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1) O QUE É VACINAÇÃO? 

Vacinação é uma maneira segura e efetiva de se induzir uma resposta imunológica 

protetiva contra o microrganismo específico da vacina. Assim, se entrar em contato 

com este microorganismo, o sistema imune destrói o invasor sem haver doença. As 

vacinas contra a COVID-19, em testes finais para aprovação, são todas de duas doses 

e administradas por injeções. 

  

2) POR QUE A VACINAÇÃO É IMPORTANTE? 

A vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. 

Atualmente existem vacinas disponíveis para nos proteger contra mais de 20 doenças 

como difteria, tétano, coqueluche, gripe e sarampo. Em conjunto, estas vacinas 

salvam a vida de cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos. A varíola, por 

exemplo, uma doença muito grave, foi erradicada por causa da vacinação em massa. 

Quando somos vacinados, além de proteger a nós mesmos, também protegemos 

aqueles ao nosso redor. Isso acontece porque a vacinação reduz a propagação das 

doenças, beneficiando indiretamente algumas pessoas que não podem se vacinar, 

porque têm doenças graves ou usam determinadas medicações que fragilizam o 

sistema imunológico. 

  

3) AS VACINAS CONTRA COVID-19 SÃO SEGURAS? 

Para qualquer vacina ser liberada, é necessário que antes sejam feitos testes de 

segurança e eficácia. Sendo assim, as vacinas contra COVID-19 estão sendo 

rigorosamente testadas, através de ensaios clínicos controlados, com milhares de 

voluntários em todo mundo, incluindo aqui no Brasil, tendo se mostrado seguras. 

As vacinas atuais são de vírus inativado ou que se utilizam de vetores virais que 

trazem uma parte do vírus para o sistema imune, além daquelas de ácidos nucléicos e 

proteínas recombinantes já aprovadas ou em fase final de aprovação. Nenhuma delas 

tem potencial infeccioso. 

 



 

 

 

Secretaria Municipal da Saúde 

 Avenida Cesário Castilho, nº 1533, Jardim Belo Horizonte, Andirá - PR. 

FONE/FAX: (43) 3538 - 1983 
 

 

Antes da aprovação para uso na nossa população, as vacinas terão que passar por 

critérios pré-estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

Após a liberação para uso, as agências reguladoras e comunidade científica brasileira 

estarão constantemente monitorando os efeitos das vacinas para uma ação rápida em 

conjunto com as agências reguladoras e os institutos de pesquisa. 

 

4) QUAL É O MODO DE AÇÃO DAS VACINAS CONTRA COVID-19? 

Quando você recebe uma vacina, de forma geral, seu sistema imune responde da 

seguinte forma: 

 O corpo reconhece a vacina que contém componentes do patógeno (por exemplo, 

uma formulação contendo coronavírus inativado), incapazes de causar a doença, 

mas capazes de estimular a sua defesa; 

 Produz anticorpos específicos e ativa células do sistema imunológico chamadas 

linfócitos T. Anticorpos são proteínas produzidas naturalmente pelo sistema imune 

para lutarem contra doenças. Alguns anticorpos podem inibir a entrada do vírus nas 

células e consequentemente impedir a multiplicação destes microrganismos, 

evitando a doença. Por outro lado, quando a vacina induz linfócitos como T CD8, 

estes reconhecem e matam as células infectadas. Estes dois tipos de imunidade 

podem atuar juntos para impedir a replicação do vírus; 

 Cria mecanismos de lembrança do vírus (memória) e como lutar contra ele. Se você 

for infectado com o coronavírus no futuro, seu sistema imune já foi treinado e pode 

destruí-lo rapidamente, antes de você apresentar sintomas da doença. 

  

5) EU JÁ TIVE COVID-19. ESTOU PROTEGIDO? 

Ainda não se sabe exatamente se todos que tiveram COVID-19 estão 

necessariamente protegidos ou por quanto tempo dura a proteção em quem foi 

infectado e desenvolveu imunidade contra o vírus. Enquanto vírus como o do sarampo 

geram memória protetora, os vírus respiratórios tipicamente não fazem isso, e as 

pessoas se re-infectam múltiplas vezes. Por isso, muitos estudos estão sendo 
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realizados para investigar o assunto, e no momento é mais seguro não 

presumir que a infecção pelo SARS-CoV-2 gera memória protetora eficaz em todas as 

pessoas. 

Recomendação: Não abandone as práticas sanitárias de isolamento, sobretudo o uso 

de máscara e lavagem de mãos frequente. 

  

6) EU JÁ TIVE COVID-19. DEVO ME VACINAR CONTRA ESTA DOENÇA? 

