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O que é a Imunidade na Covid19?
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O que é a Imunidade na Covid19?

Desenvolvimento de anticorpos antivirais 
capazes de impedir a entrada do vírus nas células

Neutralização viral
Proteína Viral S

(única proteína na vacina)

Resposta antiviral com anticorpos



Qual a duração da imunidade antiviral?

O melhor dos cenários seria uma elevada memória 
imunológica com duração de vários anos As vacinas treinam o sistema imunitário a 

reconhecer mais tarde o mesmo vírus e a 
responder mais depressa e maior eficácia
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Qual a duração da imunidade antiviral
nos doentes Covid19?

Resposta imunitária
variável

Anticorpos pouco eficientes e em 
baixa quantidade

Inativação do vírus e eliminação da 
infeção

Doentes recuperados
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e células T
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Nem todos os doentes Covid19 têm a mesma imunidade 

• Os doentes moderados e graves apresentam normalmente uma resposta imunitária mais forte.
• A vacina deve ter induzir uma imunidade elevada em todas as pessoas sem provocar doença 
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É importante que a imunidade neutralize a infeção do vírus

Anita S. Iyer et al. Sci. Immunol. 2020;5:eabe0367

Nos doentes em convalescença a quantidade 
de anticorpos diminui ao longo do tempo 

A neutralização do vírus pelos anticorpos também vai diminuindo ao longo 
do tempo nas pessoas em convalescença 

Joao Goncalves FFUL/iMed, resultados preliminares

A imunidade neutralizante da vacina é essencial e
deve ser monitorizada em Fase IV



Antibody Decline Following COVID-19 Infection

▪ Longitudinal assessment of antibody responses in convalescent plasma from individuals in 
Montreal who donated 4-9 times following recovery from COVID-19; first donation was 
33-77 days post symptoms and last donation was 71-144 days post symptoms (N = 15)

‒ Symptoms ranged from mild to severe, but no donors were hospitalized

▪ Level of antibodies remained stable through Day 76 then decreased more rapidly
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Summary: Duration of T-Cell Reponses to 
SARS-CoV-2

▪ 100% of individuals with prior severe COVID-19 and 87% with prior 
mild COVID-19 demonstrated SARS-CoV-2–specific memory T-cell 
responses in convalescent phase (25-58 days after disease onset)[1]

▪ SARS-CoV-2–specific CD4+ and CD8+ T-cell recall responses were 
present in 41% of seronegative individuals, including individuals in the 
convalescent phase with a history of mild COVID-19 (3/31), exposed 
family members (9/28), and healthy individuals (5/31)[1]

▪ In another study, spike-specific memory CD4+ and CD8+ T-cells were 
maintained ~ 3 mos following symptom onset in patients with mild 
SARS-CoV-2 (N = 15)[2]

1. Sekine. Cell. 2020;[Epub]. 2. Rodda. MedRxiv. 2020;[Preprint]. Note: this study has not been peer reviewed.



A Imunidade é a mesma para todas as idades? 

Por exemplo, a eficácia da vacina da gripe varia consoante a idade (2018-2019)



Os idosos desenvolvem menos imunidade à doença e 
possivelmente às vacinas 

A imunidade nos idosos parece ser  semelhante à dos 
doentes graves Covid19 e adultos com comorbidades 

As vacinas têm de estimular especificamente a 
resposta imunitária neutralizante nos idosos.

Idade

Rydyznski Moderbacher et al., 2020, Cell183, 996–1012November 12, 2020

Os idosos têm uma menor capacidade de resposta 
imunitária anti-viral na Covid19.



Qual a imunidade para uma vacina eficaz? 

Forte resposta de anticorpos neutralizantes e resposta celular que previna:

1) A doença e infeção nos grupos de risco 
2) A transmissão do vírus para as populações imunologicamente mais debilitadas



A Imunidade provocada pela doença, ou pela vacina, 
impede a transmissão viral? 

- A vacina não vai criar imunidade igual para todas as pessoas.
- Não sabemos quando vai ser criada a imunidade de grupo 

(defesa diretas + defesas indiretas).

Para uma eficaz e rápida 
implementação de imunidade de 
grupo é importante saber se a 
imunidade induzida pela vacin, no 
caso de uma nova infeção, protege 
apenas da doença grave/moderada 
mas também se impede a 
transmissão do vírus.

É importante continuar a proteger os 
grupos de risco até a imunidade de 
grupo estar consolidada



A imunidade pode provocar reações adversas à vacina? 

Todas as vacinas apresentam reações adversas que dependem de vários fatores.

