VACINAS E SUA IMPORTÂNCIA
PARA A SAÚDE PÚBLICA

Com as recentes aprovações das vacinas da Pfizer-BioNtech e da Moderna contra a
COVID-19 por parte da Agência Europeia do Medicamento e o arranque da campanha de
vacinação na Europa (à semelhança do já verificado noutras regiões do mundo), muita
informação tem circulado sobre este tema em particular e sobre as vacinas na sua
generalidade (alguma boa / de qualidade, outra nem tanto, verificando-se a
disseminação de muita informação errada e proveniente de fontes menos credíveis, o que
inevitavelmente tem gerado muitas dúvidas e controvérsia, assistindo-se a opiniões
muito distintas entre a população, nomeadamente no que se refere à segurança e eficácia
das vacinas e, consequentemente, à confiança depositada nas mesmas).
Por essa razão, considerámos
pertinente abordar este tema na sua
globalidade, esclarecendo em que
consistem as vacinas, como decorre o
seu processo de investigação e
desenvolvimento até à respetiva
colocação no mercado e porque
motivo assumem um papel tão
importante na Saúde Pública.
Fonte: The University of Texas, MD Anderson Cancer Center

Comecemos, então, por explicar o que é uma vacina:
Uma vacina, de uma forma geral, consiste numa preparação de antigénios (substâncias
estranhas ao organismo), de origem biológica na sua maioria (provenientes de agentes
patogénicos, como por exemplo vírus, bactérias ou outro tipo de microrganismos causadores
de doenças), modificados laboratorialmente, de forma a perderem a sua capacidade de
provocar a doença, mas que quando administrados
a um indivíduo estimulam o seu sistema
imunitário a produzir anticorpos (proteínas que
reconhecem estes antigénios e que levam a uma
resposta imunitária específica contra os agentes
invasores que os contenham, eliminando-os e,
ainda, mantendo uma “memória imunológica”
que lhe permite reconhecer mais facilmente e
combater de forma mais rápida e eficaz esses
mesmos agressores perante uma possível infecção
que possa surgir no futuro).

À luz do conhecimento científico
atual, podemos considerar
3 principais grupos de vacinas:
1. Vacinas ‘vivas’ atenuadas
O agente patogénico, obtido a partir de um indivíduo ou
animal infetado, é enfraquecido através de passagens sucessivas por um hospedeiro não natural ou por meios de cultura que
lhe sejam desfavoráveis, o que irá diminuir o seu poder infeccioso. O resultado deste
procedimento é que o agente, quando inoculado num indivíduo, irá multiplicar-se e
estimular o sistema imunológico, mas sem causar doença. Normalmente, estas vacinas
são eficazes apenas com uma dose (com exceção para as vacinas orais).
Estas vacinas têm a vantagem de estar muito próximas do agente natural e de serem
relativamente fáceis de produzir. Contudo, existe um pequeno risco de que o agente
atenuado possa reverter para formas infecciosas perigosas.
Exemplos: BCG (vacina contra a tuberculose), vacina contra o rotavírus, vacina contra a
varicela, VASPR (vacina contra o sarampo, papeira e rubéola) e vacina contra a
febre-amarela.

2. Vacinas ‘mortas’ ou inativadas
Estas podem ser ‘Inteiras’ (constituídas por microrganismos intactos, vírus ou bactérias,
que são inativados por tratamento químico) ou ‘Fracionadas’ (as quais estão subdivididas
em dois principais grupos, as ‘Polissacarídicas’ e as ‘Polissacarídicas-Conjugadas’, e
podem ser constituídas por partículas virais fracionadas, toxinas naturais cuja atividade foi
anulada, antigénios capsulares de bactérias ou de vírus ou, ainda, antigénios
membranares de bactérias).
A grande vantagem deste tipo de vacinas é a total ausência de poder infeccioso do agente
(incapacidade de se multiplicar no organismo do vacinado), o que as torna muito seguras,
ao mesmo tempo que mantém as características imunológicas. Ou seja, estas vacinas não
provocam a doença, mas têm a capacidade de induzir proteção contra a mesma.
Contudo, têm como desvantagem induzir uma resposta imunitária subótima, o que por
vezes requer a necessidade de associar adjuvantes ou proteínas transportadoras e a
necessidade de administrar várias doses de reforço.
Exemplos: vacinas contra a hepatite A, encefalite japonesa, cólera, raiva (‘Inteiras’), vacina
antigripal (‘Fracionada - Subunitária’), vacinas contra o tétano e difteria (‘Fracionadas Toxóides’), vacina antipneumocócica de 23 serotipos (‘Fracionada - Polissacarídica’),
vacinas meningocócica do serogrupo C, antipneumocócica de 13 serotipos, vacina contra
o Haemophilus influenzae tipo ‘b’ (‘Fracionadas - Conjugadas’).

