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O que é a nVPO2 e porque é necessária? 
As vacinas da poliomielite orais (VPO) que são utilizadas para impedir ou interromper os surtos de pólio contêm estirpes 
atenuadas (enfraquecidas) do poliovírus vivo.  O vírus enfraquecido da vacina induz uma imunidade protectora contra a 
poliomielite paralítica, através da produção de anticorpos. Além disso, replica-se no intestino humano e é expelido principalmente 
por meio das fezes nas comunidades. Esta replicação e excreção nas comunidades é benéfica na maioria das circunstâncias: à 
medida que o vírus da vacina vai induzindo a imunidade da mucosa no local da replicação viral (no intestino) e é excretado 
durante várias semanas, pode transitar entre os indivíduos, na comunidade, durante esse período, proporcionando assim uma 
imunização secundária ou “passiva” contra o poliovírus.  
 
Contudo, em circunstâncias raras, os vírus VPO podem sofrer uma mutação na qual recuperam uma virulência comparável à dos 
poliovírus selvagens. Como estes poliovírus são derivados do vírus vacinal atenuado, são denominados poliovírus derivados da 
vacina, ou VPDV. Em áreas em que as populações têm uma imunidade persistentemente baixa ao poliovírus, os VPDV podem 
circular entre os indivíduos na comunidade, sendo assim denominados poliovírus circulantes derivados da vacina, ou cVPDV.123 

 
1 Definem-se os VPDV como sendo estirpes de vírus VPO que são > 1% divergentes (ou >= 10 alterações nucleotídicas, para os tipos 1 e 3) ou > 0,6% 
divergentes (>= 6 alterações nucleotídicas, para o tipo 2) da estirpe VPO correspondente na região genómica VP1 completa. Fonte: Global Polio Eradication 
Initiative. (Iniciativa Global para Erradicação da Pólio) Classificação e notificação de poliovírus derivados da vacina (VPDV): Directrizes da IGEP. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2016 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf, 
acedido a 3 de Janeiro de 2021). Note-se que o limiar do tipo 2 é mais baixo, para permitir a detecção precoce de surtos de cVPDV2 (Fonte: Lopalco PL. 
Circulação do poliovírus selvagem e derivado da vacina, e implicações para a erradicação da pólio. Epidemiol Infect. 2017 Fev; 145(3):413-419. doi: 
10.1017/S0950268816002569). 
2 Observação: Isto difere da pólio paralítica associada à vacina, ou PPAV. A PPAV constitui um evento adverso raro associado à vacinação contra a 
poliomielite, que ocorre em indivíduos vacinados com a VPO ou nos seus contactos próximos. O risco da PPAV é mais elevado a seguir à primeira dose, 
diminuindo acentuadamente com a administração de doses subsequentes. Fonte: Lopalco PL, 2017. 
3 Definem-se os cVPDV como sendo isolados do VPDV em relação aos quais existe evidência de uma transmissão pessoa-a-pessoa na comunidade. Mais 
especificamente, são VPDV geneticamente relacionados que são isolados: i) de pelo menos dois indivíduos (não necessariamente casos de PFA) que não 
sejam contactos directos (ou seja, do mesmo agregado familiar), ii) de um indivíduo e uma ou mais amostras de vigilância ambiental (VA), ou iii) de duas 
ou mais amostras de VA, caso as mesmas tenham sido recolhidas em mais de um local distinto de recolha de VA (em áreas de captação que não se 
sobreponham), ou em um único local, caso as recolhas tenham sido feitas com mais de dois meses de intervalo.  Fonte: Global Polio Eradication Initiative. 
(Iniciativa Global para Erradicação da Pólio) Classificação e notificação de poliovírus derivados da vacina (VPDV): Directrizes da IGEP. Genebra: Organização 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
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A nova vacina oral tipo 2 da pólio, ou nVPO2, é uma versão modificada da vacina oral monovalente tipo 2 da pólio (mVPO2), que é 
a vacina da pólio oral que tem sido utilizada para responder aos surtos do cVPDV tipo 2, na sequência da “mudança” global feita 
em 2016, em que se passou a utilizar a VPO bivalente (bVPO) em vez da VPO trivalente (tVPO) nas imunizações de rotina.4 A 
nVPO2 é semelhante à mVPO2 mas tem maior estabilidade genética, conferida por modificações em locais específicos do genoma 
da estirpe vacinal. Esta estabilidade genética acentuada da vacina pode ajudar a reduzir o risco da poliomielite paralítica associada 
à vacina (PPAV) e a diminuir a probabilidade de dar origem a novos cVPDV tipo 2, ao mesmo tempo que mantém a protecção 
imunitária conferida pela vacina original.   Esta estabilidade assegura que os benefícios associados à utilização de uma vacina da 
pólio oral (ou seja, a protecção individual e comunitária) podem continuar a ocorrer, ao mesmo tempo que se diminui 
grandemente a probabilidade de mutações que resultem na virulência do vírus da vacina—o que significa que a nVPO2 pode 
ajudar a reduzir o risco de surtos contínuos do cVPDV. 

