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Els efectes adversos (breus) de la
vacuna de Pfizer
El més comú és el dolor local, també ho són la fatiga i el mal de cap, i tots ells
desapareixen en només un dia

La vacuna de Pfizer podria utilitzar-se en qüestió de dies a Catalunya | Getty

Cada dia que passa coneixem alguna cosa més de la primera vacuna contra el coronavirus que
arribarà a Catalunya https://www.naciodigital.cat/noticia/212078/primera-vacuna-arribar-sera(
pfizer-subministrara-atencio-primaria) . Ja es pot consultar el document
(https://www.fda.gov/media/144245/download) sobre el vaccí de Pfizer
(https://www.naciodigital.cat/noticia/211829/vuit-coses-has-saber-sobre-vacuna-pfizer-biontech) ,
testat en 43.000 participants. L'epidemiòleg Oriol Mitjà n'ha recollit alguns aspectes clau: la protecció
de l'antídot és del 82% després de la primera dosi i del 95% després de la segona, xifres
extremadament positives.
Els efectes adversos de la vacuna que la companyia nord-americana desenvolupa conjuntament
amb l'alemanya BioNTech són més freqüents que en d'altres, però duren només un dia. El més
comú és el dolor local, que es dona en el 77% dels casos. Després hi ha la fatiga (59%), el mal
de cap (52%), el dolor muscular (37%), el dolor articular (22%) i la febre (16%). Tots ells
desapareixen passades 24 hores de la injecció.
Los eventos adversos son más frecuentes que en otras vacunas pero duran solo 1 dia:
-fiebre 16%, dolor local 77%, fatiga 59%, dolor de cabeza 52%, dolor muscular 37%, dolor
articular 22%.
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? Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 8, 2020
(https://twitter.com/oriolmitja/status/1336333045738086404?ref_src=twsrc%5Etfw)
A part dels efectes secundaris detallats en l'informe, el Regne Unit va observar com dues
persones al·lèrgiques van desenvolupar rebuig al vaccí -si bé van rebre ràpidament el tractament
adequat i es van recuperar-. Així, el país ha demanat que les persones amb risc d'anafilaxi haurien
d'evitar el vaccí contra la Covid-19 de la companyia nord-americana.
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