
Este artigo faz parte de uma série de artigos explicativos sobre desenvolvimento e distribuição de 

vacinas. Para saber mais sobre vacinas - desde como elas funcionam até como são produzidas para 

garantir segurança e acesso justo - visite a página da OMS sobre Vacinas Explicadas.  

As vacinas COVID-19 mostraram-se seguras, eficazes e salvam vidas.  
 

Como todas as vacinas, morbidade, no entanto, elas não garantem proteção total para todas as pessoas 

vacinadas, e ainda não temos conhecimento de sua eficácia na prevenção da transmissão do vírus entre 

as pessoas. Justamente por isso, além da opção de se vacinar, devemos continuar tomando outras 

medidas para combater a pandemia.  

Eficácia teórica e prática da vacinaTodas as vacinas anti-COVID-19 aprovadas pela OMS e incluídas na 

lista para uso emergencial passaram por estudos clínicos para testar sua qualidade, segurança e eficácia. 

Para serem aprovadas, as vacinas devem apresentar uma alta taxa de eficácia de 50% ou mais. Mesmo 

após a aprovação, o monitoramento da segurança e eficácia prática continua.   

Mas qual é a diferença entre eficácia teórica e prática taxa de fecundidade?  

A eficácia de uma vacina é medida em um estudo 

clínico controlado e é baseada no número de pessoas 

que desenvolveram o "resultado de interesse" 

(geralmente a doença) após serem vacinadas, em  

comparação com aquelas que desenvolveram o 

mesmo resultado, coeficiente de gini, mas receberam 

placebo indicadores demograficos ( vacina fictícia).   

Concluído o estudo, compara-se o número de doentes em cada grupo, para que se possa calcular o risco 

relacionado à possibilidade de contrair a doença, dependendo se os sujeitos receberam ou não a vacina. 

A partir disso, obtemos a eficácia teórica - uma medida de quanto a vacina diminui a possibilidade de 

adoecer.   

Se a vacina demonstra uma alta eficácia teórica indice de gini 
 

Significa que no grupo dos que receberam a vacina muito menos pessoas adoeceram do que aquelas 

que adoeceram no grupo em que o placebo foi administrado. Então, tomemos como exemplo uma 

vacina com eficácia comprovada de 80%. Isso significa que - entre as pessoas do estudo clínico - aqueles 

que receberam indicadores demográficos a vacina tiveram um risco 80% menor de desenvolver a 

doença do que o grupo que recebeu o placebo.   

O cálculo é feito comparando o número de casos da doença no grupo vacinado versus o grupo placebo. 

Uma eficácia teórica de 80% não significa que 20% do grupo vacinado adoecerá. A eficácia da vacina é 

uma medida de quão bem as vacinas funcionam no mundo real, taxa de natalidade formula.  



 Os testes clínicos incluem uma grande variedade de pessoas (grandes faixas etárias, ambos os sexos, 

diferentes etnias e pessoas com condições médicas conhecidas), mas não podem ser uma 

representação perfeita de toda a população.   

• A eficácia observada em ensaios clínicos aplica-se a resultados de testes específicos.  

• A eficácia é medida observando como as vacinas funcionam na proteção de comunidades 

inteiras.   

Na vida real, a eficácia pode ser diferente daquela medida em testes, porque não podemos prever com 

precisão a eficácia da vacinação em uma população muito maior e mais variada, que é vacinada em 

condições mais reais.Proteção e tempo de vacinação, taxa de fecundidade formula. As vacinas oferecem 

proteção forte, mas leva tempo para serem construídas.   

As pessoas devem receber todas as doses necessárias de uma vacina para obter imunidade completa.   

Para vacinas de duas doses, a primeira dose da vacina confere apenas proteção parcial, aumentada pela 

segunda dose taxa de fertilidade. Leva tempo para a proteção atingir o pico, algumas semanas após a 

segunda dose. Para vacinas de dose única, as pessoas atingem a imunidade máxima contra o COVID-19 

algumas semanas após a vacinação.  

Proteção contra vacinas e contágio sexos As vacinas podem impedir que a maioria das pessoas contraia 

o COVID-19, mas não todas.Mesmo depois de ter recebido todas as doses recomendadas e ter esperado 

algumas semanas para obter imunidade, ainda existe a possibilidade de ser infectado.  

 As vacinas não conferem proteção total (100%), então podem ocorrer 'infecções intercorrentes', em 

que as pessoas são infectadas mesmo que estejam totalmente vacinadas, determinantes sociais da 

saúde. Se as pessoas vacinadas ficarem doentes, é provável que tenham sintomas mais leves.  

 Em geral, é muito raro que uma pessoa vacinada desenvolva uma doença grave ou morra.Proteção e 

transmissão de vacinasAs vacinas COVID-19 são ferramentas cruciais na resposta à pandemia e 

protegem contra doenças graves e morte, curva de lorenz.  

As vacinas fornecem alguma proteção contra infecção e transmissão, mas 

oferecem ainda mais proteção contra doenças graves e morte.   
 

Mais testes são necessários para determinar com precisão sua eficácia na interrupção da infecção e 

transmissão. Depois de receber a vacina, os indivíduos devem continuar seguindo precauções simples, 

como distância segura, uso de máscara facial, manter os quartos bem ventilados, evitar multidões, 

higienizar as mãos e tossir na dobra do cotovelo ou em um lenço.   



1. Faça o teste se você se sentir doente, mesmo se estiver 

vacinado. Verifique as recomendações do local onde 

trabalha e onde vive.  

2. Proteção de vacinas e variants  

3. À medida que os casos aumentam e a transmissão 

acelera, a probabilidade de desenvolver novas variantes 

mais perigosas e mais transmissíveis, que podem se 

espalhar muito mais facilmente ou causar doenças mais graves, é muito maior.  

Com base em nosso conhecimento atual, as vacinas estão se mostrando eficazes contra as variantes 

existentes, principalmente na prevenção de doenças graves, hospitalização  determinantes sociais da 

saúdee morte. No entanto, algumas variantes estão tendo um pequeno impacto na capacidade das 

vacinas de proteger contra doenças e infecções leves.  

As vacinas tendem a permanecer eficazes contra variantes devido à vasta resposta imune que induzem. 

Isso significa que alterações ou mutações no vírus têm uma baixa chance de torná-los completamente 

ineficazes.  

A OMS observa constantemente as evidências científicas e atualizará suas diretrizes em caso de novas 

descobertas. Para obter as atualizações mais recentes sobre as variantes do COVID-19, leia as últimas 

atualizações epidemiológicas semanais e o artigo sobre os efeitos das variantes do COVID-19 nas 

vacinas.  


