
Laboratório Técnica de 
vacinação 

Calendário Taxa de eficácia 
afixada 

Preço estimado Nr.º de doses 
necessárias 

Condições de 
conservação 

Produção anual Doses encomendadas 
pela Europa 

Possíveis efeitos secundários 

Pfizer 🇺🇸 - BioNTech 

🇩🇪 

ARN messager** Pedido de autorização 
depositado nos Estados Unidos 
e na Europa. Autorização 
esperada para o 10 dezembro 
de 2020 nos Estados Unidos, e 
no 29 de dezembro na Europa. 
Distribuição a partir do fim de 
2020. 

95 % 15-21 euros 2 ❄❄❄ 1,3 milhares 200 Segundo Pfizer, <nenhum problema 
de segurança grave> foi observado 
durante os ensaios clínicos. Eles 
assinalam, simplesmente, efeitos 
indesejáveis, como a fadiga ou dores 
de cabeça. 

Moderna 🇺🇲 ARN messager** Pedido de autorização 
depositado nos Estados Unidos 
e na Europa. Autorização 
esperada para o 17 dezembro 
de 2020 nos Estados Unidos, e 
no 12 de janeiro de 2021 na 
Europa. Distribuição a partir do 
fim de 2020. Distribuição a parir 
do final de 2020 nos Estados 
Unidos e na Europa. 

94,50 % 21-31 euros 2 ❄❄ 500 milhões – 1 milhar 80 Moderna comunicou sobre os efeitos 
secundários <intensidade ligeira ou 
moderada>:: fadiga, dores 
musculares ou articulares dores de 
cabeça, dores e inflamações ao nível, 
onde os voluntários, foram picados. 

AstraZeneca 🇬🇧 🇸🇪 Vector viral Pedido de autorização em vias 
de ser depositada nos Estados 
Unidos e na Europa. 
Autorização esperada para fim 
de 2020 nos Estados Unidos, 
fim 2020- princípio 2021 na 
Europa. Distribuição fim 2020 
ou princípio 2021. 

70 %*** 2,50 - 4 euros 2 ❄ 3 milhares 300  
Quando a AstraZeneca suspendeu 
os ensaios clínicos após o 
aparecimento de uma reação adversa 
num voluntário, antes de retomá-los 
uma semana depois, em 8 de 
setembro de 2020, foi criticada por 
falta de transparência. A empresa 
explica que “nenhum evento sério de 
segurança relacionado à vacina foi 
confirmado”. 

Johnson & 

Johnson 🇺🇲 

Vector viral Resultados intermediários e 
pedido de autorização previsto 
no primeiro trimestre 2021. 

Desconhecido « A preço de 
custo », segundo 

J&J 

1 ❄ 1 milhar 200 A Johnson & Johnson suspendeu os testes 

clínicos após um "evento médico sério" 

em um voluntário em outubro de 2020, 

antes de retomá-los. Ele afirma não ter 

encontrado "nenhuma evidência" de que 

sua vacina fosse a responsável. 

Sanofi 🇫🇷 - GSK 🇬🇧 Proteina viral A última fase dos ensaios 
clínicos ainda não iniciou. 
Poderão, talvez, ser distribuídos 
a partir de junho 2021. 

Desconhecido Moins de 10 
euros 

1 ou 2 ❄ 1 milhar 300  
A aliança Sanofi-GSK usa um 
adjuvante, que aumenta a imunidade 
da vacina, à base de esqualeno. Ele 
foi acusado, por um tempo, de causar 
um sério efeito colateral em pessoas 
vacinadas contra a gripe H1N1, a 
narcolepsia, agora os estudos 
científicos recentes parecessem 
esclarecê-lo. 

CureVac 🇩🇪 ARN messager** A última fase dos ensaios 
clínicos ainda não iniciou. 
Poderão, talvez, ser distribuídos 
a partir de meio de 2021. 

Desconhecido Desconhecido 2 ❄❄ 300 milhões 225 Não comunicado. 

* ❄❄❄ supercongelador + congelador + refrigerador clássico - ❄❄ congelador + refrigerador clássico - ❄ refrigerador clássico ** Nova tecnologia que desencadeia uma reação imunológica *** Média dos resultados obtidos num grupo que recebeu a dosagem pretendida (62%) e 
noutra, uma dosagem menor (90%): um erro na administração das doses, inicialmente não mencionado, explica que um grupo de 2.741 voluntários, entre os quais não comparece ninguém com mais de 55 anos, recebeu uma dose mais baixa. Mais estudos são necessários para conhecer 
a real eficácia da vacina. 

 