Como foi desenvolvida a nVPO2? 
As actividades iniciais de desenvolvimento da nVPO2 tiveram início há mais de dez anos e foram lideradas por um consórcio de 
peritos que já tinham feito estudos para compreenderem a base molecular da acção de atenuação das estirpes da vacina VPO, 
bem como as mutações genéticas que tinham causado a virulência destas estirpes vacinais em certos casos.5 Utilizaram-se estes 
conhecimentos para desenvolver estirpes da vacina nVPO2 que preservassem as características essenciais da vacina mVPO2 (ou 
seja, características antigénicas, imunogénicas e de atenuação) ao mesmo tempo que aumentavam a sua estabilidade genética 
(ou seja, reduziam o risco do vírus da vacina perder atenuação em locais chave relacionados com a virulência).  
 
Se bem que se tenham desenvolvido e candidatado dois produtos, foi seleccionada uma das vacinas (frequentemente 
denominada candidata nVPO2 1, ou c1) na sequência de uma avaliação completa de todas as informações pré-clínicas, clínicas e 
de fabrico das candidatas à vacina.6 A estirpe seleccionada introduz modificações essenciais no genoma (em comparação com a 
mVPO2). Estas modificações foram analisadas através de uma série de métodos pré-clínicos (p. ex., passagem em série, ensaios de 
culturas celulares utilizados para calcular a sensibilidade à temperatura, testes em modelos de ratinhos transgénicos) antes de se 
dar início ao desenvolvimento clínico em 2017. O Quadro 1 inclui informações adicionais de referência sobre as modificações da 
estirpe de nVPO2 seleccionada.7 

