
Boletim Epidemiológico 

INTRODUÇÃO 

O Eixo Epidemiológico do Programa COVID ZERO 

apresenta o panorama da COVID-19, de forma sucinta e 

clara, com foco no município de Governador Valadares, 

onde se localiza o campus avançado da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, além de outros municípios 

mineiros que servem como referência de comparação 

para a situação epidemiológica local.  

 

Em edições anteriores, além da contextualização da 

COVID-19, foram abordados conceitos importantes no 

desenvolvimento da doença, diagnóstico laboratorial, 

taxas de ocupações hospitalares, informações 

importantes quanto às medidas não farmacológicas e 

farmacológicas sem comprovação científica, vacinas, 

importância da Atenção Primária à Saúde, infraestrutura 

e organizações de rede em saúde no curso da 

pandemia, além de um panorama após 01 (um) ano do 

início dos casos de COVID-19 no mundo. 

 

A presente edição do Boletim Epidemiológico do 

Programa COVID ZERO apresenta dados 

epidemiológicos atualizados e atualizações sobre as 

variantes do SARS-CoV-2, as vacinas contra COVID-19 e 

apresenta um reforço sobre o uso de máscaras no 

contexto da pandemia.    

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

O Brasil, até 01 de julho de 2021, apresentou 18.622.304 

casos confirmados de COVID-19, dos quais 520.095 

evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade de 2,8%. 

A incidência da COVID-19 no país foi 8.861,6 casos/100 

mil habitantes, enquanto a mortalidade foi 245,6 

óbitos/100 mil habitantes1. A Figura 1 apresenta os 

casos novos (A) e os óbitos por COVID-19 (B) em 

território brasileiro, por data de notificação, de 2020 a 

2021.  

 

O estado de Minas Gerais, até o dia 01 de julho de 2021, 

apresentou um total de 1.810.854 casos confirmados 

da COVID-19 e 46.459 óbitos confirmados para a 

doença2. A incidência da doença no estado, neste 
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mesmo período, foi 8.504,59/100 mil habitantes e a mortalidade 218,19/100 mil habitantes (Tabela 

1). 

 

Figura 1. Casos novos (A) e óbitos (B) de COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020 a 2021. 

 
 

O município de Governador Valadares apresentou, até o dia 1 de julho de 2021, 27.838 casos 

confirmados de COVID-19, dos quais 1.236 evoluíram a óbito3, 4. A distribuição de casos no 

município, desde a semana epidemiológica (SE) 20 de 2020 até o momento, está apresentada na 

Figura 2 e a distribuição dos óbitos, neste mesmo período, na Figura 3.  

 
Figura 2. Distribuição de casos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020 a 2021.   

 

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 01de julho 2021. 

 
 



 

Figura 3. Distribuição de óbitos por COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020 a 2021. 

 

Fonte: Boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 01 de julho 2021. 
 

Para avaliação dos cenários de ocorrência da COVID-19 em diferentes municípios (Governador 

Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte e Juiz de Fora), no mesmo período, foram utilizados importantes 

indicadores capazes de orientar as ações de vigilância epidemiológica no território, como o 

coeficiente de incidência (Figura 4 e Tabela 1) e coeficiente de mortalidade (Figura 5 e Tabela 1).  

 

Em Ipatinga observou-se estabilidade a partir de maio de 2021, apresentando um coeficiente de 

variação de 0,08, considerado baixo e uma incidência média de 114,7 casos/100 mil habitantes por 

semana. Em Governador Valadares foi observado uma redução de 26% da incidência média entre os 

meses de maio e junho, porém com coeficiente de variação de 0,22, considerado alto e uma incidência 

média de 120,3 casos/100 mil habitantes nas últimas 4 semanas. Em Juiz de Fora, assim como 

Governador Valadares e no mesmo período, observou-se um coeficiente de variação de 0,28, 

considerado alto e com uma média semanal de 140,5 casos/100 mil habitantes e uma redução de 

18,5% entre início de maio e fim de junho. Já em Belo Horizonte houve uma queda de 13% na 

incidência, com uma média de 282 casos/100 mil habitantes e coeficiente de variação igual a 0,11, 

considerada uma variação média. 

