 021 0310 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
1. INDICAÇÕES  
A 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 2019 (COVID-19). 
 
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA  
Eficácia clínica  
Análise primária dos dados agrupados dos estudos COV001, COV002, COV003 e COV005 A vacina 
covid-19 (recombinante) foi avaliada com base em dados agrupados de quatro estudos 
controlados, randomizados, cegos e em andamento: um estudo de Fase I/II, COV001 
(NCT04324606), em adultos sadios de 18 a 55 anos de idade no Reino Unido; um estudo de Fase 
II/III, COV002 (NCT04400838), em adultos ≥ 18 anos de idade (incluindo idosos) no Reino Unido; 
um estudo de Fase III, COV003 (ISRCTN89951424), em adultos ≥ 18 anos de idade (incluindo 
idosos) no Brasil; e um estudo Fase I/II, COV005 (NCT04444674), em adultos entre 18 e 65 anos 
de idade na África do Sul. Os estudos excluíram indivíduos com histórico de anafilaxia ou 
angioedema, doenças cardiovasculares, gastrointestinais, hepáticas, renais, endócrinas/ 
metabólicas graves e/ ou não controladas e doenças neurológicas, bem como aqueles com 
imunossupressão grave. Nos estudos COV001 e COV002, as vacinações para influenza sazonal e 
pneumocócica foram permitidas (pelo menos 7 dias antes ou depois da vacina do estudo).  
 
Todos os indivíduos serão acompanhados por até 12 meses, para avaliações da segurança e 
eficácia contra a doença COVID-19.  
 
Na análise agrupada para eficácia (COV002 e COV003), indivíduos ≥ 18 anos de idade receberam 
duas doses da vacina covid-19 (recombinante) (N=8.597) ou controle (vacina meningocócica ou 
soro fisiológico) (N=8.581).  
 
Devido a restrições logísticas, o intervalo entre a dose 1 e a dose 2 variou de 3 a 28 semanas com 
77,0% dos participantes recebendo suas duas doses dentro do intervalo de 4 a 12 semanas.  
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Os dados demográficos basais foram bem equilibrados entre os grupos de tratamento com a 
vacina covid-19 (recombinante) e o controle. Na análise agrupada, dentre os participantes que 
receberam a vacina covid-19 (recombinante), 94,1% dos indivíduos tinham de 18 a 64 anos de 
idade (8,2% com 65 anos de idade ou mais); 56,0% dos indivíduos eram mulheres; 74,9% eram 
brancos, 10,1% negros e 3,7% asiáticos. No total, 3.056 (35,5%) indivíduos tinham pelo menos 
uma comorbidade pré-existente (definida como IMC ≥30 kg/m2 , doença cardiovascular, doença 
respiratória ou diabetes). No momento da análise primária, a mediana do tempo de 
acompanhamento após a dose 1 e após a dose 2 foi 4,7 meses e 2,7 meses, respectivamente.  
 
A determinação final dos casos de COVID-19 foi feita por um comitê de avaliação que também 
designou a gravidade da doença de acordo com a escala de progressão clínica da OMS. No total, 
332 indivíduos tiveram COVID-19 pelo SARS-CoV-2 virologicamente confirmado (por testes de 
amplificação de ácido nucleico) ocorrendo ≥ 15 dias após a segunda dose com pelo menos um 
sintoma de COVID-19 (febre objetiva (definida como ≥ 37,8°C), tosse, falta de ar, anosmia ou 
ageusia) e sem evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2. A vacina covid-19 (recombinante) 
reduziu significantemente a incidência de COVID-19 sintomático em comparação com o grupo 
controle (vide Tabela 1).  
 
Tabela 1 – Eficácia da vacina covid-19 (recombinante) contra a COVID-19ª 

 
 
Na análise interina, os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da 
vacina de 73,43% [IC 95%: 48,49; 86,29]; 11 (0,53%) vs 43 (2,02%) para a vacina covid-19 
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(recombinante) (N=2.070) e o controle (N=2,113), respectivamente; que foi similar à eficácia da 
vacina observada na população geral. Na análise atualizada, a eficácia da vacina neste subgrupo de 
participantes com uma ou mais comorbidades foi de 62,7% (IC 95%: 44,8; 74,8 [vacina covid-19 
(recombinante) 34/3.056 versus controle 93/3.102]).  
 
