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                 Se os cientistas não questionassem 
conceitos e experimentos que um dia foram 
considerados incontestáveis, a ciência não 
avançaria. A verdade científica de hoje pode não 
ser a de amanhã, pois até mesmo na ciência a 
verdade é relativa, e muitas vezes o discurso mais 
aceito convence apenas por determinado período 
de tempo, pois o posicionamento científico é 
revisto diante da apresentação de novos fatos e 
evidências. 
                 Por meio do texto científico, escrito por 
cientistas para leitores cientistas e em geral 
publicado na forma de artigo em revistas 
especializadas, registra-se o raciocínio 
desenvolvido no trabalho de pesquisa. Sua 
linguagem é precisa e objetiva: o autor apoia seus 
argumentos em provas, testes e dados estatísticos. 
                O leitor comum, normalmente, procura se 
informar sobre ciência por meio de jornais e 
revistas direcionados para o público leigo; neles, 
encontra-se o texto de divulgação científica. 
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I. Atualidades - 12/06/2020 
 

Instituto Butantan faz parceria com 

empresa chinesa para testar vacina 

contra o sars-cov-2 

Vacina já está em estágio de  

desenvolvimento avançado e será testada 

em 9 mil voluntários para confirmar sua 

eficácia 

Por Herton Escobar 

Epidemia em ascensão torna Brasil um dos melhores 
lugares do mundo para testes da vacina contra a covid-
19 – Foto: Pixabay 

                Se por um lado o Brasil é hoje um dos grandes 
epicentros da pandemia de covid-19 no mundo, por 
outro está se consolidando, também, como um dos 
epicentros da testagem e desenvolvimento de vacinas 
contra o vírus causador da doença, o sars-cov-2. 
Posição que ganhou força, nesta semana, com o 
anúncio de uma parceria entre o Instituto Butantan, 
ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e 
a empresa chinesa Sinovac, com sede em Pequim. 

            A vacina foi desenvolvida na China; já passou 
pela Fase 1 de testes clínicos, envolvendo 144 pessoas, 
e está agora na Fase 2, com 600 voluntários em 
processo de acompanhamento, segundo informações 
divulgadas pelo governo do Estado. Essas duas etapas 
iniciais servem, principalmente, para avaliar a 
segurança do produto. Se essa segurança for 
comprovada, a ideia é que a Fase 3 — envolvendo um 
número bem maior de pessoas, e mais voltada para 
eficácia — seja realizada no Brasil, com 9 mil 
voluntários, em parceria com o Butantan. 

            “É uma das vacinas em desenvolvimento em 
estágio mais avançado do mundo”, disse o diretor do 
instituto, Dimas Tadeu Covas, na entrevista coletiva de 
anúncio da parceria, realizada quinta-feira (11 de junho), 
no Palácio dos Bandeirantes. Covas é professor titular 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da 
USP. 

            Testes pré-clínicos, realizados em 
camundongos, ratos e macacos, mostraram uma boa 
resposta protetora da vacina; mas só mesmo os estudos 
clínicos de Fase 3 poderão comprovar se ela é, 
realmente, eficiente e segura para a prevenção da 
covid-19 em seres humanos. 

            Há muitas formas de se desenvolver uma 
vacina. Neste caso, a técnica utilizada é a mais clássica 
de todas: a de vírus inativado. A vacina contém cópias 
do sars-cov-2 que foram cultivadas em células in vitro e 
desativadas em laboratório, de modo a gerar uma 
resposta imune do organismo, sem causar a doença. É 
como se fosse uma “falsa infecção” de treinamento. 
Assim, caso a pessoa venha a ser infectada de verdade 
no futuro, seu sistema imunológico já estará apto a 
reconhecer e eliminar rapidamente o invasor. Dessa 
forma, evita o desenvolvimento da doença. 
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               O vírus inativado é combinado com outras 
substâncias, chamadas adjuvantes, para potencializar a 
resposta imune do organismo. A eficácia da vacina 
também depende de ajustes de dosagem, número de 
aplicações e outros fatores, que precisam ser testados e 
comprovados clinicamente. 