 

Apesar da aparente melhora do cenário epidemiológico da COVID-19 em alguns municípios, os 

esforços para prevenção e controle da pandemia devem ser mantidos e incentivados. É importante 

reforçar a fiscalização e as estratégias de conscientização da população na expectativa de manter a 

redução da transmissão. Além disso, é de extrema importância o reforço da campanha de 

imunização de forma a vacinar o máximo de pessoas em menor tempo possível. 

 



 

Quanto ao coeficiente de mortalidade Governador Valadares segue apresentado dados 

preocupantes, com valor superior aos demais municípios (439,07 óbitos/100 mil habitantes em 30 

de junho de 2021). Na mesma data, Juiz de Fora apresentou 309,97 óbitos/100 mil habitantes e 

Ipatinga 297,65 óbitos/100 mil habitantes. Belo Horizonte tem apresentado a menor mortalidade pela 

COVID-19, em relação aos municípios avaliados, desde o início da pandemia, com 228,79 óbitos/100 

mil habitantes até o momento. 

Figura 4. Coeficiente de incidência da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo 

Horizonte, no período de 2020 a 2021.  

 

Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 30 

junho 2021. 

O coeficiente de mortalidade representa o risco de qualquer indivíduo de uma determinada população 

ir a óbito por determinada doença/agravo, em um determinado tempo. O coeficiente letalidade, por 

sua vez, representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um indicativo da 

gravidade da doença/agravo na população. A letalidade é um indicador que deve ser avaliado com 

cuidado, pois depende da capacidade de testagem/diagnóstico local, nem sempre refletindo a 

realidade.  

O perfil da letalidade de Juiz de Fora e Governador Valadares tem se mantido alto desde 2020, sendo 

4,7% e 4,4% respectivamente. Embora não apresente o maior coeficiente de mortalidade, o município 

de Juiz de Fora tem apresentado a maior taxa de letalidade entre os locais analisados. A letalidade 

por COVID-19 observada no estado de Minas Gerais e nos municípios de Ipatinga e Belo Horizonte 

estão inferiores à taxa nacional (Tabela 1). 



 

Figura 5. Coeficiente de mortalidade da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo 
Horizonte, de 2020 a 2021.  

 
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Acesso em 30 
junho 2021. 

 

Tabela 1. Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da COVID-19 

por território, 2020 a 2021. 

TERRITÓRIO 
CASOS  

COVID-19 
INCIDÊNCIA * 

ÓBITOS  
COVID-19 

MORTALIDADE * LETALIDADE 

BRASIL 18.557.141 7.744,40 518.066 244,65 2,8 

MINAS GERAIS 1.803.748 8.471,22 46.242 217,17 2,6 

GOVERNADOR VALADARES 27.732 9.867,42 1.234 439,07 4,4 

IPATINGA 30.724 11.576,10 790 297,65 2,6 

JUIZ DE FORA 37.802 6.593,93 1.777 309,97 4,7 

BELO HORIZONTE 236.958 9.397,26 5.769 228,79 2,4 

* Por 100 mil habitantes. Fonte: Ministério da Saúde, Brasil. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; Secretaria 
Municipal de Saúde de Governador Valadares; Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga; Secretaria Municipal de Saúde de 
Juiz de Fora. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Dados sujeitos a revisão. Acesso em 01 julho 2021. 

 

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos 

respectivos municípios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



 

A vacinação em Minas Gerais vem ocorrendo de forma progressiva. Até o dia 30 de junho de 2021, 

haviam 7.044.058 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina e 2.685.802 pessoas vacinadas 

com a segunda dose.  

 

Em Governador Valadares, nesta mesma data, haviam 89.465 pessoas vacinadas com a primeira 

dose e 34.641 vacinados com a segunda dose.  

 

Vale destacar que para eficácia da imunização é necessário a aplicação das duas doses das vacinas. 

Além disso, as medidas de prevenção à COVID-19 devem ser mantidas, pois uma grande parcela da 

população ainda não foi imunizada e a circulação viral persiste.  

