Vacina contra a COVID-19 da Novavax:
O que você deve saber
O que é a vacina da Novavax?
A Novavax, a mais nova vacina autorizada pela
Food and Drug Administration (FDA,
Administração de Alimentos e Medicamentos), é
diferente de outras vacinas contra a COVID-19
atualmente disponíveis nos Estados Unidos. A
Novavax é uma vacina de subunidade proteica
que possui a mesma tecnologia já conhecida em
outras vacinas muito utilizadas, como contra
HPV, hepatite B e gripe. Ela é composta por uma
série de duas doses, administradas com 21 dias
de intervalo, e está disponível para indivíduos
de 12 anos de idade ou mais.

A Novavax é uma vacina tradicional
de subunidade proteica.

Embora todas as vacinas autorizadas funcionem
para ajudar nosso sistema imunológico a
reconhecer e a atacar o vírus da COVID-19, a
Novavax usa uma tecnologia mais antiga e
conhecida.
• As vacinas de subunidade proteica
contêm partes (proteínas) do vírus
que causa a COVID-19
• Elas também contam com um
aditivo, além de gorduras e
açúcares, que têm como objetivo
ajudar o sistema imunológico a
reagir contra o vírus e a protegê-lo
no futuro
• Elas não contêm mRNA

Tem-se comprovado que os efeitos
colaterais da Novavax são mínimos.

Os efeitos colaterais temporários da Novavax são
semelhantes aos efeitos típicos de outras vacinas
contra a COVID-19. Dor/sensibilidade, vermelhidão e
inchaço no local da injeção, bem como fadiga, dor
muscular, dor de cabeça, dor nas articulações,
vômito/náusea e febre. As vacinas de subunidade
proteica não são capazes de desencadear a COVID19 ou outras doenças.

O que os dados mostram?

Estudos clínicos conduzidos na primavera de 2021
mostraram que a vacina da Novavax demonstrou 90%
de eficácia contra as infecções causadas pela COVID19 e 100% de eficácia na prevenção de mortes
relacionadas ao vírus.
Acredita-se que a vacina estimulou uma ampla
resposta imunológica contra todas as variantes da
COVID-19, incluindo a BA.5, de acordo com os estudos
contínuos. Vacinas de subunidades como a Novavax
não usam vírus vivos e não alteram nem afetam nossos
genes. Também descobrimos que a Novavax:
• foi utilizada de forma eficaz em
diversos outros países, incluindo o
Canadá, desde 2021;

• não contém ingredientes usados em
outras vacinas que causam alergias;
• possui a mesma tecnologia já
conhecida usada em vacinas
populares, como contra a gripe, HPV,
hepatite B e herpes-zóster.
A Novavax já passou pelo processo de Emergency Use
Authorization (EUA, Autorização para Uso Emergencial)
da FDA e é uma opção válida, principalmente para
quem procura uma alternativa às vacinas de mRNA.
Doses adicionais podem ser recomendadas para
outros grupos no futuro.

A vacinação ainda é a melhor alternativa.
Com a permanência do vírus da COVID-19 entre nós,
mais opções de vacinas foram disponibilizadas. É
importante lembrar que a vacinação sempre será a
melhor alternativa. Independentemente da marca, as
vacinas são as melhores formas de se proteger contra a
COVID-19 e seus efeitos. Converse com seu provedor
de assistência médica para saber qual é a melhor opção
para você.
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