3. Vacinas produzidas por Engenharia Genética
Este é um grupo mais recente que engloba as novas vacinas que têm vindo a ser
desenvolvidas através da aplicação de técnicas modernas de biologia molecular e
engenharia genética e que estão, por sua vez, divididas em 2 subgrupos distintos:
3.1 - Vacinas recombinantes de antigénios purificados: aplicam antigénios purificados,
como por exemplo toxinas (inativadas), proteínas e açúcares, produzidos, normalmente,
por outros microrganismos (por exemplo, bactérias e leveduras) manipulados
geneticamente para esse efeito.
Exemplos: vacina contra a Hepatite B e a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV)
3.2 - Vacinas Génicas: estas têm na sua base um conceito inovador e que as diferencia de
todas as outras, através do qual são administrados no indivíduo genes ou fragmentos de
genes do agente patogénico
(em forma de DNA ou RNA)
que codificam para proteínas
antigénicas, as quais serão,
assim,
produzidas
pelo
próprio organismo do vacinado e desencadearão, por sua
vez, a respetiva resposta
imunológica (com produção
de anticorpos específicos).

São exemplos deste tipo de
vacinas aquelas contra a
COVID-19 da Pfizer - BioNTech e da Moderna. Estas são vacinas de ‘RNAm’ (RNA
mensageiro) e são, na verdade, as primeiras do género a ser aprovadas para uso humano
pelas principais Autoridades Reguladoras a nível mundial, sendo que a sua utilização em
larga escala (como se perspetiva) marcará de facto uma revolução na área das vacinas,
colocando à prova uma tecnologia que vem sendo desenvolvida e estudada há 30 anos,
mas que só agora (alavancada pela Pandemia) será aplicada num contexto real para
imunização da população, o que poderá vir a abrir caminho para o desenvolvimento de
toda uma série de novas vacinas para outras doenças, baseadas neste método.
De facto, com a evolução da biotecnologia e o aperfeiçoamento das técnicas de
recombinação genética, é expectável que no futuro sejam desenvolvidas vacinas cada vez
mais eficazes, seguras e com um maior campo de aplicação, nomeadamente vacinas com
ação terapêutica, que começam já a ser uma realidade e cujo impacto no tratamento de
diversas doenças crónicas e/ou degenerativas (ex. Cancro, Alzheimer, entre muitas outras
ainda sem cura), poderá revelar-se enorme.
Não obstante, qualquer que seja o tipo de vacina em questão, os seus critérios de

Segurança, Eficácia e Qualidade têm que ser impreterivelmente garantidos, o que só é
possível através de um rigoroso e “longo” processo que passa pelas seguintes etapas:
1. Investigação e Desenvolvimento: consiste na pesquisa laboratorial inicial, onde são

Visão geral do desenvolvimento e das fases de aprovação de vacinas

Fonte: European Medicines Agency (EMA)

identificados os antigénios mais adequados para ajudar na prevenção da doença e
definida a composição de base da vacina que possibilite a sua aplicabilidade futura e
garanta em simultâneo a sua estabilidade;
2. Ensaios Pré-Clínicos: após definição da melhor composição para a vacina são efetuados
vários testes ‘in vitro’ (culturas celulares) ou ‘in-vivo’ (animais vivos) para determinar o
perfil de segurança da vacina e avaliar o seu potencial de prevenção da doença;
3. Ensaios Clínicos: esta é etapa mais complexa e extensa, na qual a vacina (caso tenha
obtido resultados satisfatórios na etapa Pré-Clínica) passa então a ser testada em
Humanos. Divide-se em 3 Fases:
• Fase 1 - a vacina é administrada a um pequeno número de voluntários saudáveis para
avaliar a sua segurança, confirmar a sua capacidade de gerar uma resposta imunológica
e, ainda, determinar a dosagem mais adequada;
• Fase 2 - a vacina é, geralmente, administrada a centenas de voluntários para avaliar
ainda mais profundamente a sua eficácia e, também, segurança (através da
monitorização regular de possíveis efeitos secundários que não tendo sido detetados na
Fase 1, possam agora surgir). Os participantes desta fase devem apresentar
características (estado de saúde, idade, sexo, etc…) idênticas aquelas a quem a vacina
se destina (podendo, inclusive, incluir pessoas dos ‘grupos de risco’). Nos estudos
realizados nesta etapa, alguns dos voluntários recebem a vacina efetiva, enquanto
outros recebem apenas um “placebo”, o que permite fazer a comparação entre ambos
os grupos e tirar, assim, conclusões sobre a real eficácia da vacina;
• Fase 3 - a vacina é administrada em larga escala (a milhares de voluntários) com o
objetivo de observar a sua segurança e eficácia nas condições naturais da doença (no
seu ambiente / meio natural). À semelhança do que acontece nos ensaios de Fase II,

também aqui são constituídos ‘grupos controlo’, cujos indivíduos recebem apenas o
“placebo”, para que os dados obtidos possam depois ser comparados com aqueles do
grupo que recebe de facto a vacina experimental;