 
Mundial da Saúde; 2016 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf, acedido a 3 
de Janeiro de 2021). 
4 Para obter mais informações sobre a “mudança”, consultar: Organização Mundial da Saúde. Registo Epidemiológico Semanal. 11 Dez 2015; 90(50):681-
700 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254536/WER9050.pdf?sequence=1&isAllowed=y, acedido a 26 de Maio de 2022). Para obter mais 
informações sobre protocolos anteriores de resposta a surtos do poliovírus tipo 2 utilizando a mVPO2, consultar protocolos de resposta anteriores, tais 
como: Global Polio Eradication Initiative. (Iniciativa Global para Erradicação da Pólio) Procedimentos operacionais padrão: Resposta a um evento ou surto 
do poliovírus. 2.ª Parte: Protocolo para o poliovírus tipo 2, em vigor de 01 de Novembro de 2017 a 30 de Abril de 2018. Genebra: Organização Mundial da 
Saúde; 2017 (https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/pol-sop-responding-polio-event-outbreak-part2-20180117.pdf, acedido a 26 de 
Maio de 2022). 
5 Os parceiros do programa da nVPO2 incluem: PT Bio Farma, the University of Antwerp, Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries (FIDEC - luta 
contra as doenças infecciosas em países emergentes), icddr,b, PATH, the University of California em São Francisco, the UK National Institute for Biological 
Standards and Control (Instituto Nacional de Normas e Controlo Biológico), the US Centers for Disease Control and Prevention (Centros para o Controlo e 
Prevenção de Doenças), the US Food and Drug Administration , e as agências parceiras da Iniciativa Global para Erradicação da Pólio (a Organização 
Mundial da Saúde, Rotários, US Centers for Disease Control and Prevention, UNICEF, Fundação Bill & Melinda Gates, e Gavi). 
6 Quando testada em bebés e crianças nos estudos de Fase II no Panamá (M5a e M5b), a segunda das duas estirpes candidatas à nVPO2 faltou por pouco 
ao critério de não inferioridade em relação à imunogenicidade (especificamente a seroprotecção) à dose mais baixa; assim, esta candidata (a 2.ª 
candidata, ou nVPO2 c2) não foi alvo de mais nenhum desenvolvimento clínico nem foi submetida à OMS para o protocolo de autorização para utilização 
de emergência (EUL). Para obter mais informações, consultar: Sáez-Llorens X, Bandyopadhyay AS, Gast C, De Leon T, DeAntonio R, Jimeno J, Caballero MI, 
Aguirre G, Oberste MS, Weldon WC, Konopka-Anstadt JL, Modlin J, Bachtiar NS, Fix A, Konz J, Clemens R, Costa Clemens SA, Rüttimann R. Safety and 
immunogenicity of two novel type 2 oral poliovirus vaccine candidates compared with a monovalent type 2 oral poliovirus vaccine in children and infants: 
two clinical trials (Segurança e imunogenicidade de duas novas candidatas à vacina da pólio oral tipo 2, comparadas com uma vacina da pólio oral 
monovalente tipo 2 em crianças e bebés: dois estudos clínicos). Lancet. 2021; 397: 27–38. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32540-X. 
7 Conforme iremos descrever mais adiante no documento, teve início em 2017 o desenvolvimento clínico de duas candidatas à vacina nVPO2. As 
modificações descritas no Quadro 1 dizem respeito à 1.ª candidata à vacina nVPO2, que acabou por ser seleccionada para um maior desenvolvimento 
clínico e para ser submetida ao protocolo EUL. Na 2.ª candidata, as modificações silenciosas não codificadas desenvolvidas no capsídeo (VP1–4) foram 
concebidas para reduzir a capacidade de réplica e, potencialmente, para melhorar a estabilidade do fenótipo atenuado, reduzindo ao mesmo tempo a 
transmissão. Para obter mais informações sobre as modificações da 1.ª candidata à vacina, descrita neste Quadro, consultar: Yeh MT, Bujaki E, Dolan PT, 
Smith M, Wahid R, Konz J, Weiner AJ, Bandyopadhyay AS, Van Damme P, De Coster I, Revets H, Macadam A, Andino R. Engineering the live-attenuated 
polio vaccine to prevent reversion to virulence (desenvolvimento da vacina viva atenuada da pólio para impedir a sua reversão para a virulência).  Micróbio 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254536/WER9050.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/pol-sop-responding-polio-event-outbreak-part2-20180117.pdf
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Quadro 1. Modificações feitas ao genoma do vírus da mVPO2 para produzir a nVPO2 c1, a estirpe candidatada à nVPO2 e 
seleccionada para desenvolvimento clinico completo e submetida ao protocolo de autorização ou Lista de Utilização de 
Emergência (EUL) 

Modificação Justificação Científica 
Uma estrutura geneticamente estabilizada e 
reestruturada em grampo do ARN na região não 
codificada de 5’, designada domínio V ou domV e 
denominada S15domV 

Este local é o factor determinante da atenuação da VPO2 e 
serve muitas vezes de “guarda” do portal que leva a 
Outras mutações. Para o vírus mVPO2, existe uma mutação A-a-G 
específica, no nucleótido 481, que resulta num aumento da tolerância à 
temperatura e torna o vírus mais neurovirulento. O S15domV 
geneticamente estabilizado foi concebido para evitar a perda de 
atenuação através de mutações de um único ponto no domínio V. 