Mas há efeitos adversos que são bons indicadores para uma resposta imunitária ativa à vacina, ou 
seja, é uma resposta normal do corpo a uma agressão benigna.
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Vaccine Development Pathway

▪ Traditional vaccine development pathway[1]

‒ Target discovery/validation, preclinical stage, manufacturing development, clinical 
assay optimization: 3-8 yrs

‒ Phase I (safety), phase II (safety/immunogenicity), phase III (safety/efficacy) clinical 
trials: 2-10 yrs

‒ Regulatory review: 1-2 yrs

1. Heaton. NEJM. 2020;[Epub]. 
2. The New York Times. Coronavirus Vaccine Tracker. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html 

SARS-CoV-2 Vaccine Candidates in Development[2]
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scale efficacy 
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Virus genes 
(some inactive)

Vaccine Candidates in Development for SARS-Cov-2

Funk. Frontiers in Pharmacology. 2020;[Epub].
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mRNA Vaccine Against SARS-CoV-2 : 
Study Design and Baseline Characteristics
▪ Dose-escalation, open-label phase I trial in healthy adults* aged 18-55 yrs (N = 45)

‒ 2 vaccinations (Day 1 and Day 28) with mRNA-1273: lipid nanoparticle-encapsulated, nucleoside modified mRNA encoding 
SARS-CoV-2 spike glycoprotein in its prefusion conformation

Baseline Characteristics
Overall
(N = 45)

25 μg
(n = 15)

100 μg
(n = 15)

250 μg
(n = 15)

Male sex, n (%) 22 (49) 9 (60) 7 (47) 6 (40)

Mean age, yrs (SD) 33.0 (8.5) 36.7 (7.9) 31.3 (8.7) 31.0 (8.0)

Race/ethnicity, n (%)
▪ American Indian/Alaska Native
▪ Asian
▪ Black
▪ White
▪ Hispanic/Latino
▪ Unknown

1 (2)
1 (2)
2 (4)

40 (89)
6 (13)
1 (2)

0
0
0

15 (100)
1 (7)

0

1 (7)
0

2 (13)
11 (73)
3 (20)
1 (7)

0
1 (7)

0
14 (93)
2 (13)

0

Mean BMI (SD) 25.3 (3.2) 24.6 (3.4) 26.7 (2.6) 24.7 (3.1)

Jackson. NEJM. 2020;[Epub].

*Participants were not screened for SARS-CoV-2 infection before enrollment.



mRNA Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Preliminary Safety Report

▪ No serious adverse events reported

Jackson. NEJM. 2020;[Epub].
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Pain
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mRNA Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Binding Antibodies

Jackson. NEJM. 2020;[Epub].

Binding Antibody IgG to S-P2
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mRNA Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Neutralizing Antibodies

Jackson. NEJM. 2020;[Epub].

Pseudovirion Neutralization Assay
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tested in the PRNT assay. 
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▪ Median age: 35 yrs (IQR: 28-44 yrs); 50.2% male; 90.9% white

▪ Primary endpoints: number of symptomatic virologically confirmed COVID-19 and safety

▪ Current preliminary analysis: safety, reactogenicity, cellular, and humoral responses

ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARS-CoV-2 
(Oxford): Study Design
▪ Randomized, single-blind, controlled phase I/II trial

▪ ChAdOx1 nCoV-19: chimpanzee adenovirus-vectored vaccine expressing SARS-CoV-2 spike protein 

Healthy adults aged 18-55 yrs 
with no history of laboratory 

confirmed SARS-CoV-2 
infection or COVID-19–like 

symptoms (N = 1077)

ChAdOx1 nCoV-19*
Single IM dose†: 5 x 1010

(n = 543)

MenACWY*
Single IM standard dose

(n = 534)

*Protocol amendment allowed prophylactic paracetamol to be administered before vaccination to 56 participants in 
ChAdOx1 nCoV-19 group and to 57 in MenACWY group. †10 additional participants assigned to a nonrandomized, 
unblinded prime-boost group received a second vaccine dose 28 days after the first dose. 

Folegatti. Lancet. 2020;[Epub]. NCT04324606.



ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Local Reactions

Folegatti. Lancet. 2020;[Epub].

Induration Itch Pain SwellingRedness Tenderness Warmth
Local Reactions in ChAdOx1 nCoV-19 Group, No Paracetamol (n = 487)

Local Reactions in MenACWY Group, No Paracetamol (n = 477)
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ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Systemic Reactions

Folegatti. Lancet. 2020;[Epub].
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ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Preliminary Safety Overview
▪ Local and systemic reactions more common in ChAdOx1 nCoV-19 group

‒ Paracetamol reduced incidence of pain, feeling feverish, chills, muscle aches, headache, and 
malaise (all P < .05) 

▪ No serious adverse events related to ChAdOx1 nCoV-19

▪ Fewer adverse events following 2nd dose in prime-boost subset, but low sample size (n = 10) led to 
wide confidence intervals 

Folegatti. Lancet. 2020;[Epub].



ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Against SARS-CoV-2: 
Antibody Response
▪ 62% of prime-only ChAdOx1 nCoV-19 recipients and 100% of prime-boost recipients had 

neutralizing antibodies that completely inhibited the cytopathic effects of SARS-CoV-2 by Day 56 

‒ Strong correlation between neutralizing antibody responses and antibody levels measured by 
ELISA (R2 = 0.67; P < .001)

Prime Prime Boost

Folegatti. Lancet. 2020;[Epub].
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