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A Humanidade & a Vacina
Em 1796 um menino foi inoculado com um vírus da varíola
e ficou imune à doença. Nascia, assim, a vacina tal como
conhecemos hoje. O mesmo conceito já era utilizado na China
no século anterior para a mesma doença.
Essa tecnologia que mudou o mundo, portanto, não é nova,
mas continua a nos impressionar até hoje. E não é à toa.
Entre 1940 e 1998, a expectativa de vida no Brasil aumentou em
torno de 30 anos somente com a redução de mortes causadas
por doenças infecciosas que passaram a ser prevenidas pelas
vacinas. É incrível e impressionante. Como um medicamento
pode ser tão eficaz a ponto de acabar com uma pandemia
mundial? O que tem dentro? As vacinas que estão em estudo
clínico contra o coronavírus são tão diferentes da vacina de
varíola de dois séculos atrás? A resposta é não.
Neste documento mostraremos o que tem na vacina e como é
o processo de aprovação de uma nova vacina, da descoberta
até o registro.
O Butantan está a serviço da vida.

Vacina Inativada
Você sabe o que é?

90%

Quais são
as vacinas
inativas que
conhecemos?
Vacina de vírus
inativado/morto

SOLUÇÃO ÁGUA

VÍRUS INATIVADO,
SAIS, CONSERVANTES
E ADJUVANTES

INFLUENZA
RAIVA
HPV
POLIOMIELITE
HEPATITE A E B
DIFTERIA
TÉTANO
PERTÚSSIS
HIB
MENINGOCÓCICAS
ENTRE OUTRAS

O Instituto Butantan distribui anualmente

80 milhões de vacinas da gripe

para a população brasileira.

1 bilhão de crianças foram vacinadas
na última década no mundo.

As vacinas salvam a vida de mais de 3 milhões
de pessoas por ano, segundo a OMS.
Atualmente, o Ministério da Saúde oferece de graça
27 vacinas à toda a população.
A varíola matou 500 milhões de pessoas entre
1900 e 1970. A doença foi erradicada após países
de todo o mundo se unirem em campanhas de
vacinação.
A gripe espanhola, maior pandemia do século 20,
matou 50 milhões de pessoas no mundo todo.

Etapas de uma
nova vacina

Para que seja produzido
e distribuído uma nova vacina,
existe um protocolo que
é seguido rigorosamente.
Veja a seguir como
é esse processo

4 FASE I

Com um grupo de pessoas,
nesta primeira fase testa-se a
segurança do medicamento, levando
em conta as reações que as substâncias
podem causar no organismo

5 FASE II

Os testes, neste momento
são muito semelhantes
ao anterior, porém o grupo
testado é em número maior

6

O grupo testado
é ampliado para
a avaliação
da eficácia

FASE III

Registro do produto na ANVISA
1. Avaliação do processo produtivo
2. Certificação da fábrica e do produto
3. Resultado de eficácia

STATUS DA VACINA CORONAVÍRUS DO BUTANTAN
RESULTADOS DOS
ESTUDOS DE SEGURANÇA
FASES I E II

de
conceito
1Prova

Prova o efeito
da vacina sobre
determinada
doença

3
2 Pré-clínico
em animais

Esse efeito e todos os quesitos
de segurança para a saúde
são verificados em um primeiro
grupo de indivíduos.
Tudo é feito em BPL (Boas
Práticas de Laboratório) com
acompanhamento do Controle
de Qualidade e ANVISA

Estudos
clínicos

A ANVISA autoriza
o início dos estudos
clínicos em seres
humanos

• 50.027 voluntários
• 67.260 doses aplicada
• 422 voluntários acima de 60 anos
• 552 voluntários entre 3 e 17 anos

97,7%

Acima de
de resposta imunológica
em todos os voluntários

ESTUDO CLÍNICO
FASE III
NO BRASIL
• 13.000 voluntários
• 14 centros de vacinação
• 7 estados
• Autorizada e acompanhada pela
ANVISA e CRO Internacional
• Início - julho 2020
• Primeiros resultados esperados

• 5,36% de efeitos adversos leves,
como dor no local

Fábrica do Butantan Multipropósito
• Adequação de planta existente. Início - Out.2020
• Aporte do Ministério da Saúde para equipamentos
de R$ 80 milhões

- novembro 2020

Imagem da fábrica
onde será
produzida
a vacina
Coronavac

VACINA CORONAVAC

Até dezembro de 2020
6 milhões de doses em frascos unidose
Produzidos na China

40 milhões de doses em frascos
multidoses
Produzidos no Butantan

15 milhões de doses adicionais em
frascos multidoses até fevereiro
de 2021
40 milhões de doses adicionais até
maio de 2021 na dependência de
manifestação de interesse
Produzidos no Butantan

