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Uma entrevista sobre o desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19
foi concedida pelo Dr. Milton Elias Oliveira, formado pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e Especialista em Pediatria pela UFPR. Ele

foi professor de Pediatria na UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do
Paraná) e faz parte do Conselho Editorial do Jornal Paranaense de Pediatria,
seccional de Cascavel. Membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Soci-
edade Brasileira de Imunizações, Dr. Milton atua na Clininfan e é proprietário
do Núcleo de Vacinas Cascavel.

1. O que corresponde cada fase que uma vacina possa antes de ser
aprovada e distribuída em grande escala?

Início da pesquisa
Os cientistas estão antes de tudo testando ideias e estratégias para saber

quais vacinas têm alguma chance de se mostrarem eficazes. Para isso, eles
podem fazer testes em laboratório com o vírus in vitro e com células, mas sem
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envolver qualquer outro ser vivo nesse processo. Mostrando alguma eficácia, os
pesquisadores podem passar a analisar os resultados da vacina em seres vivos,
procurando por animais, muitas vezes camundongos e macacos, cujos corpos
reajam ao vírus de forma similar ao organismo humano. A partir daí se têm
as informações preliminares de eficácia e segurança do composto.
Nas vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19, esse processo foi radical-

mente encurtado, mas ele pode levar anos. Algumas das vacinas que passaram
mais rapidamente por esta etapa o fizeram graças a outras pesquisas mais
avançadas sobre outros coronavírus, causadores de Sars (Síndrome Respira-
tória Aguda Grave) e Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio). É o
caso de Oxford: os pesquisadores da universidade já trabalhavam em vacinas
contra essas doenças relacionadas e já tinham dados promissores de segurança
e eficácia que permitiram avançar para a fase seguinte.

Fase 1: a vacina é segura em humanos?
Depois de obter dados positivos com testes em animais, é hora de ver como

a vacina se sai em humanos. No entanto, por mais que os dados obtidos com
macacos possam ser encorajadores, seu organismo é diferente, e não há como
garantir que uma vacina promissora em animais não cause danos irreversíveis
quando aplicadas em nós. É por isso que, na fase 1, a vacina é aplicada em
um número muito pequeno de pessoas. A Pfizer, por exemplo, recentemente
anunciou resultados positivos em um estudo com 45 pessoas, o que dá uma
dimensão de quantas pessoas participam dessa fase inicial.
Aqui, os pesquisadores estão preocupados primariamente em averiguar a se-

gurança. Eles medem potenciais efeitos colaterais, sua intensidade e diferentes
dosagens para tentar achar o equilíbrio entre a dose mais eficaz para neutrali-
zar o vírus sem que se cause danos a quem se vacinou. Paralelamente a isso,
os pesquisadores também medem a resposta imunológica provocada pela va-
cina nesse pequeno grupo de pacientes, mas esse é um resultado secundário.
Por se tratar de um grupo limitado, não é possível concluir a eficácia do com-
posto, mas é possível perceber se os indícios são ou não encorajadores para o
prosseguimento da pesquisa.

Fase 2: a vacina produz a resposta esperada?
Aquis os pesquisadores já têm em mãos dados importantes sobre dosagens

ideais e efeitos colaterais esperados e podem testar seu composto em um nú-
mero consideravelmente maior de pessoas. Nesta fase, os testes já começam
a envolver algumas centenas de pessoas e passa a ser importante avaliar os
resultados desses voluntários em comparação com um grupo de controle, que
recebe apenas um placebo.
O objetivo é ver como o organismo responde à vacina e já ter informações
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mais claras sobre a eficácia da vacina, se os anticorpos produzidos são os es-
perados e se ela realmente tem potencial para imunizar os voluntários contra
o vírus. Os pesquisadores também podem aproveitar essa etapa para observar
potenciais efeitos colaterais mais raros que não apareceram durante a primeira
etapa de testes e definir a dosagem mais adequada.