O número de casos de COVID-19 em indivíduos ≥ 65 anos de idade foi muito pequeno para 
qualquer conclusão sobre a eficácia. Para essa subpopulação, estão disponíveis dados de 
imunogenicidade, conforme descrito abaixo. Na análise interina houve 2 casos de COVID-19 em 
660 participantes. Na análise atualizada, houve 12 casos em 1.383 participantes (4 para vacina 
covid-19 (recombinante) versus 8 para controle; Eficácia da vacina = 51,9% [IC 95%፦60,0; 85,5]). 
A maioria de participantes ≥ 65 anos recebeu suas doses com um intervalo menor do que 6 
semanas. O nível de proteção obtido de uma única dose SD da vacina covid-19 (recombinante) foi 
avaliado em uma análise exploratória que incluiu indivíduos que receberam uma dose. Os 
participantes foram censurados da análise no primeiro momento em que receberam uma segunda 
dose ou 12 semanas após a dose 1. Nessa população, a eficácia da vacina a partir de 22 dias após a 
dose 1 foi de 73,0% (IC 95%: 48,8; 85,8 [vacinacovid-19 (recombinante) 12/7.998 vs controle 
44/7.982]). Na análise atualizada, a eficácia foi de 69,2% (IC 95%: 48,5; 82,4 [vacina covid-19 
(recombinante) 20/11.044 vs controle 65/11.015]). Análises exploratórias mostraram que o 
aumento da imunogenicidade foi associado a um intervalo de dose mais longo (consulte a Tabela 3 
de imunogenicidade). Os resultados de eficácia das análises de subgrupos utilizando o conjunto de 
dados atualizado foram consistentes com os dados de imunogenicidade (Tabela 2). 
 

 
 
Dados de segurança pré-clínica  
Os dados pré-clínicos obtidos dos estudos de toxicologia e tolerância local com vacinas em 
investigação utilizando a mesma tecnologia da vacina de vetor adenoviral ChAdOx1 como a vacina 
covid-19 (recombinante), concluíram que a tecnologia ChAdOx1 foi bem tolerada em 
camundongos e não foi associada com qualquer efeito adverso. 
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Mutagenicidade e carcinogenicidade vacina covid-19 (recombinante) é uma vacina e, como tal, 
estudos de genotoxicidade (mutagenicidade) e carcinogenicidade não foram realizados. 
 
Toxicologia reprodutiva  
Os estudos de toxicidade reprodutiva em animais ainda não foram concluídos.  
 
3. CONTRAINDICAÇÕES  
Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina covid-19 
(recombinante).  
 
4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  
Hipersensibilidade e anafilaxia  
Reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia e angioedema, ocorreram após a 
administração de vacina covid-19 (recombinante) no período pós-comercialização (vide seção 
Reações Adversas). 
 
Como com todas as vacinas injetáveis, o tratamento e a supervisão médica adequada devem estar 
prontamente disponíveis no caso de evento anafilático após a administração da vacina. 
Recomenda-se observação atenta por pelo menos 15 minutos após a vacinação.  
 
A segunda dose da vacina não deve ser administrada a quem já teve anafilaxia com a primeira 
dose da vacina covid-19 (recombinante). 
 
Reações relacionadas à ansiedade 
Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou 
reações relacionadas ao estresse podem ocorrer em decorrência da vacinação como uma resposta 
psicogênica à injeção da agulha. É importante que sejam tomadas precauções para evitar 
ferimentos causados por desmaios.  
 
Enfermidades concomitantes 
Como com outras vacinas, a administração da vacina covid-19 (recombinante) deve ser 
postergada em indivíduos que estejam sofrendo de uma enfermidade febril aguda grave. No 
entanto, a presença de uma infecção menor, como um resfriado e/ou febre de baixo grau não deve 
retardar a vacinação.  
 
Trombocitopenia e distúrbios da coagulação  
Como com outras injeções intramusculares, a vacina covid-19 (recombinante) deve ser 
administrada com cautela a indivíduos com trombocitopenia, qualquer distúrbio da coagulação ou 
a pessoas em terapia anticoagulante, uma vez que pode ocorrer sangramento e hematoma após 
uma administração intramuscular nesses indivíduos.  
 
Eventos neurológicos  
Eventos muito raros de distúrbios desmielinizantes foram reportados após a vacinação com a 
vacina covid-19 (recombinante). Uma relação causal não foi estabelecida. Como com outras 
vacinas, os benefícios e riscos potenciais do uso da vacina covid-19 (recombinante) devem ser 
considerados.  
 
Indivíduos imunocomprometidos  
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Não se sabe se indivíduos com resposta imune comprometida, incluindo indivíduos que estejam 
recebendo terapia imunossupressora, desenvolverão a mesma resposta que indivíduos 
imunocompetentes ao esquema da vacina. 
 
Duração e nível de proteção  
A duração da proteção ainda não foi estabelecida. Como com qualquer vacina, a vacinação com a 
vacina covid-19 (recombinante) pode não proteger todos os indivíduos que receberam a vacina.  
 
Intercambialidade Não há dados de segurança, imunogenicidade ou eficácia que corroborem a 
intercambialidade da vacina covid-19 (recombinante) com outras vacinas para COVID-19.  
 
Efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: A influência da vacina covid-19 
(recombinante) na capacidade de dirigir ou usar máquinas é inexistente ou insignificante. No 
entanto, algumas reações adversas mencionadas na seção Reações Adversas podem afetar 
temporariamente a capacidade de dirigir ou usar máquinas.  
 
Uso em idosos Ver seção Resultados de Eficácia. 
 
Uso durante a gravidez e lactação  
Categoria C:  
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. 
 
