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Resumo: A COVID-19 é uma doença que resulta da infecção pelo SARS-CoV-2, um
novo coronavírus que surgiu no final de 2019 em Wuhan (China) e se espalhou para
mais de 200 países, obtendo o grau de pandemia. Não há nenhum tratamento
disponível, e há esforços globais na obtenção de farmacoterapia para esta doença.
Entre as vacinas em desenvolvimento, a ChAdOx1 nCoV é fruto de novas tecnologias
de produção, o que gera dúvidas ou desconhecimento da população sobre sua
constituição, eficácia e segurança. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é demonstrar
o potencial da ChAdOx1 nCoV-19 frente a COVID-19 por meio de uma revisão
bibliográfica. Foram utilizados os termos "ChAdOx1 vaccine", "SARS-CoV-2" e "COVID19" em pesquisas nas bases de dados do PubMed, ScienceDirect e SciELO. Foram
obtidos artigos em língua inglesa e publicados no ano de 2020. A ChAdOx1 nCoV-19 é
uma vacina que se destaca em relação a abordagens de vírus inativados por não
apresentar possibilidade de causar infecção. Esta vacina possui eficácia e segurança
atestadas principalmente por meio de ensaios clínicos de fase I e II, aguardando-se
dados de fase III.

Palavras-chave: COVID-19. ChAdOx1 nCoV. Vacina.
1. Introdução
Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência global
de saúde para a pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARSCoV-2. Não há regime de tratamento eficaz disponível contra este vírus até o
momento e as nações afetadas estão buscando estratégias para o tratamento e
prevenção da disseminação desta grave doença (KABRA; SINGH, 2020).
O SARS-CoV-2 está circulando e recirculará entre os hemisférios norte e sul,
havendo maior probabilidade de gravidade da doença no hemisfério sul, devido
a menor infraestrutura médica e de saúde pública e aos fatores de risco, o que
torna imprescindível uma vacina segura e eficaz contra o COVID-19 (POLAND
et al., 2020).
Há inúmeras vacinas em desenvolvimento e algumas em fase final para a
COVID-19 e, entre estas destacam-se as que empregam novas tecnologias de
desenvolvimento, como a vacina ChAdOx nCoV-19. Mais conhecida como
“vacina de Oxford”, foi desenvolvida pelo Instituto Jenner (Universidade de
Oxford, Oxford, Inglaterra) a partir de um adenovírus de chimpanzé, o ChAdOx1,
que resulta na expressão de antígenos da glicoproteína S do SARS-CoV-2 e
que demonstrou a prevenção da pneumonia ocasionada pelo novo coronavírus
em macacos rhezus (VAN DOREMALEN et al., 2020). Como esta tecnologia é
recente, acredita-se que há desconhecimento e dúvidas em grande parte da
população e até mesmo no meio acadêmico. Desta forma, esta pesquisa objetiva
analisar e apresentar o potencial uso da vacina ChAdOx nCoV-19 na COVID-19
por meio de uma revisão bibliográfica, focando suas ações no sistema
imunológico.
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2. Objetivo
Demonstrar o potencial da vacina ChAdOx nCoV-19 frente a COVID-19 por meio
de uma revisão bibliográfica.
3. Metodologia
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica exploratória sobre o potencial da
vacina ChAdOx nCoV-19 frente a COVID-19. Para a pesquisa de estudos sobre
o tema, foram utilizados os termos "ChAdOx1 vaccine", "SARS-CoV-2" e
"COVID-19" associados aos operadores lógicos “AND”, para relacionar termos,
e “OR”, para somar termos. A pesquisa foi realizada nas bases de dados
eletrônicas PubMed (U.S. National Library of Medicine), ScienceDirect e SciELO,
e teve como foco artigos em língua inglesa publicados no ano de 2020.
