
VACINAS
COVID-19



Memória Imunitária Específica

Fonte:



Todas as vacinas contêm um 

componente ativo (o antigénio) 

que gera uma resposta 

imunitária, ou o esquema para a 

produção do componente ativo. 

O antigénio fornecido na vacina 

pode ser uma pequena parte do 

organismo causador da doença, 

como uma proteína ou açúcar, 

ou pode ser o organismo inteiro 

numa forma enfraquecida ou 

inativa.
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Organismo 
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Existem 3 abordagens diferentes para se fazer uma vacina

Utilizar o vírus ou 

bactéria na 

íntegra

Utilizar partes que 

desencadeiam a 

reação do sistema 

imunitário

Utilizar apenas o 

material genético
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Usa um vírus seguro para 

entregar subpartes específicas 

- proteínas - do microrganismo 

de interesse para que ele 

possa desencadear uma 

resposta imunológica sem 

causar doenças.

Vacina ex: Ébola

Utilizar o vírus ou bactéria na íntegra

Vetor viralAtenuadoInativado
O vírus ou bactéria 

responsável pela doença é 

inativado ou morto usando 

produtos químicos, calor ou 

radiação.

Vacinas Ex:  Gripe, 

Poliomielite

Usa uma versão viva, 

mas enfraquecida do 

vírus ou uma que é muito 

semelhante. 

Vacinas ex: Sarampo, 

Rubéola, Varicela
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Utilizar partes que desencadeiam a 

reação do sistema imunitário

Usa apenas as partes muito específicas (as 

subunidades) de um vírus ou bactéria que o sistema 

imunitário precisa reconhecer. 

Não contém o microrganismo inteiro, nem usa um vírus 

seguro como vetor. 

As subunidades podem ser proteínas ou açúcares.

Vacinas ex: Tétano, Difteria, Tosse convulsa, Meningite

Subunidade
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Utilizar apenas o material genético

Ácido Nucleico
Usa apenas uma secção de material genético que fornece 

as instruções para proteínas específicas, não o microrganismo 

inteiro. 

DNA e RNA são as instruções que as nossas células usam para 

produzir proteínas. Nas nossas células, o DNA é primeiro 

transformado em RNA mensageiro, que é então usado como 

o projeto para fazer proteínas específicas.

Uma vacina de ácido nucleico fornece um conjunto 

específico de instruções às nossas células, como DNA ou 

mRNA, para que façam a proteína específica que queremos 

que nosso sistema imunológico reconheça e responda.
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Vacinas COVID 19

mRNA com 

nucleosídeo 

modificado

mRNA 

encapsulado 

em 

nanopartículas 

lipídicas

BNT162b2 / 

COMIRNATY 

mRNA-1273 

Adenovírus de 

chimpanzé 

recombinante e 

não replicante, 

expressando a 

glicoproteína de 

superfície S do 

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 

inativado, 

produzido em 

cultura de 

células 

(VERO)

SARS-CoV-2 

Vaccine (Vero 

Cell), Inactivated

AZD1222 Ad26.COV2.S 

Adenovírus vetor 

recombinante e 

não replicante 

(Ad26) 

codificando a 

Proteína Spike

(S) do SARS-

CoV-2

Sputnik V 

Utiliza um 

Adenovírus 

humano 

com vetor
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