Plataformas tecnológicas das Vacinas COVID-19 em produção

A seguir são descritas as principais plataformas tecnológicas utilizadas para o
desenvolvimento das vacinas em estudo clínico de fase III na ocasião da redação deste
documento.
a) Vacinas de vírus inativados – As vacinas de vírus inativados utilizam tecnologia clássica de
produção, através da qual é produzida uma grande quantidade de vírus em cultura de células,
sendo estes posteriormente inativados por procedimentos físicos ou químicos. Geralmente
são vacinas seguras e imunogênicas, pois os vírus inativados não possuem a capacidade de
replicação.
b) Vacinas de vetores virais – Estas vacinas utilizam vírus humanos ou de outros animais,
replicantes ou não, como vetores de genes que codificam a produção da proteína antigênica
(no caso a proteína Spike ou proteína S do SARS-CoV-2). Os vetores virais replicantes podem
se replicar dentro das células enquanto os não replicantes, não conseguem realizar o processo
de replicação, porque seus genes principais foram desativados ou excluídos. Uma vez
inoculadas, estas vacinas com os vírus geneticamente modificados estimulam as células
humanas a produzir a proteína Spike, que vão, por sua vez, estimular a resposta imune
específica. O vírus recombinante funciona como um transportador do material genético do
vírus alvo, ou seja, é um vetor inócuo, incapaz de causar doenças.
c) Vacina de RNA mensageiro – O segmento do RNA mensageiro do vírus, capaz de codificar
a produção da proteína antigênica (proteína Spike), é encapsulado em nanopartículas
lipídicas. Da mesma forma que as vacinas de vetores virais, uma vez inoculadas, estas vacinas
estimulam as células humanas a produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a
resposta imune específica. Esta tecnologia permite a produção de volumes importantes de
vacinas, mas utiliza uma tecnologia totalmente nova e nunca antes utilizada ou licenciada em
vacinas para uso em larga escala. Do ponto de vista de transporte e armazenamento, estas
vacinas requerem temperaturas muito baixas para conservação (-70º C no caso da vacina
candidata da Pfizer e -20º C no caso da vacina candidata da Moderna), o que pode ser um
obstáculo operacional para a vacinação em massa, especialmente em países de renda baixa e
média.
d) Unidades proteicas – Através de recombinação genética do vírus SARS-CoV-2, se utilizam
nanopartículas da proteína Spike (S) do vírus recombinante SARS-CoV-2 rS ou uma parte dessa
proteína denominada de domínio de ligação ao receptor (RDB). Os fragmentos do vírus
desencadeiam uma resposta imune sem expor o corpo ao vírus inteiro. Esta é uma tecnologia
já licenciada e utilizada em outras vacinas em uso em larga escala e, usualmente, requer
adjuvantes para indução da resposta imune.

Vacinas COVID-19 em uso

Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Sinovac / Instituto Butantan
É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Os estudos de soroconversão
da vacina adsorvida covid-19 (Inativada), demonstraram resultados superiores a 92% nos
participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97%
em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.
A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de
2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que precisaram de
assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves
nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo.
Tabela 1: Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Sinovac/Butantan, Brasil, 2021.

Vacina covid-19 (recombinante) – AstraZeneca/Fiocruz
A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de
Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011
partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para

replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em
células renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas.
Os estudos de soroconversão da vacina covid-19 (recombinante) demonstraram resultados
em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e > 99% em 28 dias após a segunda
dose.
A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de
12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da
vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população
geral.
Tabela 2: Especificação da Vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca. Brasil, 2021.

Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth
A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech é
registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth. Cada dose de 0,3mL contém 30 µg de RNAm
que codifica a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. A vacina na apresentação frasco multidose
deve ser diluída com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico 0,9%). Após
a diluição, o frasco contém 2,25ml.
A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em cada frasco, sendo
necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro
fisiológico), de tal forma que cada dose utilizada será de 0,3mL.
A vacina deve ser administrada por via intramuscular em esquema de duas doses. O intervalo
descrito em bula é de três semanas ou mais entre as doses. Considerando a elevada
efetividade vacinal após a primeira dose, estudos vêm demonstrando melhor resposta vacinal
com intervalo estendido entre doses. Assim, em face a necessidade urgente da ampliação da
vacinação contra a covid-19 no Brasil, o PNI, em consonância com os programas do Reino
Unido e do Canadá, estabeleceu e recomenda o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a
segunda dose da vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth).
A eficácia vacinal geral, em estudos de fase 3, que incluíram 43.548 participantes, avaliandose covid-19 sintomática confirmada por RT-PCR com início após 7 dias da segunda dose, foi de
95,0% (90,0%–97,9%), tendo sido semelhante nas diferentes faixas etárias. Reanalisando
dados desses estudos, a eficácia após duas semanas da primeira dose e antes da segunda dose
foi de 92,6% (69,0%-98,3%).
Estudos de vida real, demonstraram elevada efetividade vacinal, seja para trabalhadores de
saúde da linha de frente (80% após a primeira dose e 90% após a segunda contra infecção
pelo SARS-CoV-2), idosos acima de 70 anos (redução do risco de internação hospitalar de cerca
de 80% e de risco de óbito pela covid-19 de 85%), ou na população geral (97% contra casos
sintomáticos, necessidade de internação ou morte pela covid-19).

Tabela 3: Especificação da vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) - Pfizer/Wyeth. Brasil, 2021

Administração simultânea com outras vacinas (coadministração)
Nenhuma das vacinas COVID-19 aprovadas atualmente é de vírus vivo atenuado e, portanto,
é improvável que a administração simultânea com as demais vacinas do calendário vacinal
incorra em redução da resposta imune ou risco aumentado de eventos adversos. No entanto,
devido à ausência de dados de segurança e eficácia, e visando um melhor monitoramento de
eventos adversos pós-vacinação, neste momento, não se recomenda a administração
simultânea com as demais vacinas do calendário vacinal.
Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas COVID-19 e as diferentes
vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Exceções a essa recomendação são justificáveis quando se considerar que os benefícios da
vacinação superam os potenciais riscos desconhecidos da coadministração em intervalos
menores, como em situações de urgência (p.ex., imunoprofilaxia para tétano no manejo de
feridas em um indivíduo suscetível, administração de soros antiofídicos após acidente,
profilaxia pós-exposição da raiva humana, para controle de surtos de sarampo ou de hepatite
A).
Em caso de coadministração em intervalo menor de 14 dias de uma vacina COVID-19 com
outra vacina e/ou imunoglobulina específica, seja por uma justificativa citada acima ou por
erro de imunização, as doses dos imunobiológicos deverão ser consideradas válidas e não há
necessidade de repetição.