 Gravidez  
Há dados limitados sobre o uso da vacina covid-19 (recombinante) em mulheres grávidas ou 
mulheres que engravidaram após receber a vacina. Os dados são insuficientes para fundamentar 
um risco associado com a vacina. Os estudos de toxicidade reprodutiva animal não foram 
concluídos. Como uma medida de precaução, a vacinação com a vacina covid-19 (recombinante) 
não é recomendada durante a gravidez. O uso da vacina covid-19 (recombinante) em mulheres 
grávidas deve ser baseado em uma avaliação se os benefícios da vacinação superam os riscos 
potenciais.  
 
Lactação  
Há dados limitados, ou inexistentes, sobre o uso da vacina covid-19 (recombinante) em lactantes. 
Um risco de amamentar recém-nascidos/bebês não pode ser excluído. 
Como uma medida de precaução, é preferível evitar a vacinação com a vacina covid-19 
(recombinante) quando a paciente estiver amamentando.  
 
Fertilidade Não se sabe se a vacina covid-19 (recombinante) pode impactar a fertilidade. Não há 
dados disponíveis.  
 
5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
A segurança, imunogenicidade e eficácia da administração concomitante da vacina covid-19 
(recombinante) com outras vacinas não foram avaliadas. 
 
6. REAÇÕES ADVERSAS  
Resumo geral do perfil de segurança  
A segurança geral da vacina covid-19 (recombinante) é baseada na análise dos dados agrupados 
de quatro estudos clínicos realizados no Reino Unido, Brasil e África do Sul. No momento da 



 

Página 6 de 7 

análise, 24.244 indivíduos ≥ 18 anos tinham sido randomizados e recebido a vacina covid-19 
(recombinante) ou o controle. Destes, 12.282 receberam pelo menos uma dose da vacina covid-19 
(recombinante), com uma duração mediana de acompanhamento de 4,5 meses.  
 
As características demográficas foram geralmente similares entre os indivíduos que receberam a 
vacina covid-19 (recombinante) e aqueles que receberam o controle. No geral, entre os indivíduos 
que receberam a vacina covid-19 (recombinante), 89,8% tinham entre 18 e 64 anos e 10,2% eram 
maiores que 65 anos ou mais. A maioria dos indivíduos era branca (75,5%), 9,8% eram negros e 
3,7% asiáticos; 55,8% eram mulheres e 44,2% homens.  
 
As reações adversas mais frequentemente reportadas foram sensibilidade no local da injeção (> 
60%); dor no local da injeção, cefaleia, fadiga (> 50%); mialgia, mal-estar (> 40%); pirexia, 
calafrios (> 30%); e artralgia, náusea (> 20%). A maioria das reações adversas foi de intensidade 
leve a moderada e usualmente resolvida dentro de poucos dias após a vacinação. Em comparação 
com a primeira dose, as reações adversas reportadas após a segunda dose foram mais leves e 
menos frequentemente reportadas.  
 
Após a vacinação, indivíduos podem experimentar múltiplas reações adversas ocorrendo ao 
mesmo tempo (por exemplo, mialgia/ artralgia, cefaleia, calafrios, pirexia e mal-estar). Se um 
indivíduo relatar sintomas persistentes, causas alternativas devem ser consideradas. 
 
As reações adversas foram geralmente mais leves e menos frequentemente reportadas em idosos 
(≥ 65 anos de idade). Medicamentos analgésicos e/ou antipiréticos (por exemplo, produtos 
contendo paracetamol) podem ser usados para proporcionar alívio das reações adversas após a 
vacinação. 
 
Relatórios pós-comercialização de sintomas semelhantes à influenza  
Alguns indivíduos relataram calafrios, tremores (em alguns casos rigidez) e aumento da 
temperatura corporal, possivelmente com sudorese, cefaleia (incluindo dores semelhantes à 
enxaqueca), náusea, mialgia e mal-estar, começando em até um dia da vacinação. Esses efeitos 
geralmente duram um ou dois dias. Se um paciente relatar febre anormalmente alta ou 
prolongada, ou outros sintomas, causas alternativas devem ser consideradas e aconselhamento 
apropriado deve ser fornecido para investigação diagnóstica e tratamento médico conforme 
necessário.  
 
Resumo dos dados pós-comercialização  
As seguintes reações adversas não foram observadas durante os ensaios clínicos e foram 
notificadas espontaneamente durante a utilização mundial pós-comercialização da vacina covid-
19 (recombinante). A frequência destas reações adversas é “desconhecida” (não pode ser 
estimada a partir dos dados disponíveis, uma vez que os relatórios provêm de uma população de 
tamanho desconhecido). Distúrbios do sistema imune: anafilaxia. Distúrbios da pele e dos tecidos 
subcutâneos: angioedema. 
 
Atenção: produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e 
segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos 
adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema 
VigiMed, disponível no Portal da Anvisa. 
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7. SUPERDOSE  
A experiência de superdose é limitada. Não há tratamento específico para uma superdose com a 
vacina covid-19 (recombinante). No caso de uma superdose, o indivíduo deve ser monitorado e 
receber tratamento sintomático conforme adequado.  
 
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. 
 
 


