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274 331 9 10 59 107 11 30 6  8
vacinas para a COVID-19 

em desenvolvimento
tipos

diferentes
em ensaios 

clínicos
em Fase 3

8 em FASE 4

Vírus
SARS-CoV-2

Vector Viral

 Inactivado  Não-replicativo

 Atenuado  Replicativo

Ácido nucleico Base proteica

 RNA  Proteína

 DNA  Partículas tipo-vírus

VACINAS COVID-19
03/12/20  16/09/21 - Em desenvolvimento

Adaptado de Nature | Vol 580 | Fonte: https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

Contratualização



VACINAS COVID-19
Ciclo de Vida

Procedimento centralizado



Comité dos 
Medicamentos Uso 

Humano

(CHMP)

Infarmed: 2 + 1 perito
(Vice-Presidente)

Comité de Avaliação 
do Risco de 

Farmacovigilância
(PRAC)

2x27 EMs + 6 Peritos + 
2 Rep. doentes + 2 Rep. 
prof. saúde + IS & NO

Avalia e recomenda 
para autorização

2x27 EMs + 5 Peritos + 
IS & NO

Avalia e monitoriza a 
segurança

Infarmed: 2 + 1 perito

Comité Pediátrico
(PDCO)

2x27 EMs + 5 CHMP +  
2x3 Rep. doentes 
+ 2x3 Rep. prof. saúde 
+  IS & NO

Apoia o 
desenvolvimento de 

medicamentos 
pediátricos

Infarmed: 2  

VACINAS COVID-19

▪ 7 Comités

EMA



VACINAS COVID-19
Autorizadas na UE

Comirnaty®
(BioNTech/Pfizer)

Spikevax®
(Moderna)

Vaxzevria®
(AstraZeneca)

COVID-19 Vaccine Janssen
(Janssen)

AIMc: 21 Dez 2020

Tipo: mRNA em 
nanopartículas 
lipídicas

Indicação: imunização 
ativa para prevenir a 
COVID-19 em ≥16 anos

Extensão: 28 Maio 2021

≥12 anos

AIMc: 06 Jan 2021

Tipo: mRNA em 
nanopartículas 
lipídicas

Indicação: imunização 
ativa, para prevenção da 
COVID-19 em ≥18 anos

Extensão: 23 Jul 2021

≥12 anos

AIMc: 29 Jan 2021

Tipo: Vetor viral (adenovírus
de chimpanzé) não-
replicativo

Indicação: imunização ativa 
para prevenir a COVID-19 
causada pelo vírus SARS-
CoV-2, em ≥18 anos

AIMc: 11 Mar 2021

Tipo: Vetor viral 
(adenovírus humano 
tipo 26) não-
replicativo

Indicação: imunização ativa 
para prevenir a COVID-19 
causada pelo vírus SARS-
CoV-2, em ≥18 anos
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Tipos incluídos na aquisição conjunta UE



VACINAS COVID-19
Autorizadas na EU – Indicação Pediátrica

▪ Planos para estudos em crianças – PIPs (paediatric investigational plans) – COVID-19 - Procedimento 
regulamentar rápido – Publicação site EMA

▪ Provável submissão final ano extensão de indicação ≥ 5 anos idade

Idade Comirnaty® Spikevax® Vaxzevria®
Covid-19 Vaccine

Janssen®

0 – 6 M 

6 M – 12 A 

0 – 12 A  

0 – 18 A Imunosuprimidos Imunosuprimidos  Imunosuprimidos  Imunosuprimidos

12 – 18 A   

Comité 
Pediátrico

PDCO

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section


VACINAS COVID-19
Ciclo de Vida – Manutenção no mercado

▪ Fabrico (ex. Comirnaty, Spikevax, COVD-19 Vaccine Janssen: aumento capacidade produção)

▪ Extensão do prazo validade (ex. Comirnaty: 6 meses para 9 meses -90ºC to -60ºC)