Relocalização e modificação de um elemento 
essencial da replicação, denominado o elemento de 
replicação de cis-actuação (cis-acting) no âmbito da 
região 5’ não traduzida (cre5)  
 

Para reduzir a frequência dos eventos de recombinação. Sem esta 
mutação, um único evento de recombinação com outro vírus poderia 
resultar potencialmente na substituição do domV, acima descrito, pelo 
domV não atenuado do outro vírus, fazendo com que o resultante vírus 
recombinante perdesse a sua atenuação e se tornasse mais apto à 
replicação viral. Com esta relocalização e modificação do cre, um único 
evento de recombinação que substitua o domV da nVPO2 removerá 
também o cre, inibindo a replicação viral e fazendo com que o vírus se 
torne não viável e não infeccioso. 
 

Introdução da substituição de dois aminoácidos: as 
substituições do ‘Alta Fidelidade’ (D53N) e do ‘Rec 
1’ (K38R) na polimerase do ARN viral dependente 
do ARN (3Dpol) 
 

Limitar a capacidade de adaptação do vírus através de uma redução da 
taxa de mutação e do melhoramento da fidelidade de replicação (no 
caso do D53N) e de uma redução da frequência de recombinação (no 
caso do K38R).   

 

Que estrutura de investigação clínica foi utilizada para testar a nVPO2 e para a comparar com a mVPO2? 
A estrutura do desenvolvimento clínico da nVPO2 foi concebida não apenas para avaliar a segurança, imunogenicidade e 
estabilidade genética da nVPO2 em diferentes populações, mas também para proporcionar uma avaliação comparativa entre a 
nVPO2 e a mVPO2.  
A estrutura avaliou a nVPO2 em diferentes populações, culminando nas populações estudadas que melhor representem a 
população alvo da nVPO2: crianças e bebés com um historial de vacinação com a VPO e a VPI. Nos estudos de comparação entre a 
mVPO2 e a nVPO2, a nVPO2 é comparada com grupos de controlo históricos, vacinados com a mVPO2 licenciada, utilizando 
modelos de estudo semelhantes. Em vez de se fazerem estudos concorrentes, levaram-se a cabo, em 2015-2016, estudos de 
controlo histórico com a mVPO2, para futura comparação com a nVPO2. Fizeram-se esses estudos na expectativa das directrizes 
de controlo da mVPO2, que iam entrar em vigor em 2016 devido à vacina ter sido retirada dos programas nacionais de 
imunização, o que impediria a utilização da mVPO2 em estudos clínicos.8  

O número de indivíduos incluídos em cada estudo no grupo de comparação foi determinado de forma a assegurar suficiente 
poder estatístico para produzir conclusões e verificar se os critérios de não inferioridade em relação à mVPO2 tinham sido 