 
 

3. OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI SUS EXCLUSIVOS PARA COVID-19 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com os dados científicos e evidências clínicas até 

o momento, 15 a 20% dos casos confirmados de COVID-19 necessitam de atendimento hospitalar, 

por apresentarem alterações respiratórias graves, e em torno de 5% podem necessitar de suporte 

ventilatório9,10. Diante disso, o desafio é garantir acesso a atendimento adequado com disponibilidade 

de leitos de UTI exclusivos para pacientes com suspeita/confirmação da COVID-19. 

 

No período de março a meados de maio de 2021, o estado de Minas Gerais vivenciou um período 

crítico relacionado à pandemia com aumento da incidência, circulação de novas cepas, alteração no 

padrão de infectados e aumento da demanda assistencial especializada. Nesse contexto, observou-

se alta ocupação de leitos UTI SUS exclusivos para COVID-19 em várias regiões, especialmente no 

Vale do Aço e Vale do Rio Doce. Alterações na quantidade de leitos UTI SUS disponibilizadas aos 



 

pacientes com COVID-19 ocorreram, entre outros fatores, devido à escassez de insumos e 

sobrecarga da equipe de saúde envolvida. 

  

Infelizmente houve alteração nos dados públicos divulgados pelo município de Governador Valadares 

relacionados a ocupação de leitos de UTI exclusivos para COVID-19. Não tem sido mais divulgado o 

número absoluto de pacientes (residentes de GV e não residentes do município) internados na UTI 

SUS COVID-19. Diante disso, foi necessário a alteração das análises e apresentação de dados deste 

boletim, que eram realizadas com número de leitos UTI SUS COVID-19 disponíveis e ocupados (Figura 

6) e agora será apresentado em percentual de ocupação. Ressaltamos que a avaliação do percentual 

de ocupação não é a melhor forma de análise, devido às interferências como habilitação ou não de 

leitos, aumento de óbitos e/ou alta. Assim, quando se observa alteração no percentual de ocupação 

de leitos UTI SUS COVID-19, outros critérios além da necessidade de assistência especializada e da 

incidência da doença devem ser analisados. Na Figura 6 observa-se uma redução no percentual de 

leitos UTI SUS COVID-19 nos municípios de Governador Valadares e Ipatinga desde o mês de maio 

de 2021.  

  
Figura 6. Taxa de ocupação dos leitos UTI SUS exclusivos para COVID-19 nos municípios de Governador 

Valadares e Ipatinga, de 2020 a 2021. 

 
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Governador Valadares e Ipatinga. Acesso em 30 junho 2021. 
 

Ainda que a taxa de ocupação de UTI tenha reduzido em ambos os municípios, faz-se necessário 

sensibilizar constantemente a população de que o controle desta pandemia é responsabilidade de 

todos e que é fundamental manter as medidas de prevenção individuais e coletivas. A possibilidade 

de ampliação de leitos de UTI depende também da aquisição de insumos hospitalares e aumento de 

equipe de profissionais da saúde especializados. A pandemia só irá diminuir com o controle da taxa 

de transmissão e circulação do vírus. 

 

4. ATUALIZAÇÃO SOBRE AS VARIANTES 

 

Diversas variantes de SARS-CoV-2 estão circulando no mundo e muitas ainda irão surgir ao longo do 

tempo. O aparecimento de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo 

dos vírus RNA 11. 

Segundo o Centro de Controle de Doenças Europeu (ECDC), até o início de maio de 2021, quatro 

variantes eram consideradas preocupantes devido à transmissibilidade, gravidade e/ou capacidade 

de impactar a situação epidemiológica 12. Sendo elas 12, 13: 



 

• B.1.1.7, do Reino Unido (Alpha): identificada em amostras de 20 de setembro de 2020, 

notificada em 161 países.  

• B.1.351, da África do Sul (Beta): identificada em amostras de agosto de 2020, notificada em 

115 países.  

• B.1.1.28.1 ou P.1, do Brasil (Gamma): identificada em amostras de novembro de 2020, 

notificada em 74 países.  

• B.1.617.2 da Índia (Delta): identificada em amostras de outubro de 2020, notificada em 62 

países. 

