
Precisamos aguardar o
prosseguimento dos estudos e
ver como as vacinas vão
funcionar no mundo real, a partir
da vacinação em massa ao redor
do mundo.

Até lá, é preciso manter as
medidas de: higiene das mãos
com água e sabão ou álcool em
gel 70%, uso regular e correto de
máscara e o distanciamento
físico.

O mais importante é lembrar que,
ainda que a duração da proteção
por vacinas seja menor, elas
protegem sem os riscos
envolvidos no adoecimento.
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Têm sido divulgadas informações de pessoas vacinadas que
pegaram COVID-19 ou se reinfectaram. Posso ter a doença
mesmo após receber todas as doses da vacina?

Em diversas situações, o intervalo entre o início dos sintomas e a
aplicação da vacina não foi suficiente para a esperada resposta
de anticorpos desencadeada pela vacinação. Ou seja, não houve
tempo para impedir a infecção.

Além disso, falhas vacinais acontecem com qualquer vacina:
nenhuma tem 100% de eficácia. Diante de um universo de
dezenas de milhares de novos casos diários e do aumento
gradual, ainda que lento, do percentual de indivíduos vacinados,
é esperado que ocorra, cada vez mais casos de infecção em
vacinados.

É incontestável que existe uma lacuna de dados em decorrência
da necessidade de aprovar com agilidade as vacinas para a
contenção da maior crise sanitária do século. Mas todas as
notificações estão sendo acompanhadas e investigadas pela
Vigilância. Precisamos aguardar a publicação dos dados da
avaliação da efetividade das vacinas na vida real e possíveis
falhas vacinais.

CDTN CONTRA A COVID-19 

Os laboratórios da Unidade de
Radiobiologia do CDTN foram
creditados pela Fundação
Ezequiel Dias em abril.

Com capacidade de realizar até 40
diagnósticos/dia por meio da
técnica RT-PCR, a equipe inclui o
coordenador técnico Antero 
 Andrade (foto), as colaboradoras
Mariane Melo (análises) e Lorrane
Cristina Almeida (apoio
administrativo).

CDTN ativa laboratório para
testagem contra Covid-19
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Envie sua dúvida para
comunicacao@cdtn.br
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Quais cuidados devo ter após a
vacinação contra a Covid-19?
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SE PUDER, FIQUE EM CASA.


