


SARS-COV e o COVID-19 | Desafios

Nova doença com lacunas de conhecimento como características da resposta 
Imunológica entre outros.

Acelerar a fase de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e  estudos clínicos 

Alternativas seguras para registro em caso de emergência

Desafio tecnológico de escalonamento e antecipação  da produção

Assegurar acesso equitativo maneira sustentável a Sociedade Brasileira



Plataformas, Vacinas e parceiros potenciais

Ácido
nucleico

Vetor viral

Sintética

Proteina
subunidade

Inativada

Parceiros

• Moderna (mRNA)
• Baylor College (mRNA)
• BioNTech/Pfizer (RNA)

• Janssen (Ad26),
• Oxford/AstraZeneca 

(ChAd)
• CanSino (Ad5)

• Bio/Emergex
• Bio 

• Baylor College
• Bio
• USP
• Rene Rachou
• Plantform
• Migal Institute 

• Sinovac

Fase

• FI Mai (FIII em 2020)
• Pré-clínico (F I, ND)

• Pré-clínico (F1 set)
• FIII Junho
• Clínico (FII)

• Pré-clínico
• Pesquisa

• Pré-clínico (FI, ND)
• Pesquisa
• Pesquisa
• Pesquisa
• Pesquisa
• Pesquisa

• FI Mai (FIII em 2020)

• Aguardando retorno
• Aguardando retorno

• CDA em assinatura
• CDA assinado (em

detalhe técnico).
• A realizar reunião

• CDA assinado. 
• N/A

• Aguardando retorno
• Aguardando POC
• Aguardando POC
• Aguardando POC
• Aguardando retorno
• CDA em discussão

• CDA assinado (em detalhe
técnico)

Modelos de ParceriaStatus

• Producao IFA (não, síntese)
• Processamento final (sim) 

• Produção IFA (possível)
• Processamento final (sim)

• Producao IFA (síntese não; 
conjugação, sim)

• Processamento final (sim) 

• Producao IFA (CHO, E.Coli, sim)
• Processamento final (sim) 

• Producao IFA (talvez, NB3)
• Processamento final (possível) 
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Vacina AZD1222 (ChAdOx1)
Vetor Viral Não replicante  derivado de Adenovírus

5



Dados Clínicos fase I/II

1 Dose
• 100 % voluntários com resposta celular ativada
• 91% do voluntários com anticorpos séricos

neutralizantes em ao menos uma das provas.

2 doses
• 100 % voluntários com resposta celular ativada
• 100 % do voluntários com anticorpos séricos

neutralizantes em todos as provas





Estudos Clínicos  
Em andamento Planejamento 
para  57.763 voluntários



Avaliação conjunta Ministério da Saúde/FIOCRUZ, do  riscos quanto à não opção imediata 

do Brasil pela antecipação da produção de vacinas para o enfretamento da pandemia.

(i) despender maiores quantias financeiras para aquisição futura da vacina, em decorrência de um

cenário em que o preço unitário da vacina se eleve;

(ii) disponibilização tardia da vacina para a população (considerando sua eficácia e segurança

comprovadas);

(iii) dificuldade ou falta de acesso a insumos necessários para uma possível produção da vacina pelo

Brasil;

(iv) perda de oportunidade de trazer para o país uma nova plataforma de vacinas e todos os benefícios

intangíveis associados;

(v) perda de oportunidade de fortalecer o Complexo Industrial da Saúde (CIS);

(vi) impactos negativos em saúde, no âmbito individual e coletivo;

(vii) prejuízos de ordem social e econômica, com demora do retorno à normalidade.
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Cronograma Projeto Vacina Oxford/AstraZeneca-Fiocruz 





Comissão Externa de Enfrentamento à Covid

Medida Provisória para Produção da Vacina









100 milhões de doses fase I

> 100 milhões de doses Fase II

Total 2021 >200.000.0000 doses




