
Avaliar a resposta imunitária conferida pelas vacinas contra COVID-19 BNT162b2/Comirnaty da Pfizer-

BioNTech e ChAdOx1 da AstraZeneca-Oxford em 37 profissionais do Serviço de Patologia Clínica do CHUA-

UHP/UHL, doseando o título de Ac IgG SARSCoV-2, aos 3 e 6 meses após a inoculação da segunda dose, em

amostra de sangue periférico, através de teste imunológico por quimioluminescência.
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A pandemia de COVID-19 afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O seu controlo passa, entre outros

fatores, pela administração de uma vacina eficaz que possa minimizar o seu impacto na população.

Estudos demonstram variação dos títulos de anticorpos IgG para o SARS-CoV-2 (Ac IgG SARSCoV-2), ao longo

do tempo, após a vacinação, mas a relação entre esses títulos de anticorpos e a duração da proteção nas

populações não é totalmente compreendida.

Uma vez que a produção de anticorpos é uma parte importante da resposta imune adaptativa, é importante

compreender a resposta imunitária conferida pelas vacinas contra a COVID-19 e se existe diferença entre elas.
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As vacinas ChAdOx1 e BNT162b2 induzem respostas diferentes ao nível do título de anticorpos IgG para o

SARS-CoV-2, sendo este superior para a BNT162b2. Considerando o cut-off de positividade de 11.5 AU/ml, a

resposta induzida pela vacina ChAdOx1 parece não durar até aos 6 meses após a segunda dose.
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Foi detetada uma diferença estatisticamente significativa no título médio de anticorpos entre as duas vacinas

(valor-p = 0.009), entre os dois momentos de medição (valor-p <0.001), bem como uma interação significativa

entre a vacina e o momento de medição (valor-p = 0.011).
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