Em maio de 2021, foram confirmados, no Brasil, os primeiros casos da variante Delta, a B.1.617.2 14. 

A variante Delta apresenta 13 mutações, sendo duas na proteína Spike (E484Q e L452R) 12. Estudos 

apontam que essa variante tem potencial de transmissibilidade maior, maiores taxas de infecção e 

de mortalidade, aumentando a preocupação da comunidade científica 15.  

As mutações mais preocupantes do SARS-CoV-2 se encontram nas posições 484, 452 e 681 da 

proteína S, sendo que as duas primeiras se localizam na zona de união ao receptor (RBD), e que por 

isso, podem afetar a interação do vírus com a célula 12. 

O quadro 1 apresenta as principais variantes circulantes no Brasil, uma atualização do 7 Boletim 

Epidemiológico, com o acréscimo da variante Delta. 

Quadro 1. Informações sobre as principais variantes de SARS-CoV-2, circulantes no Brasil. 

Variante de 
Preocupação – VOC  

(Variant of Concern) 

Local de 
origem 

Local da mutação Mutação 

B.1.1.7 (Alpha) 
Reino 
Unido 

Domínio de ligação ao receptor da proteína 
spike (S) 

N501Y 

B.1.351 (Beta) 
África do 

Sul 
Domínio de ligação ao receptor da proteína 

spike (S) 
K417N/T, E484K, 

N501Y 

P.1 (Gamma) Manaus 
Domínio de ligação ao receptor da proteína 

spike (S) 
K417T, E484K, 

N501Y 

B.1.617.2 (Delta) Índia 
Domínio de ligação ao receptor da proteína 

spike (S) 
E484Q e L452R 

 
As novas linhagens de SARS-CoV-2 podem levar ao ressurgimento de casos nos locais por onde 

circulam e se eles têm transmissibilidade aumentada em comparação com linhagens circulantes pré-

existentes. Por este motivo, a genética, imunologia, clínica e características epidemiológicas dessas 

variantes de SARS-CoV-2 precisam ser investigadas rapidamente 16. Esses casos de reinfecção 

podem ser a consequência de uma imunidade protetora limitada e transitória, induzida pela primeira 

infecção ou podem refletir a capacidade do vírus reinfectante de escapar das respostas imunológicas 

anteriores 17. 

 

 

 



 

5. ATUALIZAÇÃO SOBRE AS VACINAS 

Até janeiro de 2021, apenas as vacinas CoronaVac e AstraZeneca eram aprovadas pela Anvisa para 

uso emergencial no Brasil. O plano emergencial de imunização foi iniciado no mês de março de 2021, 

momento em que ainda se aguardava o registro sanitário definitivo das vacinas para permitir a 

introdução no mercado com fins de comercialização, distribuição e uso 18. 

Em 23 de fevereiro de 2021, a Anvisa concedeu o registro sanitário da vacina da Pfizer contra COVID-

19 no Brasil, mas apenas em maio de 2021 os imunizantes começaram a ser distribuídos no território 

nacional. Foi o primeiro imunizante a receber o registro de uso definitivo no Brasil, apresentando 

eficácia Global de 95% em toda população do estudo, ou seja, significa que 95 a cada 100 vacinados 

ficam protegidos da doença 19,20,21.  

Em 12 de março de 2021 a vacina da AstraZeneca obteve seu registro sanitário para uso, 

apresentando 63,09% de eficácia contra a infecção sintomática pelo SARS-CoV-2 22,23.  

A vacina CoronaVac, produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, é a 

única que, até o momento, ainda não possui registro sanitário, sendo aplicada no Brasil sob 

autorização de uso emergencial.  A vacina apresentou 51% de eficácia nos casos sintomáticos e 

100% nos casos graves e hospitalizações, na população estudada 24.  

A Anvisa também autorizou em 31 de março o uso emergencial da vacina Janssen COVID19 Vaccine 

(Ad26.COV2-S, recombinante) no Brasil. A vacina é desenvolvida pela Janssen, da empresa Johnson 

& Johnson e é a primeira disponível de apresentação em dose única 25,26.  

