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NOTIFIQUE!
As reações adversas e os
problemas relacionados com
medicamentos devem ser
notificados à ERIS, através da
ficha de notificação ou pelos
seguintes contactos:

262 64 10 / 57
262 49 70
fv@eris.cv
www.eris.cv

As vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 são atualmente a resposta
mais promissora para o controlo da pandemia da COVID-19. No
entanto, a possibilidade de ocorrência de possíveis reações adversas às vacinas, suscita ainda alguma hesitação vacinal pelo que importa salientar que, à semelhança de qualquer medicamento, as
vacinas também apresentam um potencial de desencadear reações adversas e reações de hipersensibilidade.
As reações de hipersensibilidade conhecidas também por reações
alérgicas, constituem respostas imunológicas exageradas ou inadequadas ao antígeno ou à outros componentes da vacina. Teoricamente, qualquer componente de uma vacina pode provocar uma
reação de hipersensibilidade. Contudo, estas são geralmente desencadeadas por adjuvantes e outros excipientes, e não propriamente pelo componente ativo (antígeno), apesar de não ser possível desconsiderar totalmente o papel deste último.
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apresenta um elevado risco de morte, especialmente quando ocorrem atrasos no diagnóstico
ou tratamento. Por conseguinte, a vacinação é
sempre contraindicada quando ocorre uma reação de hipersensibilidade a um dos componentes
da vacina ou história prévia de uma reação de
hipersensibilidade grave após a primeira dose.
Portanto, o receio de uma reação de hipersensibilidade, particularmente, entre doentes com doenças alérgicas pré-existentes, como rinite alérgica, asma e/ou eczema, pode levar a uma hesitação infundada em aderir à vacinação e assim
comprometer os objetivos preconizados com a
vacinação alargada da população.
A classificação das reações de hipersensibilidade
para vacinas é baseada no tempo de início da reação (imediata ou retardada), na extensão clínica
(local ou sistémica) e nos seus mecanismos. Embora todas as reações alérgicas sejam imunomediadas, nem todas as reações imunomediadas são
alérgicas. As reações de hipersensibilidade são
consideradas verdadeiras alergias quando existem evidências de produção de anticorpos específicos ou resposta celular desencadeada pelos
componentes da vacina aos quais o indivíduo afetado está sensibilizado.

Para as vacinas contra a COVID-19 autorizadas
em Cabo Verde, os componentes considerados
potencialmente alergénicos ou imunogénicos incluem o polietilenoglicol (PEG) 2000, polissorbato
80 (PS80) e hidróxido de alumínio, conforme informações presentes na tabela 1.

POLIETILENOGLICOL (PEG)
Também designado de macrogol, é amplamente
utilizado em medicamentos, cosméticos e produtos de uso doméstico, fazendo parte da composição de comprimidos, supositórios, pomadas, injetáveis, geles e lubrificantes. Por ser inerte e pouco absorvido a nível digestivo, o PEG é a substância ativa de eleição para laxantes e agentes de
preparação do intestino para exames complementares. A nível de literatura existem pouquíssimos relatos de reações de hipersensibilidade
imediatas ou retardadas com PEG.

As reações de hipersensibilidade imediatas são
causadas pela presença de anticorpos imunoglobulina E (IgE) contra um componente específico
da vacina. Normalmente, essas reações
ocorrem dentro de
minutos a quatro horas após a exposição e
podem oscilar de reações ligeiras a graves.
Os sintomas mais comuns incluem urticária, angioedema, tosSABIA QUE...
se, estridor, respiração
ofegante, falta de ar,
As reações de
congestão nasal, dor
hipersensibilidade às
abdominal,
vómito,
vacinas para a COVID-19
ocorrem em menos de 1
diarreia ou hipotenem cada 10.000 doses
são. A anafilaxia é
administradas?
uma reação alérgica
imediata mais grave e,
#VACINE-SE
embora seja rara,
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O peso molecular tem importância, sendo que o
PEG de baixo peso molecular (200 a 700 Da) está
mais associado a dermite de contacto e urticária,
enquanto o PEG de maior peso molecular (1000 a
7500 Da), em que se inclui o excipiente das vacinas COVID-19 de tecnologia mRNA (BioNTech/
Pfizer e Moderna), está implicado em casos de
anafilaxia. O doente típico com reação de hipersensibilidade a PEG tem história de múltiplas reações a medicamentos de diferentes classes, incluindo ausência de reação ao mesmo medicamento
em marcas ou formulações diferentes.
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Tabela 1: Vacinas SARS-CoV-2 aprovadas em Cabo Verde até a data e os excipientes presentes nas respetivas formulações

