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Como são feitos os testes 
de uma vacina?

Os primeiros testes de uma vacina são realizados em animais, 
para avaliar a segurança e eficácia. Se tudo der certo, começam 
as fases de testes em humanos.

FASES

É realizada em um pequeno 
grupo de adultos saudáveis e 
vai analisar se a vacina é 
segura.

FASE 1
Com centenas de pessoas, 
incluindo integrantes de 
grupos de risco, aprofunda a 
análise da segurança e 
começa a verificar a eficácia. 
Nesta fase verifica-se qual é 
a capacidade da vacina de 
induzir a formação de anti-
corpos.

FASE 2
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A fase III inclui milhares de pessoas das mais diferentes faixas 
etárias e condições clínicas para testar a eficácia da vacina para 
proteger o indivíduo. Essa proteção pode se dar em 3 níveis: a 
vacina pode proteger o indivíduo de ser contaminado pelo vírus, 
e esse efeito só evitar que o indivíduo seja contaminado, esse 
efeito só será constatado após meses de uso da vacina em 
milhões de pessoas. Se a vacina não for capaz de evitar o 
contágio, ela pode proteger por evitar que o indivíduo adoeça.  
Se não evitar que o indivíduo adoeça, ela tem que ser capaz de 
evitar as formas graves da doença.

FASE 3

Somente após o sucesso da 
fase III uma vacina pode receber 
autorização de uso emergencial 
e registro definitivo. Há ainda a 
fase IV, a análise do resultado 
de um amplo programa de 
vacinação ao longo dos anos. Só 
aí se pode saber, por exemplo, 
se a imunidade oferecida pela 
vacina é permanente ou não.
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Como as vacinas funcionam?
Embora busquem o mesmo objetivo, que é fazer com que o 

organismo produza anticorpos contra a doença, as vacinas o fazem 
por métodos diferentes. As duas que estão em análise pela Anvisa, 
por exemplo, usam de forma diversa o mesmo princípio: injetar o 
vírus (ou bactéria, dependendo da doença) no corpo para que este 
desenvolva defesas. Mas quando se diz “injetar o vírus”, não se trata 
de pegar um Sars-Cov-2 em toda sua força e botá-lo no organismo 
do indivíduo.

A CoronaVac, por exemplo, usa o 
sistema mais comum, o chamado 
vírus inativo. O laboratório cultiva 
uma grande quantidade do vírus e 
depois, por meios físicos e químicos, 
o torna incapaz de transmitir a 
doença, o mata, por assim dizer. 
Mesmo assim, quando o vírus é 
injetado no corpo, nosso sistema 
imunológico o reconhece como 
uma ameaça e cria defesas.

A mesma técnica é usada na 
vacina da indiana BharatBiotech, 
que empresas brasileiras querem 
comprar.
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As grandes vantagens dessa técnica são que ela já foi amplamente 
testada em outros imunizantes e é inofensiva para pacientes com 
problemas no sistema imunológico (imunocomprometidos). Por 
outro lado, são necessárias mais doses para garantir a imunidade.

Já a vacina de Oxford/AstraZeneca usa o vetor viral, o vírus vivo. No 
caso um adenovírus, que provoca, esse sim, uma gripezinha. O ade-
novírus recebe uma informação genética do Cov-Sars-2, geralmente 
da membrana que o envolve, e é injetado no organismo. Nosso corpo 
começa então a reagir à informação do coronavírus e desenvolve os 
anticorpos antes que ele possa agir. Para tornar o processo mais 
seguro a AstraZeneca usou adenovírus de macacos, dificultando ao 
vírus se adaptar ao novo hospedeiro.

Além de também já ser usada em 
dezenas de outras vacinas, essa 
técnica permite uma imunidade 
mais duradoura. Entretanto, pessoas 
imunocomprometidas correm o 
risco de não desenvolverem 
anticorpos a tempo e acabarem 
contaminadas por uma eventual 
reativação do vírus.
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O armazenamento desses dois 
tipos de vacinas requer temperatu-
ras entre -2º e -8º C, obtidas com 
equipamentos convencionais.

Americanos e britânicos estão tomando 
imunizantes da Pfizer/BioNTech e da 
Moderna, feitos com uma técnica recente 
e radicalmente diferente, a imunização 
gênica. 

Nela, os cientistas injetam em nosso organismo o código 
genético do vírus para que nosso RNA, a macromolécula que 
transmite as informações genéticas do DNA, o inclua em 
nossas células. Assim, o próprio organismo cria a proteína do 
Sars-Cov-2, sem o vírus, e aciona o sistema imunológico.
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Por não requerer a cultura de grandes quantidades do vírus 
em laboratório e sua inativação ou atenuação, as vacinas 
gênicas têm um custo muito menor e podem ser produzidas 
mais rapidamente. Seu grande problema é que exigem 
temperaturas de -70ºC, o que cria um imenso problema 
logístico de transporte e armazenamento.

Como é uma técnica nova e está sendo usada pela 
primeira vez numa vacina para humanos, foi alvo dos mais 
disparatados boatos, inclusive que alteraria o DNA humano. 
Isso não é verdade!

Fonte: Site Meio (escrito por Leonardo Pimentel).

Existem outros métodos,
mas esses são os que 
estão predominando no 
combate à Covid-19.
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Normalmente uma vacina leva anos para ser desenvolvida, 
porque as fases da pesquisa vão ocorrendo em sequência ao 
longo de mais tempo e os trabalhos de fabricação só iniciam 
após os estudos estarem em fase muito avançada. Devido à 
pandemia, houve diversas adaptações nesses processos, com as 
fases um e dois acontecendo quase simultaneamente, a infraes-
trutura dos parques vacinais foram montados desde a fase de 
testes com animais e a fabricação iniciou em plena fase três. O 
investimento de bilhões de dólares por 
diversas empresas e países possibilitou 
a rapidez do processo obedecendo 
todos os protocolos de segurança.

APRESSADO:                      ACELERADO:

O desenvolvimento dessas 
vacinas foram apressados?
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As vacinas CoronaVac e Astra Zeneca (Oxford) necessitam 
de duas doses, com intervalo de 15 dias entre elas. Só estaremos 
plenamente imunizados cerca de um mês depois da primeira 
dose.

Mesmo estando vacinados, enquanto durar a pandemia, 
ainda existe uma chance de sermos contaminados pelo vírus 
e contagiar as pessoas à nossa volta. 

Sendo assim, devemos continuar todos os cuidados de 
prevenção como higiene das mãos, uso de máscara e distan-
ciamento social.

Alertas importantes 
após a vacinação

1,5m

Use máscara

Higienize as mãos

Mantenha o distanciamento
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