Informações sobre a
AstraZeneca
Vacina AstraZeneca
Existe uma ligação entre a vacina AstraZeneca e um problema raro, que envolve coágulos
sanguíneos e níveis baixos de plaquetas sanguíneas. Este problema é chamado de Síndrome
de Trombose com Trombocitopenia (TTS).
A vacinação contra a COVID-19 é recomendada para todos os adultos. A vacina Pfizer é a
vacina preferida contra a COVID-19 para adultos com menos de 60 anos de idade. No entanto,
adultos com menos de 60 anos de idade ainda podem escolher receber a vacina AstraZeneca.
Fale com o seu médico, se precisar de ajuda para decidir.
A vacina AstraZeneca será aplicada em pessoas a partir de 60 anos de idade.
O que é a Síndrome de Trombose com Trombocitopenia (conhecida como TTS)?
Trombose significa coágulo sanguíneo.
Trombocitopenia significa níveis baixos de plaquetas sanguíneas.
A TTS é um possível efeito colateral raro da vacina AstraZeneca. Se ocorrer, de fato, pode ser
grave e causar deficiências ou morte. A TTS causa coágulos sanguíneos, que podem ocorrer
em diversas partes do organismo. Também pode causar níveis baixos de plaquetas
sanguíneas, o que pode causar uma hemorragia.
Quando ocorre a TTS?
Os casos notificados de TTS ocorreram entre o 4º e o 42º dia após a vacinação, geralmente
com a primeira dose da vacina AstraZeneca.
A TTS é comum?
A TTS é rara. No momento, estima-se que ela afete uma ou duas pessoas em cada 100.000
pessoas que recebem a vacina AstraZeneca contra COVID-19. Mas, para aqueles com menos
de 60 anos de idade, estima-se que a taxa seja mais alta, aproximadamente duas ou três
pessoas em cada 100.000 pessoas. Estas estimativas serão atualizadas à medida que mais
informações se tornarem disponíveis.
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Existe algum grupo com maior risco de desenvolver a TTS?
A TTS parece ser mais comum em adultos mais jovens, embora tenha sido relatada em alguns
adultos mais velhos. Não sabemos se existem problemas médicos preexistentes que possam
contribuir para a ocorrência de coágulos sanguíneos. Os pesquisadores estão investigando
isto.
Quais são os sintomas da TTS?
A TTS pode causar alguns dos seguintes sintomas:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dor de cabeça intensa e persistente que:
o aparece pelo menos 2 dias após a vacinação
o não melhora com analgésicos simples
o pode piorar ao deitar-se
náusea e vômitos
visão turva / enevoada
dificuldade para falar
sonolência
convulsões
dificuldade para respirar
dor no peito
inchaço nas pernas
dor de estômago persistente
pequenas manchas de sangue sob a pele e longe do local da injeção.

Se você ou outra pessoa tiverem algum destes efeitos colaterais graves após receber a
vacinação contra COVID-19, devem ligar imediatamente para 000.
Os benefícios da vacina AstraZeneca são maiores do que os riscos?
Sim. Os benefícios da vacinação são maiores do que os riscos, especialmente para pessoas
mais velhas, que têm um risco maior de desenvolver doenças graves com a COVID-19.
E se tiver menos de 60 anos e já tiver agendado para receber a primeira dose da
AstraZeneca?
Se já tiver agendado a primeira dose da vacina AstraZeneca e tiver menos de 60 anos de
idade, fale com o seu médico. Ele irá ajudá-lo a decidir se deve receber a vacina.
E se já recebeu a primeira dose da AstraZeneca e chegou o momento de receber a
segunda dose?
Quase todos os casos notificados de TTS ocorreram após a primeira dose da vacina
AstraZeneca contra COVID-19. Se não teve nenhum efeito colateral grave após a primeira
dose da vacina AstraZeneca, pode ficar tranquilo para receber a segunda dose, mesmo que
tenha menos de 60 anos de idade.
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A vacina AstraZeneca é segura para pessoas que já tiveram coágulos sanguíneos no
passado?
Se já teve outros tipos de coágulos sanguíneos no passado, ou se tem risco de desenvolver
coágulos sanguíneos, ainda pode receber a vacina AstraZeneca. Não há evidência de que
coágulos sanguíneos anteriores aumentem o risco de TTS após a vacina AstraZeneca.
Para mais informações
Se tiver dúvidas sobre a vacina AstraZeneca, fale com o seu médico, visite
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages ou ligue para o Disque-Ajuda Nacional sobre o
Coronavírus, no número 1800 020 080. Para o serviço de tradutores e intérpretes, ligue para
131 450.
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