FABRICANTE

EXCIPIENTES

(Nome da Vacina)

Lipids [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate); 2[(polyethylene
glycol)-2000] -N,N-ditetradecylacetamide; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin; cholesterol; monobasic potassium phosphate; dibasic sodium phosphate dihydrate; sucrose.
Lipids [1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (polyethylene glycol
2000-dimyristoyl glycerol)]; cholesterol; and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine);
tromethamine; acetic acid; sodium acetate; sucrose.

BioNTech/Pfizer®
(Comirnaty)
Moderna®
(Spikevax)
AstraZeneca/® Serum Institute
of India®
(Covishield)

L-histidine; L-histidine hydrochloride monohydrate; magnesium chloride hexahydrate;
polysorbate 80; ethanol; sucrose; sodium chloride; disodium edetate dihydrate.

AstraZeneca/Oxford®
(Vaxzevria)

L-histidine; L-histidine hydrochloride monohydrate; magnesium chloride hexahydrate;
polysorbate 80; ethanol; sucrose; sodium chloride; disodium edetate dihydrate.

Janssen/Johnson & Johnson®
(Vaccine Janssen)

Citric acid monohydrate; trisodium citrate dihydrate; ethanol; 2-hydroxypropyl-β- cyclodextrin; polysorbate 80; sodium chloride; sodium hydroxide; hydrochloric acid.

Sinopharm®
(Covid-19 Vaccine (Vero Cell)
Inativada)

Aluminium hydroxide; disodium hydrogen phosphate; sodium dihydrogen phosphate monohydrate; sodium chloride.

Sinovac Biotech®
(CoronaVac)

Aluminium hydroxide; disodium hydrogen phosphate; sodium dihydrogen phosphate; sodium
chloride.

HIDRÓXIDO DE
ALUMÍNIO

POLISSORBATOS
Fazem parte da composição de vários produtos de
uso comum e de medicamentos, incluindo vacinas
(por exemplo: hepatite B, rotavírus, HPV, pneumococo, gripe), anticorpos monoclonais e agentes
quimioterapêuticos.

O alumínio constitui o adjuvante mais adicionado
às vacinas e é utilizado para melhorar a resposta
imunológica. Também está presente na composição de muitos medicamentos e produtos cosméticos como corante. As alergias de contato, erupção
cutânea maculopapular, prurido, nódulos ou urticária persistente no local da injeção podem ocorrer após administração de vacinas contendo alumínio. Essas reações são pouco frequentes e geralmente manifestam-se entre 48 a 96 horas após a
vacinação. Os nódulos subcutâneos e prurido podem persistir por meses antes de desaparecer gradualmente. Este composto está presente nas vacinas para a COVID-19 produzidas pela Sinovac Biotech e Sinopharm.

As manifestações clínicas das reações de hipersensibilidade aos polissorbatos vão desde dermite de
contacto à urticária e anafilaxia.
Este componente está presente nas vacinas para a
COVID-19 produzidas pela AstraZeneca e Johnson
& Johnson.
CONTACTOS PARA NOTIFICAÇÃO:
As reações adversas devem ser notificadas à ERIS, através da
ficha de notificação ou dos seguintes contactos:

Em suma, importa realçar que os dados sobre os
possíveis mecanismos para o aparecimento de reações de hipersensibilidade às vacinas para a COVID
-19 ainda são limitados, pelo que é extremamente
importante continuar a monitorização intensiva
dos casos e a sua notificação à autoridade competente.

262 64 57 | 262 24 53

262 49 70
fv@eris.cv | reguladoreris@gmail.com
Poderá ainda notificar através do sítio
eletrónico da ERIS - clique aqui.

3

www.eris.cv