Fase 3: agora é para valer
Aqui os cientistas já têm uma ideia mais clara do que esperar da vacina em

termos de segurança e resposta do organismo, então é hora de ver se a vacina
realmente funciona na prática. Para isso, são vacinadas milhares de pessoas,
ampliando consideravelmente a escala dos testes.
A ideia dessa fase é ver como a vacina se sai no mundo real, então a ex-

pectativa dos pesquisadores é que os voluntários efetivamente se exponham ao
vírus para saber se eles estão ou não protegidos pelo composto. Nesta etapa, é
crucial a utilização de um grupo de controle, que vai receber apenas o placebo,
mas nem cientistas nem voluntários sabem se a aplicação é realmente a va-
cina que se quer testar ou o composto ineficaz, para evitar que uma potencial
mudança de comportamento afete os resultados do estudo. É o que se chama
de duplo-cego. Comparando os resultados dos dois grupos é possível ver com
clareza se a vacina está fazendo a diferença na proteção dos voluntários. No
entanto, a ética não permite que os pesquisadores infectem os voluntários pro-
positalmente, então é necessário deixar que eles se exponham por conta própria
ao vírus. Por este motivo, em uma situação normal, essa etapa costuma levar
vários anos.
Os pesquisadores acabam procurando áreas de maior incidência de uma do-

ença, onde existe maior risco de contágio, para poder conferir os resultados e se
a vacina realmente tem o efeito desejado de proteção. Não é à toa que o Brasil
entrou na rota de testes de duas das vacinas contra Covid-19 em fases mais
avançadas de testes. Com dezenas de milhares casos novos detectados a cada
dia, o país se tornou o cenário ideal para o teste de fase 3. Os pesquisadores
também estão mirando um público que tem o risco máximo de exposição ao
coronavírus, que são os profissionais de saúde na linha de frente da pandemia.
Somente após os resultados da fase 3 que é possível cravar se uma vacina re-

almente funciona como se espera ou não. A partir dos resultados, que mostram
uma vantagem clara sobre o grupo de controle, é possível pensar em distribuir
a vacina para a população.

Etapas do desenvolvimento da vacina apressado pela Covid-19
Todas essas etapas levam tempo. Como dito, esse processo costuma levar

vários anos, porque muitas vezes os pesquisadores precisam acompanhar os
resultados não apenas imediatamente, mas em médio e longo prazo também,
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para descobrir efeitos colaterais que podem não aparecer imediatamente, e
para medir por quanto tempo o composto é eficaz. No caso da Covid-19, as
coisas estão andando em um ritmo inédito. Para isso, os pesquisadores estão
encavalando as etapas de testagem, realizando fases 1 e 2 ou 2 e 3 simultane-
amente. Isso garante que a resposta chegue mais rapidamente, mas também
gera mais riscos. Vale notar que, neste momento, a Organização Mundial de
Saúde (OMS), já reconhece 18 vacinas que já entraram nas fases clínicas de
teste, com humanos. Já em fase pré-clínica há outros 129 estudos em anda-
mento.

Esquema dos estágios da vacina
Vacinas precisam de muitos estágios de desenvolvimento. Desde a criação,

passando por testes em animais e humanos, até a aprovação por órgãos regula-
dores e a fabricação. As Figuras 1 e 2 explicam os estágios de desenvolvimento
de uma vacina.

Figura 1: Estágio 1 do desenvolvimento das vacinas.
Fonte: (JANSEN, 2020)
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Figura 2: Estágios do 2 ao 5 do desenvolvimento das vacinas.
Fonte: (JANSEN, 2020)
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2. Quanto tempo devemos esperar para termos uma confirmação
sobre o tempo de ação da vacina?
O desenvolvimento e produção em larga escala de vacinas é um processo que
necessita cumprir uma série de etapas. Primeiro, é necessário mapear os agen-
tes infecciosos para que se possa encontrar a parte específica de seu envelope
proteico que se liga ao receptor humano. Para isso, pode ser necessária a ava-
liação de dezenas ou centenas de antígenos, que são as moléculas ou partículas
capazes de desencadear a resposta imunológica.
De acordo com a pesquisadora do Laboratório de desenvolvimento de vaci-

nas do Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan de São Paulo, Luciana
Cezar de Cerqueira Leite, para a escolha dos antígenos a serem testados, deve-
se verificar os diferentes mecanismos de resposta imunológica desencadeados.
Uma das propostas da pesquisadora é o uso da biologia de sistemas para in-
dicar qual tipo de resposta imune a vacina vai induzir. Daí a importância
da investigação de novos mecanismos de exposição dos antígenos no corpo hu-
mano para o alcance de respostas mais eficazes. No caso da covid-19, esse é um
dos problemas. Ainda não se sabe quais os correlatos de proteção imunológica
seguros para o combate ao vírus. E só devemos esperar pela resposta depois
dos resultados das primeiras vacinas a serem testadas em humanos. Caso as
primeiras tentativas falhem, essas informações serão essenciais na continuação
das pesquisas.
A pesquisadora menciona algumas técnicas promissoras, como as que uti-