Ainda não se sabe exatamente se todos que tiveram COVID-19 estão protegidos ou 

por quanto tempo duraria esta proteção. Portanto, todos devem ser vacinados, 

inclusive aqueles que já foram infectados (desde que não estejam na fase sintomática 

da doença). Ao mesmo tempo, não existe nenhuma evidência que a vacina possa 

fazer algum dano a quem já teve a doença. Como o acesso à vacinação vai ser 

restrito, principalmente no início, se você estiver em grupos prioritários, vá se vacinar 

quando for chamado, mesmo se teve COVID-19. Lembrando que é necessário um 

prazo de 30 dias após a detecção da doença.  

 

7) AS VACINAS PARA COVID-19 FORAM FEITAS DE UM MODO MUITO RÁPIDO 

COMPARADO COM AS DEMAIS. ISSO QUER DIZER QUE ELAS NÃO SÃO 

SEGURAS? 

As vacinas são seguras. Grande parte do tempo normalmente levado para 

desenvolver uma vacina era regulatório – prazos burocráticos, que foram – esses sim 

– flexibilizados durante a pandemia. A velocidade de desenvolvimento das vacinas é 

também consequência de muitos anos de evolução científica e tecnológica, que 

permitiram avanços na identificação da composição do vírus e aplicação de técnicas 

modernas e variadas que já vinham sendo aplicadas em testes de outras vacinas. 

Além disso, a situação de pandemia, com a rápida disseminação do vírus e número 

expressivo de infectados, acelera a fase de teste de eficácia e segurança. Se uma 

parte dos voluntários adquire a doença, é possível avaliar, num período relativamente 

curto de tempo, se a vacina protegeu. Milhares de pessoas se voluntariaram para 

participar das três fases de teste em humanos, contribuindo significativamente para 

obtenção de resultados finais em espaço de tempo relativamente curto. 
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As vacinas testadas até então são seguras e não causaram efeitos adversos 

significativos. 

  

8) AS VACINAS QUE UTILIZAM A NOVA TECNOLOGIA, DE RNA, CAUSAM 

DANOS OU MUTAÇÕES NO DNA DE QUEM É VACINADO? 

Não. O RNA é um mensageiro que vai direcionar a produção de proteínas do vírus 

pelas células do indivíduo, para que o sistema imunológico aprenda a reconhecer este 

patógeno e gerar uma resposta previamente à infecção natural. Para isso, o RNA 

exerce suas ações em uma região da célula (citoplasma) que não tem contato com o 

DNA. O material genético (DNA) fica “protegido” dentro do núcleo das células e não 

entra em contato com o RNA da vacina. 

  

9) QUEM FOR VACINADO PODERÁ RETOMAR NORMALMENTE AS SUAS 

ATIVIDADES, SEM PROTEÇÃO (COMO USO DE MÁSCARAS) E 

DISTANCIAMENTO SOCIAL? QUANTO TEMPO DEPOIS DE VACINADO, PODEREI 

ME CONSIDERAR PROTEGIDO? 

Há grande probabilidade de você estar protegido com uma vacina de alta eficácia. 

Entretanto, todos os produtores de vacina concordam que levarão alguns anos até que 

vacinas para todos estejam disponíveis. E, mesmo com uma vacina que tenha eficácia 

de 95%, 5 em cada 100 pessoas não estarão protegidas. Para a imunização ser mais 

efetiva e voltarmos à nossa rotina normal, sem máscara ou isolamento, é necessário 

que haja vacinação em massa. Com imunização de boa parte da população, há 

redução da circulação do vírus e temos uma imunidade comunitária; ou seja, é 

necessário ter ampla distribuição da vacina para termos proteção em base 

populacional. Portanto, até termos um número suficientemente grande de pessoas 

imunizadas para reduzir a circulação do vírus, é necessário manter as medidas de 

proteção. 

Vale lembrar que até o momento as vacinas foram testadas para evitar a doença e 

ainda não se sabe se serão capazes de evitar a infecção ou transmissão do vírus. 

Além disso, medidas isoladas não resolvem completamente o problema! 
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10) OS EFEITOS COLATERAIS QUE PODEM APARECER APÓS A VACINAÇÃO 

PARA A COVID-19 SÃO PERIGOSOS E PODEM ME DEIXAR DOENTE? 

Não. É normal desenvolver algumas reações como fadiga, dor de cabeça, dores 

musculares, febre baixa ou outras após tomar a vacina, mas são sinais da resposta 

imune se formando e desaparecerão dentro de alguns dias. Porém, isso não significa 

que você foi infectado pelo coronavírus ou está desenvolvendo COVID-19. Além disso, 

o fato de várias pessoas não apresentarem reações também não significa que a 

vacina não tenha tido efeito, pois cada pessoa pode responder de forma diferente à 

vacinação. 

Portanto, as vacinas são seguras e não causam COVID-19. 

  

Fonte: Site da Sociedade Brasileira de Imunologia  

https://sbi.org.br/ 
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