               Como o objetivo da vacina é prevenir, e não 
curar a doença, a melhor maneira de testar sua eficácia 
é vacinar um número grande de pessoas que estejam 
naturalmente expostas ao vírus e fazer um 
acompanhamento criterioso para saber se elas foram 
protegidas ou não. Ou seja, se tiveram contato com o 
vírus, mas não ficaram doentes, porque estavam 
imunizadas. E o Brasil, infelizmente, é hoje um dos 
melhores lugares do mundo para se fazer isso, pelo fato 
de a pandemia ainda estar em ascensão por aqui. Nos 
países onde a pandemia já foi controlada (caso da 
própria China) é impossível fazer esse tipo de avaliação 
em larga escala, pois as pessoas não estão mais 
expostas ao vírus no dia a dia. 

              Caso a vacina chinesa se prove eficiente, a 
parceria prevê que a tecnologia seja compartilhada com 
o Instituto Butantan, para ser produzida e distribuída 
gratuitamente no Brasil. 

              Outras nove vacinas, baseadas em diferentes 
técnicas, já estão em fase de testes clínicos (com seres 
humanos) ao redor do mundo. Uma delas, desenvolvida 
pela Universidade de Oxford e incorporada pela 
indústria farmacêutica Astra Zeneca, também será 
testada no Brasil, em parceria com o Centro de 
Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); já em 
Fase 3, com 2 mil voluntários. 

              Mais de 120 protótipos de vacinas também 
estão em fase inicial de desenvolvimento ao redor do 
mundo, incluindo projetos na USP, na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e no próprio Instituto Butantan. 

 

II. Campus Ribeirão Preto – 01/06/2020 

 

Novo processo ampliará produção nacional 

de antiviral que pode reduzir tempo de 

internação por covid-19 
Em testes com células infectadas, 

substância com estrutura similar a 

antiviral não fabricado no Brasil inibiu 

replicação do vírus da covid-19 

Por: Júlio Bernardes  

 
Princípio ativo do antiviral tenofovir tem efeito similar ao do 

usado em outro medicamento do mesmo tipo, o remdesivir, em 

células infectadas pelo vírus da covid-19, inibindo sua 

replicação em testes de laboratório, o que pode ajudar a 

reduzir o tempo de internação dos pacientes com a doença –

Foto: Marcos Santos/USP Imagens 

 
             O fumarato de tenofovir, substância que é o 

princípio ativo de um medicamento antiviral produzido 
no Brasil, o tenofovir, inibe in vitro a replicação do vírus 
SARS-CoV-2, que causa a covid-19, revela pesquisa 
realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (FCFRP) e na Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, ambas da USP. O estudo aponta que o 
efeito verificado em células infectadas com o vírus é 
similar ao de outro antiviral, o remdesivir, o que indica 
uma possível ação para reduzir o tempo de internação 
dos pacientes com a doença. Embora sejam 
necessários novos estudos para verificar o efeito em 
seres humanos, os pesquisadores desenvolveram uma 
rota completa de síntese do medicamento em escala 
piloto, permitindo que ele seja totalmente fabricado no 
Brasil, que não produz o remdesivir. 
                    As conclusões do estudo são relatadas 
em artigo publicado em 29 de maio pelo Journal of the 

Brazilian Chemical Society, editado pela Sociedade 
Brasileira de Química (SBQ). O professor Norberto 
Peporine Lopes, membro do grupo de pesquisadores 
que elaborou o texto, conta que o trabalho tem origem 
nas pesquisas para verticalização da síntese total de 
antirretrovirais usados no tratamento de aids no Brasil, 
iniciadas em 2014. 
                 “O fumarato de tenofovir é produzido no País, 
porém as empresas compram no exterior os 
intermediários avançados para síntese do princípio ativo 
e concluem o processo por aqui”, diz o pesquisador 
ao Jornal da USP. “O que vinha sendo pesquisado era a 
realização das fases mais iniciais da síntese do princípio 
ativo, em escala piloto, pré-industrial, tanto do fumarato 
de tenofovir quanto de seus derivados.” 
                  Com o surgimento da covid-19, os 
pesquisadores iniciaram testes em laboratório com o 
princípio ativo, usando amostras do vírus SARS-CoV-2 
em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP). “Quando foi divulgada a estrutura da 
enzima do vírus que seria o alvo do remdesivir, foi feito 
um estudo de química computacional com o fumarato 
de tenofovir, mostrando que ambos se ligam ao vírus 

pelo mesmo sítio ativo”, relata o professor. “Por serem 

moléculas da mesma família, acreditamos que tivessem 
ação similar.” 

https://jornal.usp.br/ciencias/novo-processo-ampliara-
producao-nacional-de-antiviral-que-pode-reduzir-
tempo-de-internacao-por-covid-19/ 
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