lizam o vírus inativado. No momento, existem sete vacinas desse tipo em
desenvolvimento e três em ensaios clínicos nas fases I e II. Como não há ne-
cessidade de recombinação genética, são mais fáceis de testar. A maioria está
sendo desenvolvida na China, onde pesquisadores já trabalham com base nos
estudos desenvolvidos no surto do primeiro corona vírus, o SARS-CoV-1, em
2003. Outra técnica é o uso de vírus atenuados ou enfraquecidos. Geralmente
são utilizados vírus não patogênicos ao corpo humano mas que são muito es-
timuladores da resposta imune. Duas vacinas baseadas nessa técnica estão em
fase pré-clínica de testes. Cerca de 17 vacinas baseadas em RNA estão em de-
senvolvimento. É uma técnica nova que não dispõem de tantos estudos como
as baseadas em DNA.
A vacina desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna se encontra

em etapa mais avançada, já que também foram utilizados estudos a respeito das
interações da proteína S do SARS-CoV-1, o que acelerou os testes. Entretanto,
ainda não existe nenhuma vacina aprovada através desse método.

Quanto tempo para a vacina?
Para a pesquisadora, existem dois gargalos a serem vencidos. O primeiro tem
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relação com os testes das fases clínicas das vacinas em andamento. O desafio é
que uma vacina seja eficaz e segura para aplicação em seres humanos. Caso as
vacinas sejam capazes de proporcionar uma resposta imunológica satisfatória,
pode-se começar a pensar em escalonar a produção, que é o segundo gargalo.
“Vai ser difícil saber qual o tamanho da fila, quem estará na fila. O primeiro

gargalo será ano que vem e talvez mais um ano para conseguir produzir para
todo mundo. A (empresa) Moderna disse que consegue produzir 1 bilhão de
doses em um ano inteiro. Se for necessárias duas doses só para os Estados
Unidos da América (EUA), serão 300 milhões, e se forem três ou mais doses?
É praticamente toda a produção da Moderna. Isso deverá ser multiplicado
para o atendimento de todos. Quanto tempo vai levar, não sabemos, isso
nunca foi feito nessa escala”, diz a pesquisadora.
A perspectiva é de que as instituições brasileiras, como o Instituto Butantan

e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que já atuam na produção e distribui-
ção de vacinas, estejam preparadas para adquirir a tecnologia desenvolvida
mais interessante e começar a produção o mais rápido possível, já que um só
fabricante não terá capacidade de produzir para todo o mundo. Mesmo no
cenário mais otimista, em que pesquisadores do mundo inteiro se empenham
na busca de uma vacina contra a covid-19 em tempo recorde, tudo indica que
ela chegará aos nossos braços somente em 2022.

3. Riscos para os voluntários.
Os voluntários dos testes de vacina contra o coronavírus podem colocar suas
vidas em risco, já que serão expostos a um agente infeccioso poderoso. Para
amenizar os riscos, a 1 Day Sooner seleciona pessoas que estejam fora do
grupo de risco. Entre os requisitos exigidos para se voluntariar estão idade
entre 20 e 45 anos e um bom histórico de saúde, não podendo apresentar do-
enças pré-existentes. Todos os participantes do estudo ficam isolados durante
o período de observação, em ambientes altamente controlados, segundo a enti-
dade, contando com acompanhamento médico constante. Em caso de detecção
da doença, eles recebem todo o atendimento necessário e iniciam o tratamento
imediatamente.

4. É possível que uma vacina seja eficaz em uma determinado con-
tinente e em outros não devido às possíveis mutações sofridas pelos
vírus?
Sim é possível, principalmente quando observamos o que ocorre todo ano com
as mutações do vírus Influenza (Gripe). Cada ano são colhidos dados em todo
o planeta para identificar os tipos de vírus circulante em cada hemisfério e, a
partir desses dados é feito uma vacina para o hemisfério Norte e outra vacina
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para o hemisfério Sul. Podemos concluir, portanto, que a vacinação anual
contra Gripe é importante, pois os vírus modificam-se e os que circulam na
população em um ano não serão necessariamente os mesmos do ano seguinte.

Referências
JANSEN, R. Entenda como funciona o processo de desenvolvimento de
uma vacina. 2020. Estadão: <https://saude.estadao.com.br/noticias/
geral,entenda-como-funciona-o-processo-de-desenvolvimento-de-uma-
vacina,70003263247>. [Online: acessado em 31 de Julho de 2020].

Página 8 de 8

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-como-funciona-o-processo-de-desenvolvimento-de-uma-vacina,70003263247
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-como-funciona-o-processo-de-desenvolvimento-de-uma-vacina,70003263247
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-como-funciona-o-processo-de-desenvolvimento-de-uma-vacina,70003263247

