
Mito sobre infertilidade causada 
pela vacina contra a COVID-19 
ct.gov/covidvaccine
Página 1 de 2

É verdade que as vacinas contra 
a COVID-19 causam infertilidade?
NÃO. ISSO É UM FALSO MITO. 
Não há evidências até o momento de que a vacina cause problemas 
de fertilidade, em homens ou mulheres, ou de gravidez.

Como esse mito começou a circular?
Em dezembro de 2020, foram feitas alegações 
incorretas de que as vacinas contêm uma 
proteína chamada sincitina-1, que é vital para o 
desenvolvimento da placenta em gestantes, e que 
a vacina causaria a geração de anticorpos que 
atacariam a sincitina-1, interrompendo a formação 
da placenta e levando à infertilidade ou aborto 
espontâneo. A alegação originou-se nas redes 
sociais e, infelizmente, notícias falsas se espalham 
rapidamente.

Qual é a verdade?
A sincitina-1 compartilha um pequeno pedaço 
de código genético com a proteína de pico do 
coronavírus, mas sua semelhança termina aí. 
São duas proteínas completamente diferentes e 
não é possível que os anticorpos criados pelas 
vacinas reconheçam e ataquem qualquer proteína 
diferente daquela encontrada no vírus SARS-
CoV-2 que causa a COVID-19. Pense desta forma: 
o seu sistema imunológico se confundindo e 
atacando as proteínas da placenta seria como se 
você confundisse um elefante com um golfi nho, 
porque ambos têm cor cinza.

Como você pode ter certeza disso?
• Embora as vacinas contra a COVID-19 ainda estão sendo estudadas, até o momento não há 

dados de que elas possam causar infertilidade. 

• Também não há teorias científi cas razoáveis sobre como as vacinas podem causar infertilidade.

• Embora as gestantes tenham sido excluídas dos ensaios clínicos da vacina, várias mulheres 
engravidaram durante esses ensaios. Ao todo, apenas uma mulher sofreu um aborto 
espontâneo e recebeu um placebo, NÃO a vacina.
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O que mais devo saber?
Embora não haja evidências até o momento de que as vacinas causem infertilidade 
ou aborto, há muitas evidências de que contrair a COVID-19 pode ser perigoso para 
gestantes e seus bebês em gestação:

EFEITOS COLATERAIS 
DA VACINA 
• NENHUM impacto na 

gestação ou fertilidade

• Febre, calafrios, dores 
musculares, fadiga*

• Casos extremamente raros 
de miocardite / pericardite 
(infl amação do/ao redor do 
músculo cardíaco)

• Reações alérgicas 
extremamente raras

• Casos extremamente raros de 
coágulos sanguíneos 

RISCOS DA COVID-19
• Alto risco para COVID-19 grave

• Maior risco de complicações 
na gestação

• Maior necessidade de 
ventilação mecânica

• Maior risco de aborto 
espontâneo ou morte do feto

• Maior risco de parto prematuro

• Maior risco de 
coágulos sanguíneos 

• Maior risco de hipertensão

* Mulheres submetidas a fertilização in vitro ou outros procedimentos semelhantes devem consultar seu médico antes de 
tomar a vacina para garantir o momento adequado de fazê-lo, a fi m de evitar a confusão de potenciais efeitos colaterais 
de curto prazo da vacina com qualquer tipo de infecção relacionada ao procedimento.
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