O Brasil está entre os mais de 200 países que fazem parte do consórcio Covax Facility, uma aliança 

global entre a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Coalizão para Promoção de Inovações em prol 

da Preparação para Epidemias (CEPI) e a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi), em 

parceira com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A união foi criada com o objetivo 

de estimular o desenvolvimento e a produção de vacinas contra a COVID-19, promovendo distribuição 

justa e igualitária das vacinas, através das parcerias com os laboratórios 25,27.  

 No Brasil, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 foi elaborado por 

representantes do Ministério da Saúde e outros órgãos governamentais e não governamentais. A 

campanha, que iniciou com a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente, segue 

imunizando os grupos com risco significativamente maior de caso de doença grave ou morte, 

seguindo faixas etárias 28.  

A vacina da Pfizer está sendo destinada para a vacinação de idosos, pessoas com comorbidades, 

pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas e foi recentemente autorizada para uso 

em crianças a partir de 12 anos. A vacina CoronaVac contempla os mesmos grupos prioritários e um 

estudo recém-publicado na revista The Lancet, demonstrou atividade neutralizante da vacina sobre 

algumas variantes do vírus SARS-Cov-2 29.   

Recentemente, a Anvisa e o Programa Nacional de Imunizações orientaram interromper 

temporariamente o uso da vacina AstraZeneca em gestantes e puérperas, podendo esta ser aplicada 

nos outros grupos 30. Em contrapartida, novos estudos mostraram que a aplicação de duas doses 

dessa vacina também apresenta eficácia contra novas variantes do SARS-Cov-2 31. 



 

Até 25 de junho de 2021, o Brasil contava com 22.941.651 de pessoas que já receberam as duas 

doses de vacina para o vírus SARS-Cov-2, usando as vacinas CoronaVac, Astrazeneca ou Pfizer. Após 

chegarem ao Brasil, os imunizantes são disponibilizados pelo Ministério da Saúde para os estados 

em até 48 horas.  A distribuição é feita de acordo com as estimativas populacionais dos grupos 

prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 e 

com base na quantidade de doses disponibilizadas pelos fabricantes. A previsão do Ministério da 

Saúde é que toda a população-alvo (vacinal) seja imunizada contra a COVID-19 até o final de 2021 
32,33. 

O país conta, até o momento, com quatro vacinas disponíveis para imunização em massa, descritas 

no Quadro 2. 

Quadro 2. Apresentação das principais vacinas contra COVID-19 disponibilizadas no Brasil, até o momento. 

VACINAS CONTRA A COVID-19 DISPONÍVEIS NO BRASIL 

 CoronaVac AstraZeneca Pfizer Janssen 

Andamento 
Aprovada para uso 

emergencial no 
Brasil. 

Aprovada com 
registro sanitário 

para uso no Brasil. 

Aprovada com 
registro sanitário 

para uso no Brasil. 

Aprovada para uso 
emergencial no 

Brasil. 

Público Alvo 
Indivíduos com 18 

anos ou mais. 

Indivíduos a partir 
de 18 anos de 

idade. 

Indivíduos com 
idade igual ou 
superior a 16 

anos. 
 

Indivíduos com 18 
anos de idade ou 

mais. 

Doses 

2 doses, com 
intervalo de 2-4 

semanas entre as 
doses. 

2 doses, sendo a 
segunda, podendo 
ser administrada 

entre 4 e 12 
semanas. 

2 doses, com 
intervalo maior ou 
igual a 21 dias (de 

preferência 3 
semanas). 

Dose única, por 
injeção 

intramuscular. 

Contra 
indicações 

Alergia a qualquer 
um dos 

componentes desta 
vacina; 

Pacientes com 
febre, doença aguda 

e início agudo de 
doenças crônicas. 

Reação alérgica 
grave ao princípio 

ativo ou a qualquer 
dos ingredientes da 

vacina. 
 

Indivíduos com 
hipersensibilidade 
ao princípio ativo 
ou a qualquer um 

dos excipientes da 
vacina. 

