
Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada) 

Fabricante: Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan. 

Descrição Vírus inativado 

Indicação de uso 
 

Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos 
 

Apresentação 
 

Frascos ampola, multidose (10 doses) 
 

Via de administração 
 

IM(Intramuscular) 

Esquema vacinal/intervalos 2 doses de 0,5 ml, intervalo entre doses de 4 semanas 

Validade após abertura do frasco 
 

8 horas 

 
 
Reações comuns 

✔ Local da aplicação: dor, vermelhidão, inchaço, 
enduração, coceira. 

 

✔ Sistêmica: dor de cabeça, cansaço, náuseas, diarreia, 
dor muscular, calafrios, perda de apetite, tosse, dor 
nas articulações, coriza, congestão nasal. 

 
 
 
Reação incomum 

✔ Local da aplicação: hematoma. 
 

✔ Sistêmica: vômito, febre, vermelhidão, reação alérgica, 
dor na garganta, dor ao engolir, espirros, fraqueza 
muscular, tontura, dor abdominal, sonolência, mal 
estar, dor nas extremidades, dor abdominal superior, 
dor nas costas, vertigem, falta de ar, inchaço. 

 
Observações: 
 

 A vacina CoronaVac/ Butantan é segura para gestantes e puérperas; 
 Se você estiver com alguma doença aguda ou com febre ou início agudo de 

doenças crônicas não controladas no momento da vacinação, esta vacina deve 
ser adiada. 

 Esta vacina deve ser administrada com precaução caso você tenha 
trombocitopenia ou coagulopatias, uma vez que podem ocorrer hemorragias 
após a aplicação intramuscular. 

✔  Caso você tenha deficiência na produção de anticorpos, seja por problemas 
genéticos, imunodeficiência ou terapia imunossupressora, a resposta 
imunológica pode não ser alcançada. 

✔ Pessoas com histórico de anafilaxia, devem procurar orientação médica antes 
da vacinação. 

 



 
 

 

 

 

Vacina covid-19 (recombinante) – Astrazeneca/ Fio Cruz 

Fabricante: Serum Institute of India - COVAX 

 

 Astrazeneca/ Fio Cruz Astrazeneca/ 
Serum Institute of 

India 

Astrazeneca/ Covax 

Descrição Vetor viral 

Faixa etária A partir de 18 anos de idade 
 

Apresentação Frasco ampola 
multidose - 5 doses 

Frasco ampola 
multidose - 10 

doses 

Frasco ampola 
multidose - 10 doses 

Esquema vacinal 2 doses de 0,5 ml, com intervalo de 12 semanas. 

Via de administração IM (Intramuscular) 

Validade após abertura 
do frasco 

8 horas 

 
Reações comuns 

✔ No local da aplicação: dor, coceira e hematoma. 
 

✔ Sistêmicas: Fadiga, dor de cabeça, calafrios, náuseas, dor nas 
articulações e muscular, febre, dor de garganta, coriza, tosse. 

 
 
Reações Incomuns 

✔ Sistêmicas: Sonolência ou sensação de tontura, diminuição do apetite, 
dor abdominal, linfonodos (ínguas) aumentados, sudorese excessiva, 
coceira na pele ou erupção na pele, reação alérgica grave (anafilaxia), 
inchaços graves nos lábios, face, boca e garganta (que pode causar 
dificuldade em engolir ou respirar). 

 
Observações: 
 

✔ Esta vacina não deve ser utilizada por mulheres grávidas ou puérperas; 
 Se você atualmente tem uma infecção grave com febre alta (maior que 38°C), 

adie a vacinação até melhora dos sintomas. No entanto, uma febre leve ou uma 
infecção leve, como um resfriado, não são razões para atrasar a vacinação; 

 
Converse com seu médico antes da vacinação com Astrazeneca Fio Cruz: 

 Se você já teve um coágulo sanguíneo ou baixos níveis de plaquetas no sangue 
(trombocitopenia) no passado; 

 Se você tem problema com sangramentos ou aparecimento de marcas roxas ou 
se você estiver recebendo medicamentos que afinam o sangue 
(anticoagulante); 



 Se seu sistema imune não funciona adequadamente (imunodeficiência) ou se 
estiver recebendo medicamentos que enfraquecem o sistema imune (como 
corticosteroides em doses altas, imunossupressores ou medicamentos contra o 
câncer); 

 Se você já teve uma reação alérgica grave (anafilaxia) após qualquer injeção de 
qualquer outra vacina. 