4. Aprovação / Autorização de Comercialização: com os resultados de todos os
ensaios clínicos disponíveis, e sendo a vacina comprovadamente segura e eficaz, são
então submetidos os respetivos processos nas Autoridades Reguladoras Responsáveis,
com vista à sua avaliação final e posterior aprovação e Autorização de Introdução no
Mercado (caso esteja tudo conforme e não seja detetada nenhuma situação que possa
inviabilizar a sua comercialização);

5.
Produção e distribuição: uma vez aprovada e autorizada a sua comercialização, pode
então avançar-se com produção da vacina em larga escala e com a respetiva
distribuição, operações estas que apenas podem ser realizadas por empresas
devidamente certificadas e autorizadas para o efeito, as quais estão obrigadas ao
cumprimento de todas as Boas Práticas legalmente estabelecidas (sejam elas de
Fabrico ou Distribuição, conforme aplicável) e, como tal, têm o dever de executar e
monitorizar rigorosamente as suas atividades, realizando todos os controlos de
qualidade exigíveis e assegurando as devidas condições de armazenamento e
transporte do produto ao longo de toda a cadeia logística;
6. Vigilância da Vacina: após aprovação regulamentar da vacina e respetiva

comercialização, o Titular da AIM (Autorização de Introdução no Mercado) realizará
atividades de Vigilância de forma contínua, com vista à identificação e monitorização
de possíveis efeitos secundários e/ou reações adversas decorrentes do seu uso
(nomeadamente, aqueles mais raros que não tendo sido detetados nas etapas
anteriores, comecem agora a revelar-se) e desenvolverá, também, os chamados
‘Estudos Pós-Autorização’ (que podem ser voluntários e/ou obrigatórios, caso exista
uma solicitação expressa por parte Autoridades Competentes para tal), os quais têm
como principal objetivo avaliar a Segurança e a relação Risco-Benefício da vacina e
providenciar, assim, informação importante para suporte à decisão de Autorização de
Introdução no Mercado.
Com efeito, o desenvolvimento de
uma vacina é um processo muito
complexo,
dispendioso
(na
ordem das centenas de milhões
de dólares) e exigente, quer a
nível de recursos (humanos e
materiais), quer a nível de tempo
(sendo normal que desde a
descoberta das potenciais vacinas
até à sua aprovação e chegada
das primeiras doses à população
decorram mais de 10 anos).
Esta questão do tempo, torna-se
particularmente interessante de
analisar e colocar em perspetiva à
luz do contexto atual, pois apesar
de poder existir a sensação de
que a vacina contra a COVID-19
tardou em “aparecer” (o que é
compreensível, dadas todas as
restrições a que fomos sujeitos ao
longo de quase um ano e que
levaram por si só a uma crescente ansiedade e expectativa para a sua chegada), a
verdade é que nunca antes havia sido desenvolvida e aprovada uma vacina num prazo tão
curto.
Efetivamente, dada a urgência da situação, todo o seu processo de desenvolvimento foi
acelerado ao máximo (salvaguardando sempre o cumprimento de todas as etapas e
respetivos controlos acima referidos) e ter-se conseguido a vacina em tão pouco tempo (cerca
de 10 meses) é de facto algo inédito e que demonstra bem toda a determinação e esforços
conjuntos das comunidades científica e industrial, a par com as várias agências reguladoras e
organizações governamentais a nível internacional no combate a esta pandemia.
Quanto à expectativa acima referida (para a chegada da vacina), a mesma também revela que
a grande maioria de nós já percebeu de facto o quão importante ela poderá ser para o controlo
da pandemia e, consequentemente, para o gradual regresso à normalidade.

Tal controlo, desta e de outras doenças infectocontagiosas, decorre precisamente da
chamada Imunidade de Grupo proporcionada pela vacinação em larga escala da população, a qual acontece quando uma percentagem suficientemente grande desta fica imune
à doença, impedindo assim a sua disseminação, pois as cadeias de transmissão são interrompidas, reduzindo consideravelmente a probabilidade de alguém infetado contagiar
alguém não imune (inclusive, pessoas pertencentes a grupos mais vulneráveis, como por
exemplo bebés, crianças, idosos, grávidas e doentes com o sistema imunitário mais enfraquecido, que assim ficam mais protegidas).

