VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
EM PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN COM MAIS DE 12 ANOS:
PESQUISA DA TRISOMY 21 RESEARCH SOCIETY
Messagens fundamentais

1895 participantes
com mais de 12 anos

Em conformidade com os dados da população
geral, nossa pesquisa com 1.708 indivíduos
vacinados com síndrome de Down mostrou que a
vacinação contra COVID-19 é segura e eficaz para
indivíduos com síndrome de Down:
• A maioria das pessoas não tiveram reações ou
tiveram reações muito leves após a vacinação
• Menos de 1% dos indivíduos vacinados com
síndrome de Down contraíram COVID-19 após
a vacinação
• Todos os indivíduos com síndrome de Down
que tiveram COVID-19 após a vacinação se
recuperaram totalmente

Participantes do estudo

1708 (90,1%) receberam pelo menos uma dose
Fabricante da
1482 (86,7%) receberam a segunda dose
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187 (9,8%) não receberam a vacina
36 (20%) porque a vacina ainda não estava
Pfizer-BioNTech
58,1%
disponível
• 15 (9%) por razões médicas
19,1% Moderna
• 129 (70%) por outras razões
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Johnson &
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Johnson
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Resultados estratificados por idade
Idade 12 – 17 (n=329)

Idade 18 ou mais (n=1379)

Reações semelhantes àquelas relatadas por pessoas sem síndrome de Down

Muito poucas reações requereram atendimento médico

Reações não requereram atendimento médico: 98,1%
Uma visita ambulatorial foi necessária:
0,8%
Pronto atendimento ou pronto socorro:
0,0%
Outro:
0,0%
Não soube informar:
1,1%

Reações não requereram atendimento médico: 95,0%
Uma visita ambulatorial foi necessária:
3,9%
Pronto atendimento ou pronto socorro:
0,6%
Outro:
0,5%
Não soube informar:
0,0%

0,8% dos vacinados contraíram COVID-19 após a vacinação
0,9% daqueles com mais de 18 anos
0,3% daqueles entre 12 e 17 anos
1 caso após a segunda dose
• Mais de 60 dias após a segunda dose
• Não precisou ser hospitalizado
• Sinais e sintomas por 10 dias
• Recuperação completa

8 casos após a primeira dose
• 2 hospitalizados
• Todos apresentaram uma
recuperação completa

5 casos após a segunda
dose
• Todos após 60 dias
• Nenhum hospitalizado
• Recuperação completa

Limitações
• Os participantes vieram de diferentes países, com diferentes sistemas e recursos de saúde; portanto, as conclusões
podem não ser representativas de condições locais específicas.
• A maioria dos participantes eram adultos (81%)
• O tempo médio entre a segunda dose e a participação na pesquisa foi de 112 dias e, portanto, não provê
informações sobre proteção a longo prazo
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