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Covishield - oxford/fiocruz 

 
Segurança 

 
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. 

 

Eficácia 

 

Eficácia da vacina de 73,43% 

 

Riscos Potenciais 
  

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. As reações adversas 

foram geralmente mais leves e menos frequentemente reportadas em idosos (≥ 65 anos de idade). 

 

Benefícios 

A vacinação contra a COVID-19 é a maneira mais segura de se desenvolver proteção, 

contra COVID-19. 
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Coronavac - sinovac/butantan 

Segurança 
 

Esta vacina foi testada anteriormente em animais e estes não apresentaram esta forma de 

infecção mais grave. 

 

Eficácia 

Todos os casos sintomáticos de COVID-19 (Score 2 ou superior) 50,39%, Todos os 

casos sintomáticos de COVID-19 que precisaram assistência ambulatorial ou 

hospitalar (Score 3 ou superior) 77,96%, Todos os casos sintomáticos de COVID-19 

que precisaram assistência hospitalar (Score 4 ou superior – Casos moderados e 

graves) 100%. 

 

 
 

Riscos Potenciais 
 
 

Existem riscos teóricos de que indivíduos vacinados poderiam desenvolver uma 

doença mais grave, mas até o momento não há nenhum relato que isso tenha 

acontecido com o vírus que causa a COVID-19. Esta vacina foi testada anteriormente 

em animais e estes não apresentaram esta forma de infecção mais grave, este 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.  

 

 

Benefícios 

A vacinação contra a COVID-19 é a maneira mais segura de se desenvolver proteção, 

contra COVID-19. 
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