Num grupo com pessoas não
vacinadas (Azul), se houver
pessoas doentes (Vermelho),
a probabilidade de todos
adoecerem é enorme. Mas se
a grande maioria estiver
vacinada (Amarelo) – Imunidade de Grupo – é pouco
provável que alguém adoeça.
Fonte: Wikipedia

Com efeito, a pandemia veio realçar a importância das vacinas e, naturalmente, da sua inclusão em Planos de Vacinação devidamente robustos e adequados à realidade existente, com
o objetivo de se proteger, assim, os indivíduos e a população em geral contra as doenças com
maior potencial para constituírem ameaças à Saúde Pública e Individual.
A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos
em que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar
com o agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar,
controlar ou minimizar o impacto da doença na comunidade.

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) aponta,
assim, 7 principais
razões que justificam
a importância da
vacinação:
1. As vacinas salvam vidas: antes da introdução da vacinação de rotina das crianças, as
doenças infecciosas eram a principal causa de morte na infância e, também, de muito
sofrimento e de incapacidade permanente;
2. A vacinação é um direito básico de todos os cidadãos: com a criação dos programas
nacionais de vacinação conseguiu-se atingir uma percentagem elevada de cidadãos
vacinados contra as doenças alvo desses programas e, assim, controlar as mesmas,
assistindo-se a uma grande redução do número de mortos e de incapacidades por
estas provocados;
3. Os surtos de doenças evitáveis pela vacinação são ainda uma séria ameaça para
todos: atualmente, devido ao sucesso dos programas de vacinação, a maioria das
pessoas desconhece a gravidade das doenças evitáveis pela vacinação, não se
apercebendo da importância e dos ganhos conferidos pelas vacinas, assistindo-se
inclusive ao crescimento cada vez mais maior do chamado ‘Movimento Anti-Vacinas’
(já considerado pela OMS uma verdadeira ameaça à Saúde Pública Mundial, na
medida em que ganhando “força” pode vir a reverter décadas de progresso na
erradicação e prevenção de doenças evitáveis e colocar em risco as populações). Na
verdade, com exceção da varíola, considerada erradicada pela OMS em 1980, os
microrganismos responsáveis pelas doenças evitáveis pela vacinação continuam a
existir na comunidade, sendo uma ameaça à saúde de todos os que não estão
protegidos pelas vacinas. Como exemplo, temos os surtos de sarampo na Europa que
ocorrem maioritariamente em pessoas não vacinadas, ou também o surto de
poliomielite num país livre da doença e que teve origem num doente vindo de um
país onde ainda existia circulação do vírus;
4. As doenças podem ser controladas e eliminadas: com uma vacinação sustentada e
em grande escala as doenças como o sarampo podem ser eliminadas da Europa, à
semelhança do que ocorreu com a poliomielite e como já sucedeu com a varíola. Para
que tal seja possível, é necessário que uma percentagem muito grande da população
adira aos programas nacionais de vacinação;
5. Proteção Custo-Efetiva, ou seja, o seu custo compensa largamente os custos
associados ao tratamento das doenças e das suas complicações;
6. As crianças dependem do sistema de saúde dos respetivos países para terem
acesso à vacinação gratuita e segura: os programas nacionais de vacinação
permitem que todas as pessoas recebam as vacinas de acordo com a sua idade e em
serviços de saúde competentes;

7. Todas as crianças devem ser vacinadas: para se conseguir controlar uma doença, é
necessária uma grande proporção de pessoas vacinadas. A eliminação do sarampo,
por exemplo, requer que pelo menos 95% das pessoas estejam vacinadas. Cada
pessoa não vacinada corre o risco de adoecer e aumenta o risco de transmitir a doença
na comunidade.

De facto, a vacinação é uma
das formas mais seguras,
eficazes e menos dispendiosas
de prevenir doenças
infecciosas e, segundo dados
da Organização Mundial de
Saúde (OMS), salva a vida de
até três milhões de pessoas
todos os anos.
Posto isto, se existe uma lição importante a retirar desta Pandemia é, sem dúvida, a
perceção da nossa fragilidade enquanto Seres Humanos e, portanto, do dever de cada um
de nós em adquirir comportamentos responsáveis que nos protejam a Nós e aos
Outros, nomeadamente no que se refere à Vacinação, contribuindo assim para a
preservação da Saúde Pública e para o desenvolvimento de uma sociedade mais
protegida e próspera.
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