


Uma vacina eficaz seria capaz de proteger a população da Covid-19 
e nos permitir voltar à situação de normalidade que vivíamos 
antes da pandemia. No momento, existem mais de 200 vacinas em 
desenvolvimento voltadas para uma possível proteção contra a 
Covid-19. 

Para ser aprovada, uma vacina precisa passar por diversas fases 
de estudos.

vacina para Covid-19

ESTUDO EM LABORATÓRIO

ESTUDO EM ANIMAIS

ESTUDO EM SERES HUMANOS

Conheça o processo de produção da
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Os estudos em seres humanos, por sua vez, são divididos em 3 fases, 
com um número crescente de pessoas envolvidas.

Pequenos grupos de voluntários sadios. 
Avalia a segurança e a eficácia em gerar respostas 

do sistema imunitário.

FASE#1
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A fase 3 é a última antes da comercialização da vacina, em que sua 
eficácia é testada. Ou seja: na fase 3 verifica-se se a vacina realmente 
protege contra a Covid-19.

No momento, já temos diversas candidatas a vacina contra a Covid-19 na 
fase 3 dos estudos. Elas já mostraram ser seguras em fases anteriores, 
mas agora precisam demonstrar sua eficácia. 

Nessa fase, a vacina é aplicada para um grupo de pacientes e o placebo 
– ou seja uma substância inerte - é aplicado para outro grupo. Esses 
pacientes são acompanhados ao longo do tempo para verificar se a 
incidência de Covid-19 no grupo que recebeu a vacina é menor que 
no grupo que recebeu o placebo. Se sim, a vacina é eficaz!

Alguns desses estudos vêm sendo conduzidos no Brasil. Como estamos 
com alta transmissibilidade da doença no nosso País, será mais rápido 
observar essa diferença de incidência nos grupos vacina versus placebo 
no Brasil do que se for testada em um país sem uma transmissão tão 
elevada da doença. 

Centenas de voluntários.
Escolhidos de forma aleatória, incluindo alguns 
pertencentes a grupos de risco. Testa a eficácia 

da vacina.

Milhares de voluntários.
Para avaliar a eficácia em condições naturais de 

presença da doença.

FASE#2

FASE#3
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Ainda não sabemos se a vacina será tomada em uma ou mais doses e 
se será tomada uma vez na vida ou de tempos em tempos. Também 
não sabemos se pessoas com imunidade baixa - como pacientes 
com câncer, portadores do vírus HIV e recebedores de transplantes 
e implantes -  e gestantes poderão se vacinar. Essas perguntas serão 
respondidas pelos estudos fase 3 e os subsequentes.

COMO A VACINA É FEITA

Elas vêm sendo desenvolvidas com uma das tecnologias descritas 
a seguir.

Vacinas de vírus inativado
Consiste na administração do vírus morto/
inativado, incapaz de produzir doença. 
Costuma ser o tipo de vacina mais indicada 
para pessoas imunossuprimidas. Em geral, as 
vacinas de vírus inativados não fornecem uma 
resposta imune tão forte quanto as vacinas de 
vírus vivo atenuado. Portanto, doses adicionais 
da vacina podem ser necessárias para obter 
uma resposta imune forte o suficiente. Esse 
é o princípio da vacina CoronaVac em teste 
pela Sinovac*, em parceria com o Instituto 
Butantan, e da Sinopharm, desenvolvida em 
Wuhan (China).

Vacina de vírus vivo atenuado
Consiste na administração, por meio de vacina, 
do vírus enfraquecido. Dessa forma, ele não é 
capaz de ocasionar a doença, mas induz uma 
resposta imune pelo organismo contra o vírus. 

Vacina baseada em DNA
(material genético)

Insere-se o gene viral em DNA administrado ao 
ser humano na forma de “pacotinhos” de DNA 
chamados plasmídeos. As células absorvem os 
plasmídeos de DNA e seguem suas instruções 
para construir proteínas virais, que o sistema 
imunológico reconhece como estranhas, 
desencadeando a resposta imunológica que 
protege contra a doença.

4

* Vacina em teste no Brasil



Vacina com vetor viral 
não replicante
Coloca-se o gene do SARS-coV-2 dentro de 
outro vírus, normalmente um adenovírus, 
que não é capaz de gerar doença nos seres 
humanos. Assim, o corpo produz anticorpos 
contra o gene do SARS-coV-2 sem ter tido 
contato com ele. Esse é o princípio de duas 
das vacinas já em fase avançada de testes: 
a de Oxford, no Reino Unido, desenvolvida 
pela AstraZeneca*, e da Janssen (Johnson & 
Johnson), nos EUA*. Também é a tecnologia 
usada na vacina russa. 

Vacina de fração proteica
Em vez de introduzir vírus inteiros em um 
sistema imunológico, um fragmento do vírus 
(constituído de proteínas virais) é usado para 
desencadear uma resposta imunológica e 
estimular a imunidade.

Vacina baseada em RNa (material genético)

Similar à de DNA, mas se introduz no 
corpo RNA do virus. Não existem vacinas 
de RNA usadas em seres humanos ainda. 
Lembrando que tanto RNA quanto DNA são 
materiais genéticos. É o princípio  da   vacina 
desenvolvida pela Moderna, nos EUA, e da 
BioNTech*, desenvolvida por EUA, Alemanha 
e China. 

Vacina de partículas 
similares a vírus (VLP)
Administram-se partículas que se assemelham 
a vírus, mas não são infectantes, pois não 
contem material genético, somente a proteína 
externa contra a qual nosso corpo vai aprender 
a fazer anticorpos. Um exemplo de vacina em 
que essa tecnologia é utilizada é a vacina 
contra HPV.
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É importante termos em mente que, como a maior parte da 
população mundial precisará ser vacinada, quanto mais vacinas 
se mostrarem eficazes, melhor: teremos mais opções e acesso 
mais fácil e rápido da população mundial a uma vacina. A 
expectativa é que a maioria das vacinas em teste esteja à 
disposição da população até 2021.
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