▪ Transporte frascos descongelados, perfurados, seringas preparadas (ex. Spikevax)

▪ Nome da vacina (ex. Vacina AZD 1222  Vaxzevria; COVID-19 Vaccine Moderna  Spikevax)

▪ Novas apresentações (ex. número doses/frasco)

▪ Novas indicações (ex. Comirnaty: 12-15 anos; Spikevax: 12-17 anos)

▪ Informação segurança (ex. novas reações adversas/advertências  Informação da vacina)

Aguarda-se:

▪ Novas formulações (ex. liofilizado, formulação pronta a usar – frasco/unidose)

▪ Nova posologia (dose adicional/reforço)

Aprovadas:



VACINAS COVID-19
Dose de Reforço

Administrada a pessoas que completaram esquema primário de vacinação - tem como objetivo 
restaurar a proteção após a diminuição da proteção

• Comirnaty

▪ 6 meses após 2ª dose ≥ 16 anos

▪ Ensaio clínico (EC) 300 adultos c/sistema imunitário saudável + 2 EC em curso

▪ Avaliação acelerada Conclusão provável dentro de semanas

• Spikevax - 3 EC em curso

• COVID-19 Vaccine Janssen - 1 EC em curso

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-evaluating-data-booster-
dose-covid-19-vaccine-comirnaty



VACINAS COVID-19
Dose Adicional

Administrada a pessoas com sistema imunológico comprometido que não responderam
adequadamente ao esquema de vacinação prévio

▪ Comirnaty

▪ Spikevax

Estudos académicos (cancro, imunossuprimidos, transplantados, autoimunes)

Comirnaty: 5 ECs em curso/planeados

Spikevax: 5 ECs em curso

COVID-19 Vaccine Janssen: 3 ECs em curso

3a dose em imunossuprimidos em avaliação



VACINAS COVID-19
Dose de Reforço/Adicional

▪ Não consideram necessário urgência na vacinação universal com doses de reforço

▪ Prioridade a vacinar não-vacinados - Todas as vacinas autorizadas conferem elevada proteção contra 
hospitalização, doença grave e morte

▪ Avaliações em curso constituem apoio regulamentar para o uso de doses de reforço se/quando
necessário

▪ Recomendação sobre plano de vacinação permanence na prorrogativa das autoridades de saúde
nacionais

https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-highlight-considerations-
additional-booster-doses-covid-19-vaccines

Posição conjunta



VACINAS COVID-19

▪ Relatório ECDC: 

▪ Efetividade das vacinas contra doença grave – primeiro objectivo na avaliação da necessidade de dose 
de reforço

▪ Incertezas - necessário mais dados para delinear futura politica relativa a dose de reforço -

▪ Correlação proteção? Intervalo da dose de reforço? VOCs? Esquemas vacinais (homo/hetero)?  

▪ Resposta: Estudos efetividade e monitorização de surtos na população geral e grupos específicos

▪ Necessário conhecer Benefícios e Riscos das doses de reforço.

▪ Doses adicionais devem ser já consideradas para pessoas com compromisso grave do sistema
imunitário como parte da sua vacinação primária

▪ Pode ser considerada dose adicional, como medida de precaução, a idosos mais frágeis (ERPIs)

Dose de Reforço/Adicional



VACINAS COVID-19
Variantes

BioRender (2021). The SARS-CoV-2 Variants of Concern. Retrieved from
https://app.biorender.com/biorender-templates/figures/5e99f5395fd61e0028682c01/t-
609a99442a2d6e00a4d3fc38-the-sars-cov-2-variants-of-concern

Khateeb, J., Li, Y. & Zhang, H. Emerging SARS-CoV-2 variants 
of concern and potential intervention approaches. Crit Care 
25, 244 (2021). https://doi.org/10.1186/s13054-021-
03662-x



VACINAS COVID-19

▪ Necessário adaptar as vacinas COVD-19 para as variantes?