Histórico de 
hipersensibilidade 
à substância ativa 
ou a qualquer um 
dos excipientes 
listados como 

parte da 
formulação 

Fonte: Bula da CoronaVac 40, Bula da Astrazeneca 41, Bula da Comirnaty 42, Bula da Janssen 34. 

Após mais de um ano do início da pandemia de COVID-19 e o surgimento de diversas variantes, é 

normal questionarmos se as vacinas existentes até o momento permanecem eficazes. A seguir, 

apresentamos alguns estudos já publicados sobre o assunto, bem como o posicionamento da OMS 

a respeito. 



 

Um estudo de caso-controle realizado na Inglaterra entre 8 de dezembro de 2020 e 19 de fevereiro de 

2021, sugere que uma única dose das vacinas Pfizer-BioNTech e Oxford-AstraZeneca possuem 

eficácia média de 70% na prevenção de casos sintomáticos e hospitalizações, incluindo proteção 

contra a variante Alpha.35 Dados recém divulgados pela Public Health England (PHE) demonstraram 

que duas doses das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer apresentam eficácia de 92% e 96%, 

respectivamente, contra a hospitalização devido à variante Delta. As vacinas também apresentaram 

altos níveis de eficácia contra a variante Alpha, com uma redução das hospitalizações em 86% com 

a Astrazeneca e 95% com a Pfizer, sendo que nenhuma morte foi relatada 36.  

Segundo o governo do estado de São Paulo, a vacina contra a COVID-19 CoronaVac, produzida pelo 

Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, provou ser eficaz contra a variante Gamma. Os 

resultados foram divulgados pela Sinovac 37. A Universidade de Brasilia (UNB) também veiculou 

resultados preliminares de efetividade de 50% na prevenção contra a COVID-19, após 14 dias de 

aplicação da primeira dose desse imunizante. O estudo foi realizado em Manaus, onde a circulação 

da variante Gamma era a predominante 38. 

A OMS espera que as vacinas contra a COVID-19 forneçam proteção contra as novas variantes do 

vírus, pois elas causam uma vasta resposta imune envolvendo uma série de anticorpos e células. 

Desta forma, alterações ou mutações no vírus não devem tornar as vacinas completamente 

ineficazes. No caso de isso acontecer, será possível alterar suas composições para proteger contra 

novas variantes 39.  

Novos estudos são necessários para corroborar os dados até então publicados. Portanto, além da 

vacinação, o uso correto de máscaras, higienização das mãos, com água e sabão ou com álcool 70%, 

e distanciamento social permanecem como medidas indispensáveis para o controle da pandemia e 

para contenção da propagação das novas variantes no Brasil. 

5.1 REAÇÕES ADVERSAS 

 

A vacina é um líquido que contém uma suspensão de microrganismos patogênicos (mortos ou 

atenuados) ou o código genético (RNA) do vírus, introduzida num organismo a fim de provocar a 

formação de anticorpos contra determinado agente infectante. A primeira vacina relatada na história 

foi a antivariólica. Edward Jenner em 1796 descobriu que, ao inocular o pus de mão de uma pessoa 

que havia contraído a varíola bovina em uma pessoa saudável, esta teria a forma branda da doença 

e logo se curaria. Posteriormente, quando esta mesma pessoa recebe um segundo inóculo, mas de 

uma pústula de varíola humana, foi observado a doença de forma branda, cura e imunidade 43. Estes 

sintomas mais brandos, que são relatados ao se tomar uma vacina, são chamados de reações 

adversas.  

 

Reações adversas leves, como febre baixa ou dores musculares, são normais na maioria das vacinas 

e geralmente os sintomas desaparecem sozinhos com o tempo. Eles são evidências de que o sistema 

imunológico do corpo está respondendo à vacina e está se preparando para combater o vírus. 

Lembrando que, não ter reações adversas não significa que a vacina foi ineficaz, significa apenas que 

cada organismo responderá de forma diferente 44. Com as vacinas contra a COVID-19 acontece o 

mesmo. Após a vacinação existe a possibilidade do surgimento de reações adversas, que são sinais 

de que o seu corpo está construindo proteção contra o SARS-CoV-2 44.  

