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Introdução
A vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 surgiu como uma resposta central de combate à pandemia COVID-19, com o objetivo de prevenir
o surgimento de doença grave e suas consequências, reduzindo a pressão exercida sobre o sistema de saúde. Estas poderão
desencadear efeitos indesejáveis, no entanto os efeitos mais frequentes são ligeiros e desaparecem alguns dias após a vacinação. Em
população mais jovem, a prevalência de reações adversas é menos frequente comparativamente à população mais velha. [1]

Objetivos
Através da revisão da literatura, pretende-se identificar os efeitos adversos das vacinas contra a COVID-19 em adultos entre os 18 e os
55 anos.

Materiais e Métodos

Principais vacinas administradas
Atualmente estão a ser administradas em Portugal as seguintes
vacinas:
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A nível mundial, tem sido realizados vários estudos para avaliar
os efeitos adversos destas vacinas na população.
No presente estudo, não abordamos os efeitos adversos da
Vacina AstraZeneca, por esta tem sido apenas administrada em
população adulta mais velha e idosos.
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Figura 1: Principais efeitos adversos da vacinação contra a COVID19 em adultos entre os 18 e os 55 anos
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Ensaios clínicos mostram que efeitos adversos localizados,
como dor e prurido têm severidade reduzida.
Efeitos adversos sistémicos, como cansaço, arrepios, dor de
cabeça e dores musculares podem ter severidade moderada e
em casos mais raros podem ser severos. [2]

Conclusões
Apesar das vacinas contra a Covid-19 apresentarem alguns efeitos
indesejáveis, estudos e testes realizados garantem a boa
qualidade das vacinas aprovadas.
Os efeitos adversos encontram-se bastante equiparados nas
diferentes vacinas, no entanto é visível que a vacina Janssen® tem
uma tendência superior a causar febre, enquanto a Moderna®,
tem maior tendência a causar dor muscular e nas articulações.
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Figura 2: Principais efeitos adversos das vacinas da Pfizer®,
Moderna® e Janssen® na população adulta [3,4]
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