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SARS-CoV-2
=

Síndrome Respiratória Aguda Grave 
por Coronavírus 2
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SARS-CoV-2
• SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus descoberto no fim de 2019.

• É o vírus que causa a doença denominada COVID-19, abreviatura de 
“Doença pelo Coronavírus 2019”.

• Na maioria das pessoas, o vírus afeta principalmente o sistema                                                  
respiratório, mas ainda estamos assimilando todas as formas                                                     
como este vírus afeta o corpo humano..

• As pessoas podem transportar este vírus e transmiti-lo 
para terceiros, mesmo não tendo qualquer sintoma.

• Algumas pessoas não apresentam sintomas (“assintomáticas”).                                                
Algumas pessoas têm uma infecção leve a moderada e podem se                                                 
recuperar em casa. Outras pessoas podem ter uma doença                                                             
mais grave e têm que ser hospitalizadas.

Crédito da imagem: Departamento de Saúde 
Pública do Condado de Seattle & King
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Como o SARS-CoV-2 se espalha?

Crédito do slide: Departamento de Saúde Pública do Condado de Seattle & King

• O principal método de transmissão são as gotículas que podem cair na boca ou no nariz das 
pessoas que estão próximas ou podem ser inaladas para os pulmões. Também é possível que 
gotículas menores, conhecidas como aerossóis, se espalhem ainda mais devido à circulação de ar. 
É mais fácil que isso aconteça quando as pessoas estão próximas umas das outras.

• As gotas também podem cair e permanecer nas superfícies, onde são transmitidas para as pessoas 
que tocam nessa superfície (exemplos incluem bancadas, interruptores de luz, maçanetas de 
portas, etc.) e, em seguida, tocam seu rosto. A transmissão dessa maneira é muito rara.

GOTAS*

Respiração Tosse Contato
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Sintomas comuns da doença COVID-19

Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias depois de estar perto 
de alguém com COVID-19.

Febre

100,4 °F 
(38 °C) 

ou superior

Tosse Dificuldade para 
respirar

Crédito do slide: Departamento de Saúde Pública do Condado de Seattle & King
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Reduzindo a propagação

Ligue para seu médico 
e peça instruções 

sobre como ficar em 
casa e em quarentena.

Pratique hábitos de 
higiene excelentes

Limpe superfícies e 
objetos tocados com 

frequência

Fique em casa Fique a 2 metros de distância de outras 
pessoas e evite o contato com pessoas que 

estejam doentes

Grandes reuniões são 
proibidas

Use coberturas de pano para o rosto 
que cubram sua boca e nariz

Crédito do slide: Departamento de Saúde Pública do Condado de Seattle & King

Máscaras de 
pano

Lenços



Compreendendo as vacinas



O que uma vacina SARS-CoV-2 poderia fazer?
Beneficiar a comunidade

Reduzir a transmissão
Comunidades mais saudáveis

Beneficiar o indivíduo
Reduzir a gravidade da doença
Prevenir a infecção



Como uma vacina funciona?
• Ensinando o corpo a reconhecer e combater invasores

O corpo reconhece o 
SARS-CoV-2

Corpo –
soa alarme

Células e 
proteínas de 

combate
entram em ação

OBJETIVO:  O SARS-CoV-2 é
bloqueado ou controlado



As vacinas podem causar infecção por 
SARS-CoV-2 ou a doença COVID-19?

NÃO! As vacinas que estão sendo testadas são feitas de partes sintéticas 
(feitas em laboratório) copiadas do SARS-CoV-2, não do vírus inteiro. 
Portanto, as vacinas NÃO PODEM causar infecção ou fazer com que você 
pegue a doença COVID-19.

Ì Ì

Crédito da imagem:  Bridge HIV/SFDPH
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SARS-CoV-2 e sua proteína spike                         
(o alvo da vacina)

Esta foto de autor desconhecido está licenciada sob CC BY-SA

corona = coroa ou círculo de luz

Crédito da imagem: Wrapp D, Wang N, Corbett KS, Goldsmith JA, Hsieh CL, 
Abiona O, Graham BS, McLellan JS. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike 
in the prefusion conformation. Science. 2020 Feb 19:eabb2507. doi: 
10.1126/science.abb2507.
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Proteína Spike

Membrana viral

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_coronavirus.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


As partes envolvidas - 1 
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Proteína Spike

Coronavírus

Células no corpo humano

Receptor ACE2 Humano

• A proteína spike do coronavírus está na superfície do vírus. Ela direciona como o vírus se liga às 
células para iniciar o processo de infecção.

• Uma vacina ideal tem como alvo os spikes (picos) do coronavírus para bloquear a infecção.

C
ré

di
to

 d
o 

sl
id

e:
 C

en
tro

 d
e 

Pe
sq

ui
sa

 d
e 

Va
ci

na
s,

 N
IA

ID



As partes envolvidas - 2

13 Células no corpo humanoCoronavírus

• A proteína spike do coronavírus se liga ao receptor ACE2 para iniciar uma infecção.
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14Coronavírus Células no corpo humano

Anticorpos

O objetivo: anticorpos!
• Os anticorpos induzidos por vacinas podem bloquear a proteína spike de se ligar às células humanas.
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Como você testa uma vacina?

IDEIAS                   PESQUISA EM LABORATÓRIO  TESTES EM ANIMAIS ESTUDOS EM HUMANOS         



Estágios dos ensaios clínicos

12 a 18 meses
Ensaios para testar a segurança e 
se o corpo pode tolerar o produto. 
Frequentemente, envolve a 
comparação com um placebo sem 
ingredientes ativos. Normalmente, 
menos de 100 pessoas.

Até 2 anos
Identificar a dose máxima tolerada, 
o melhor esquema de dosagem e 
se o sistema imunológico está tendo 
as respostas desejadas. 
Normalmente, algumas centenas a 
alguns milhares de pessoas.

Mais de 2 anos
“Este produto previne infecções 
ou ajuda a reduzir a gravidade da 
doença?” Envolve milhares de 
pessoas, incluindo algumas com 
risco de infecção.

Com o SARS-CoV-2, estamos trabalhando o mais rápido possível. Nenhuma fase é ignorada. Em vez disso, 
sobrepomos as fases, iniciando a próxima fase tão rapidamente quanto temos os dados de segurança 

necessários coletados e analisados na fase anterior. A nova fase pode começar enquanto o acompanhamento 
de longo prazo das pessoas na fase anterior continua. Outras etapas podem ser realizadas em paralelo, 

em vez de uma após a outra.

FASE 1 FASE 2 FASE 3



Vacinas do estudo
• A vacina do estudo é experimental. Isso significa 

que não sabemos se será eficaz para uso em 
pessoas (se prevenirá a infecção por SARS-CoV-2 ou 
reduzirá a gravidade da doença COVID-19).

• A vacina do estudo só pode ser usada em pesquisa.



Perguntas?
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Rede de Prevenção