 

https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view_file/479607329?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_v2WsRK3ZlEig_redirect=https%3A%2F%2Fkhub.net%3A443%2Fweb%2Fphe-national%2Fpublic-library%2F-%2Fdocument_library%2Fv2WsRK3ZlEig%2Fview%2F479607266
https://twitter.com/WHO/status/1351587623920410624?s=20
https://twitter.com/WHO/status/1351587623920410624?s=20


 

Ainda sobre as reações adversas, vale mencionar que elas podem ser classificadas em 5 tipos:  muito 

comuns, quando ocorrem em mais de 10% dos vacinados; comuns, quando ocorrem entre 1% e 10%; 

incomuns, quando ocorrem entre 0,1% e 1%; raras, quando ocorrem entre 0,01% e 0,1%; e muito raras, 

quando ocorrem em menos que 0,01% 45. No quadro 3 é possível visualizar as reações muito comuns 

e comuns das vacinas contra a COVID-19 em aplicação no Brasil. 

 

Via de regra, todas as vacinas mencionadas têm como reação adversa muito comum as dores de 

cabeça, o cansaço físico (fadiga) e dor no local de aplicação da vacina. Outras reações comuns 

observadas foram sintomas gripais de forma geral, distúrbios gastrointestinais e maior desconforto 

na região de aplicação. Todas as reações incomuns e raras, que são aquelas que ocorrem em menos 

de 1% da população, podem ser encontradas nas respectivas bulas de cada vacina 40, 41, 42.  

 

Quadro 3. Reações adversas muito comuns e comuns das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e 
Pfizer/CoMIRNATY. 

NÍVEL DE 
REAÇÃO 

CORONAVAC ASTRAZENECA PFIZER/COMIRNAT 

Reação muito 
comum 

Dor de cabeça, cansaço 
e dor no local. 

Cansaço, dor de cabeça, náusea, 
dor muscular e dor nas 

articulações. Dor, vermelhidão, 
coceira, inchaço ou hematoma no 

local. 

Cansaço, dor de cabeça, 
diarreia, dor muscular, dor 
nas articulações, calafrios 
e febre. Dor e inchaço no 

local. 

Reação 
comum 

Náusea, diarreia, dor 
muscular, calafrios, 

perda de apetite, tosse, 
dor articular, prurido, 

coriza, congestão nasal. 
Vermelhidão, inchaço, 

caroço, prurido no local. 

Febre, vômito, dor de garganta, 
coriza, tosse e calafrios. Caroço 

no local. 

Náusea, vômito. 
Vermelhidão no local. 

Fonte: Bula da CoronaVac 40, Bula da Astrazeneca 41, Bula da Comirnaty 42 

O monitoramento e registro de novas reações adversas às vacinas é feito continuamente por 

autoridades nacionais e internacionais 44. Abaixo seguem algumas recomendações e informações 

importantes sobre o assunto: 

• Recomenda-se permanecer de 15 à 30 minutos no local de vacinação após a aplicação da 

mesma, para que, caso haja reação imediata, você seja rapidamente atendido por profissional 

de saúde; 

• Caso experimente reações adversas, que durem por mais de 3 dias, procure um profissional 

de saúde; 

• Todas as vacinas que estão em circulação no Brasil são seguras e se vacinar irá protegê-lo 

de desenvolver sintomas graves da doença; 

• As vacinas contra a COVID-19 não podem deixá-lo doente de COVID-19 uma vez que elas não 

contêm o vírus vivo/ativo; 

• Leva algumas semanas até que a imunidade ocorra, por isso, uma pessoa pode se contaminar 

e ficar doente de COVID-19 um pouco antes ou pouco depois da vacinação 



 

5.2 COMBINAÇÃO VACINA DA GRIPE E VACINA COVID-19 

 

A vacinação contra a Influenza (gripe) previne o surgimento de complicações decorrentes da doença 

e, consequentemente, sobrecarga dos serviços de saúde. Além disso, também minimiza a carga viral 

da doença, reduzindo os sintomas que são, frequentemente, confundidos com os da COVID-19 46, 47.  

 

Por esta razão, como as campanhas de vacinação contra COVID-19 e Influenza estão ocorrendo de 

forma concomitante, é importante que seja priorizada a administração da vacina COVID-19 em 

indivíduos que façam parte dos grupos prioritários para ambas as vacinas.  