4. Resultados
Doenças de massa costumam ser complexas. No caso da pandemia pelo SARSCoV-2, a complexidade foi agravada, em seu início, pelo desconhecimento
quase completo das características do patógeno que a causava e das
consequências disso. Ao longo de sua manifestação, a pandemia trouxe novos
conhecimentos que resultaram em intensas, porém frustrantes pesquisas por
medicamentos eficazes, porém, há, no momento, uma corrida por uma ou mais
vacinas (GUIMARÃES, 2020), incluindo a ChAdOx1 nCoV-19 (ou apenas
ChAdOx1), uma das mais avançadas em desenvolvimento no mundo e que será
produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil (DIAS, 2020).
A segurança e imunogenicidade da ChAdOx1 foi avaliada em um ensaio clínico
randomizado, duplo-cego e controlado de fases 1/2, administrada por injeção
intramuscular, em adultos saudáveis com idade entre 18-55 anos, sem histórico
confirmado de infecção por SARS-CoV-2 ou de sintomas semelhantes ao
COVID-19. Verificou-se que não houve eventos adversos graves, sendo as
reações locais e sistêmicas como dor, sensação de febre, calafrios e mal-estar
reduzidas com o uso de paracetamol profilático. Anticorpos neutralizantes de
SARS-CoV-2 foram detectados em 32 (91%) de 35 participantes após a dose
única e em todos os participantes após dose de reforço. A segurança e a indução
de respostas imunes humorais e celulares apoiam avaliação desta vacina em
fase III de ensaios clínicos (FOLEGATTI et al., 2020).
A ChAdOx1 nCoV-19 apresentou proteção eficaz contra a pneumonia intersticial
viral em macacos rhesus vacinados de forma semelhante a BBIBP-CorV uma
vacina produzida com vírus inativado. Esta última, entretanto, apresenta a
vantagem de que seu desenvolvimento é baseado em tecnologias
convencionais, histórica e amplamente disseminadas, em comparação com a
vacina vetorizada pelo adenovírus (WANG et al., 2020).
As vacinas candidatas aos ensaios de fase 3 para a prevenção da COVID-19
incluem estratégias que empregam vírus inativadas, mRNA viral ou uso de
vetores. As vacinas com vírus inativados trazem preocupações quanto a
questões de segurança, devido à possível indução da doença infecciosa,
enquanto a vacina experimental ChAdOx1 nCoV-19 utiliza abordagem sem
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possibilidade de indução de infecção. A mesma plataforma de operacionalização
da vacina com adenovírus está sob avaliação para aplicação contra a malária,
influenza, HIV e vírus Ebola. Esta vacina parece, inclusive, ser promissora para
uso em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, com a vantagem de sua
segurança, uma vez que os vetores de adenovírus não integram o DNA
genômico viral ao genoma do hospedeiro (KUMAR et al., 2020).
Há registros de mais de 50 ensaios clínicos em andamento com vacinas
desenvolvidas por laboratórios e indústrias em todo o mundo contra a COVID19, sendo que a ChadOx1 está em fase III no Brasil, fases II e II no Reino Unido
e fases I e II na África do Sul (REGO et al., 2020).
A ChAdOx1 nCoV-19 demonstrou ação imunogênica em camundongos e
segurança, tolerabilidade e imunogenicidade em ensaios clínicos de fase I e II
em um total de 510 voluntários. Os resultados que atestem a viabilidade das
vacinas são imprescindíveis e devem garantir resultados minimamente
satisfatórios para que possam ser produzidas e comercializadas (BELETE,
2020).
5. Conclusão
A ChAdOx1 nCoV-19 é uma vacina que se destaca em relação a abordagens de
vírus inativados por não apresentar possibilidade de causar infecção. Esta
vacina tem demonstrado resultados satisfatórios em ensaios pré-clínicos e
clínicos de fases I e II, atestados por sua segurança e eficácia documentados
nos estudos em andamento. Aguardam-se mais dados de ensaios clínicos de
fase III e de uso pós-registro para esclarecimento e compreensão de suas
características farmacoterapêuticas.
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