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Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas interessantes para a prática clínica, 
com base na melhor evidência científica. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. 
É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) 
autor(es). 

 

Comparação das principais vacinas da COVID-19: análise de benefício global, em subgrupos de risco e nas variantes mais importantes 
 

 Referência:  COVID-19 vaccine comparison chart from The Medical Letter. [acedido a 4/5/2021] Disponível em: https://secure.medicalletter.org/downloads/1621g_table.pdf 

 

 Pfizer/BioNTech Moderna J&J (Janssen) AstraZeneca Novavax 

Designação BNT162b2 mRNA-1273 Ad26.COV2.S ChAdOx1 nCoV-19 NVX-CoV2373 

Tipo de vacina mRNA mRNA Vector de adenovírus Vector de adenovírus Nanopartícula recombinante 

Idade mínima de administração ≥16 anos ≥18 anos ≥18 anos ≥18 anos ≥18 anos 

Dosagem 
2 doses com 21 

dias de intervalo 
2 doses com 28 dias de 

intervalo 
Dose única 2 doses, 4-12 semanas de intervalo 

2 doses com 21 dias de 
intervalo 

EFICÁCIA 

Global 
95% (7 dias após 

a 2ª dose) 
94.1% (14 dias após a 2ª 

dose) 

 
66.1% (global) 
72.0% (EUA) 

 

66.7% (global; >14 dias após a 2ª dose) 
82.4% (2ª dose ≥12 semanas após a 1ª dose) 

54.9% (2ª dose, <6 semanas após 1ª dose) 
76% (EUA global; 15 dias após a 2ª dose) 

89.7% (global; 7 dias após a 2ª 
dose) 

Em idosos 94.7% (≥65 anos) 86.4% (≥65 anos) 66.2% (≥60 anos) Dados insuficientes 
27% dos doentes do ensaio 

clínico tinham >65 anos 

Em adolescentes (12-15 anos) 100% - - - - 

Na doença grave 90% 100% 
Global: 85.4% 

EUA: 87.6% 
100% 100% 

Na doença mortal 100% 100% 100% 100% 100% 

Na variante UK  (B.1.1.7) Actividade in vitro Actividade in vitro ± 60-75% 74.6% e 70.4% 86.3% 

Na variante sul-africana 
(B.1.351) 

Actividade baixa 
in vitro 

Actividade baixa in vitro 64.0% 10.4% ± 48.6% 

Na variante brasileira (P.1) Actividade in vitro Actividade baixa in vitro 68.1% Eficaz (dados preliminares) - 

TEMPERATURA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

 -60 a -80º C -25 a -15º C 2-8º C 2-8º C 2-8º C 
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