 

Nestas situações, considerando a ausência de estudos de coadministração para a vacinação contra 

gripe e COVID-19, deve-se prescrever a vacina da Influenza respeitando o intervalo mínimo de 14 dias 

entre as vacinas.  

 

Para as pessoas com diagnóstico de COVID-19, a recomendação é adiar a vacinação contra a gripe 

até a recuperação clínica total e por pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro 

semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas 47. 

 

6. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES  

 

O conhecimento sobre as formas de prevenção efetivas no enfrentamento da COVID-19 é importante 

para implementação de medidas seguras de saúde pública. A eficácia de qualquer intervenção 

isolada pode ser limitada, mas as intervenções combinadas e executadas da maneira correta, 

conforme a figura 7, têm se mostrado efetivas e com alto impacto na redução da transmissibilidade 

da doença, do colapso dos serviços de saúde e da mortalidade. 

 
Figura 7. Recomendações importantes para evitar o contágio de COVID-19. 

 
 



 

6.1 USO DE MÁSCARAS 
 

No 3º Boletim Epidemiológico, divulgado no dia 5 de novembro de 2020, foram apresentadas 

informações a respeito do uso de máscaras. Devido à evolução da doença, que já perdura por mais 

de 18 meses, bem como a falta de políticas de conscientização do uso obrigatório e correto de 

máscaras eficazes no Brasil e no mundo, mesmo pelas pessoas já vacinadas, e inclusive falas e 

notícias da desobrigação de uso destas máscaras, vimos a necessidade de corroborar a importância 

na manutenção do uso dessa importante proteção. 

 

Em alguns países devido ao avanço da vacinação contra a COVID-19 e controle de casos, a 

obrigatoriedade do uso de máscaras foi suspensa, como por exemplo Israel e alguns estados dos 

Estados Unidos. No entanto, em Israel, o uso de máscaras será retomado e reforçado medidas de 

proteção, como forma de prevenir infecções e controlar o aumento de casos 48. 

 

O uso de máscara facial (Figura 8), incluindo as de tecido, é fortemente recomendado para toda a 

população em ambientes coletivos, em especial no transporte público e em eventos e reuniões, como 

forma de proteção individual, reduzindo o risco potencial de exposição ao vírus, especialmente de 

indivíduos assintomáticos. A utilização de máscaras não é obrigatória para crianças menores de 2 

anos e para pessoas que estejam inconscientes. Recomenda-se higienizar as mãos, com água e 

sabão ou com álcool 70%, antes de colocar a máscara, colocando-a sobre o nariz e a boca e 

prendendo-a sob o queixo 49. 

 

O uso de máscaras em serviços de saúde deve ser uma exigência para todos os Trabalhadores da 

Saúde e por qualquer pessoa dentro de unidades de saúde, independente das atividades realizadas. 

Todos os trabalhadores e cuidadores que atuam em áreas clínicas devem utilizar máscaras cirúrgicas 

de modo contínuo durante toda a atividade de rotina. Em locais de assistência a pacientes com 

COVID-19 em que são realizados procedimentos geradores de aerossóis, recomenda-se que os 

profissionais da saúde usem máscaras de proteção respiratória (padrão N95 ou PFF2 ou PFF3, ou 

equivalente), bem como demais equipamentos de proteção individual 49. 

 

 
 
 
 
 
 

LEMBRE-SE! O uso de máscara individual é também uma proteção coletiva, já que muitas 

pessoas podem estar infectadas e não apresentarem sintomas. Mesmo assim, essa pessoa 

pode transmitir o vírus. 

Importante ressaltar que o uso de máscara deve ser mantido, mesmo após a vacinação contra 

COVID-19, ou com a redução da mortalidade e do contágio, uma vez que a vacina não traz 

100% de proteção, assim um indivíduo vacinado pode se infectar e transmitir o vírus 50. 

 



 

 
Figura 8. Informações relacionadas a utilização da máscara facial como uma das medidas de prevenção para 
a COVID-19. 
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