 
 
 
 
 

Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) - Wyeth 
Fabricante: Pfizer/BioNtech 

 

Descrição RNA Mensageiro 

Faixa etária A partir de 18 anos de idade 

Apresentação Frasco ampola 
multidose – 6 doses 
(Diluição em 1,8ml de cloreto de sódio) 

Esquema vacinal 2 doses de 0,3 ml, com intervalo de 12 semanas. 

Via de administração IM (Intramuscular) 

Validade após abertura do frasco 6 horas 

 
Reações comuns 

✔ No local da aplicação: dor, inchaço e vermelhidão. 
 

✔ Sistêmica: cansaço, dor de cabeça, náuseas, vômito, 
diarreia, dor muscular, dor nas articulações, calafrios e 
febre. 

 
 
 
 
Reações Incomuns 

✔ Local da aplicação: coceira. 

 

✔ Sistêmicas: aumento dos gânglios linfáticos (ou ínguas), 
erupção cutânea (lesão na pele), prurido (coceira), urticária 
(alergia da pele com forte coceira), angioedema (inchaço 
das partes mais profundas da pele ou da mucosa), 
diminuição de apetite, dor nos membros (braço), insônia, 
letargia (cansaço e lentidão de reações e reflexos), suor 
excessivo, suor noturno, astenia (fraqueza, cansaço físico 
intenso), paralisia facial aguda, anafilaxia. 

 
Observações: 
 

✔ Esta vacina é segura para mulheres grávidas ou puérperas; 
 Se você atualmente tem uma infecção grave com febre alta (maior que 38°C), 

adie a vacinação até melhora dos sintomas. No entanto, uma febre leve ou uma 
infecção leve, como um resfriado, não são razões para atrasar a vacinação; 



 
Converse com seu médico antes da vacinação se: 

 Você já teve um coágulo sanguíneo ou baixos níveis de plaquetas no sangue 
(trombocitopenia) no passado; 

 Você tem problema com sangramentos ou aparecimento de marcas roxas ou se 
você estiver recebendo medicamentos que afinam o sangue (anticoagulante); 

 Seu sistema imune não funciona adequadamente (imunodeficiência) ou se 
estiver recebendo medicamentos que enfraquecem o sistema imune (como 
corticosteroides em doses altas, imunossupressores ou medicamentos contra o 
câncer); 

 Você já teve uma reação alérgica grave (anafilaxia) após qualquer injeção de 
qualquer outra vacina. 

 
 

Vacina contra COVID-19 (recombinante) Janssen – Cilag Farm. 

Fabricante: Jhonson & Jhonson 

Descrição Vetor viral 

Faixa etária A partir de 18 anos de idade 

Apresentação Frasco ampola 
multidose – 5 doses 

Esquema vacinal Dose Única de 0,5 ml. 

Via de administração IM (Intramuscular) 

Validade após abertura do frasco 6 horas 

 
Reações comuns 

 No local da aplicação: dor, vermelhidão e inchaço. 
 

 Sistêmicas: Cefaléia, náusea mialgia, fadiga, tosse, artralgia e 
febre. 

Reações Incomuns ✔ No local da aplicação: irritação na pele. 
 

✔ Sistêmicas: tremor, espirros, dor de garganta, fraqueza 
muscular., dor nas extremidades e nas costas 

 
 

 

 
Observações: 
 

✔ Esta vacina NÃO deve ser usada por mulheres grávidas  e puérperas; 

✔ Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagal (síncope), 

hiperventilação ou reações relacionadas ao estresse podem ocorrer em 



associação com a vacinação como uma resposta psicogênica à injeção da 

agulha. 

✔ A vacinação deve ser adiada em indivíduos que sofram de doença febril aguda 

grave ou infecção aguda. No entanto, a presença de uma infecção leve e/ou 

febre baixa não deve atrasar a vacinação. 

Como com outras injeções intramusculares, a vacina deve ser administrada com 
cautela em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles com 
trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como hemofilia) porque 
sangramento ou hematomas podem ocorrer após uma administração intramuscular 
nesses indivíduo 
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