▪ Requer monitorização contínua da performance da vacina com o tempo

▪ EMA e empresas preveem atualização de vacinas para proteção contras as variantes

▪ Experiência com a vacinas da gripe anual – não é necessário ensaios clínicos muito complexos

▪ Estudos para aprovar a vacina variante devem incluir comparação da resposta imunitária entre 
vacinados com a vacina aprovadas e com vacina variante.

▪ Critérios EMA para aprovação

Vacinas contra variantes



VACINAS COVID-19

▪ Alguns dos contratos já celebrados com os fabricantes de vacinas preveem o fornecimento 
das vacinas devidamente alteradas e adaptadas face a variantes de preocupação (VOC). 

▪ Até à presente data, não foram submetidos à EMA pedidos para vacinas contra VOC.

▪ ECs em curso para dose reforço e esquema primário:

Comirnaty

Vaxzevria

COVID-19 
Vaccine Janssen

Vacina VOC Beta 

Spikevax

Vacina VOC Beta 

Vacina multivalente (aprovada + VOC Beta) 

Vacina VOC Delta 

Vacinas contra variantes



VACINAS COVID-19
Ciclo de Vida - Farmacovigilância

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#safety-updates-section

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax#safety-updates-section

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca#safety-updates-section

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen#safety-updates-section

Comité de 
Avaliação do Risco 

de 
Farmacovigilância

PRAC



VACINAS COVID-19
Ciclo de Vida - Farmacovigilância

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/relatorio

• Dados nacionais de  farmacovigilância: Vacinas contra a 
COVID-19
• Número de administrações de vacinas e de casos de RAM 

(reações adversas a medicamentos) 
• Número cumulativo de casos de RAM (evolução temporal) 
• Número de administrações e de casos de RAM/marca de vacina
• Classificação de gravidade dos casos de RAM 
• Distribuição dos casos graves de RAM; por grupo etário; por 

gravidade e por género 
• Lista das 15 RAM mais notificadas

• Reações adversas  sob atenção
• Síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS) e vacinas de 

vetor viral não-replicativo
• Miocardite / pericardite e vacinas de mRNA
• Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e vacinas de vetor viral não-

replicativo 
• Síncope associada à administração de vacinas contra a  COVID-

19
• Síndrome inflamatória multissistémica em crianças ou em 

adultos (MIS-C / MIS-A) e vacinas contra a COVID-1



VACINAS COVID-19
EM AVALIAÇÃO – Rolling Review

NVX-CoV2373 
(Novavax CZ AS)*

CVnCoV
(CureVac AG )*

Gam-COVID-Vac ou
Sputnik V

(R-Pharm Germany 
GmbH)

COVID-19 Vaccine (Vero 
Cell) Inactivated

(Sinovac Life Sciences 
Co., Ltd/ Life'On S.r.l.)

Vidprevtyn
(Sanofi Pasteur) *

Tipo: Proteína S 
recombinante + 
adjuvante

03 Fev 2021: RR
Submissão dos dados 
preliminares não 
clínicos e dados 
clínicos precoces em 
adultos
PIP

Tipo: mRNA em 
nanopartículas 
lipídicas

12 Fev 2021: RR
Submissão dos 
dados não clínicos e 
dados clínicos 
precoces em adultos

PIP

Tipo: Vetor viral 
(Dose 1 Ad26 + 
Dose 2 Ad5) 
não-replicativo

04 Mar21: RR
Submissão dos 
dados de não 
clínicos e dados 
clínicos em adultos

Tipo: SARS-CoV-2 
inativado + adjuvante

04 Maio21: RR
Submissão dos dados 
não clínicos e dados 
clínicos em adultos

Tipo: Proteína S 
recombinante + 
adjuvante

03 Fev 2021: RR
Submissão dos dados 
preliminares não 
clínicos e dados 
clínicos precoces em 
adultos

* CE * CE * CE