 
Celular Hospedeiro.  13 de Maio de 2020; 27(5):736-751.e8. doi: 10.1016/j.chom.2020.04.003. Para obter detalhes mais completos sobre as modificações 
da 2.ª candidata, consultar Konopka-Anstadt JL, Campagnoli R, Vincent A, Shaw J, Wei L, Wynn NT, Smithee SE, Bujaki E, Te Yeh M, Laassri M, 
Zagorodnyaya T, Weiner AJ, Chumakov K, Andino R, Macadam A, Kew O, Burns CC. Desenvolvimento de uma nova vacina oral contra o poliovírus para o 
objectivo final de o erradicar utilizando a desoptimização do códão. NPJ Vaccines. 20 Mar. 2020; 5:26. doi: 10.1038/s41541-020-0176-7. As modificações 
da 1.ª e 2.ª candidatas encontram-se também resumidas em Macklin G, Peak C, Eisenhower M, Kurji F, Mach O, Konz J, Gast C, Bachtiar NS, 
Bandyopadhyay AS, e Zipursky S, como representantes do Grupo de Trabalho da nVPO2. Possibilitando o lançamento acelerado de vacinas para 
Emergências de Saúde Pública de Âmbito Internacional (ESPAI): Experiência com a nova vacina oral da pólio tipo 2 (nVPO2). Vacina. 17 Mar 2022; S0264-
410X(22)00195-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.02.050. 
8 As directrizes de controlo entraram em vigor em 2016, a seguir à “mudança” da tVPO para a bVPO. Consultar: O Plano de Acção Global da OMS para 
minimizar o risco do poliovírus associado aos estabelecimentos, após a erradicação de tipos específicos de poliovírus selvagens e a cessação sequencial da 
utilização da vacina da pólio oral. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208872/WHO_POLIO_15.05_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, acedido a 26 Maio 2022). 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208872/WHO_POLIO_15.05_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cumpridos. Uma característica especial destes estudos é o carácter exaustivo do seu acompanhamento e da amostragem de fezes: 
os bebés foram acompanhados durante cerca de 6 meses depois de serem vacinados, para avaliação da segurança a longo prazo. 
Além disso, recolheram-se de 14 a 28 amostras de fezes de cada indivíduo em diferentes estudos, o que permitiu realizar uma 
avaliação detalhada da excreção e estabilidade genética. Esta escala inédita de amostragens e o nível de rigor, em relação aos 
estudos desta natureza, foram implementados para ajudar a gerar a base de provas mais robusta possível, assegurando assim a 
nossa confiança nas conclusões do estudo.   

O quadro abaixo apresenta um resumo dos aspectos mais relevantes da estrutura clínica 

Quadro 2. Resumo da Estrutura de Desenvolvimento Clínico da nVPO2 

  
 
Fonte: Macklin G, Peak C, Eisenhower M, Kurji F, Mach O, Konz J, Gast C, Bachtiar NS, Bandyopadhyay AS, and Zipursky S, como representantes do Grupo 
de Trabalho da nVPO2. Possibilitando o lançamento acelerado de vacinas para Emergências de Saúde Pública de Âmbito Internacional (ESPAI): Experiência 
com a nova vacina oral da pólio tipo 2 (nVPO2). Vacina. 17 Mar 2022; S0264-410X(22)00195-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.02.050. Fig. 1. Plano de 
Desenvolvimento Clínico da nVPO2. Estudos adicionais de fase II e estudos de controlo que não receberam prioridade em termos da apresentação de 
dados para o protocolo EUL, não foram incluídos nesta figura, mas encontram-se descritos no texto do artigo e, mais abaixo, neste documento. 

O que demonstraram estes estudos, em termos da segurança, imunogenicidade e estabilidade genética da nVPO2? 
As principais conclusões dos estudos são apresentadas a seguir. O Quadro 3 inclui um resumo detalhado dos resultados de 
cada estudo. 
 
Segurança: Os dados destes estudos indicam que a nVPO2 é bem tolerada em adultos, crianças pequenas e bebés. Não se 
identificaram, nos dados disponíveis, quaisquer problemas de segurança.  
Protecção imunitária (imunogenicidade): As respostas imunitárias são medidas através das taxas de seroprotecção, respostas de 
seroconversão e análises dos níveis de anticorpos neutralizantes. Estabeleceu-se a não-inferioridade da seroprotecção em termos 
tanto das doses baixas como das doses elevadas de nVPO2 (ou seja, não se verificaram diferenças significativas entre as taxas de 
seroprotecção da nVPO2 e da mVPO2). A nVPO2 demonstrou respostas imunitárias robustas em todos os estudos, com taxas 
elevadas de seroconversão, comparáveis às da mVPO2.  
Estabilidade Genética: Os dados obtidos até à data indicam que a nVPO2 tem maior estabilidade genética do que a mVPO2. Para 
avaliar a estabilidade genética, os investigadores utilizaram a sequenciação de nova geração (NGS) para analisar o genoma do 
poliovírus tanto dos lotes de vacinas como das fezes excretadas a seguir à vacinação contra o poliovírus, descrevendo a presença e 
natureza de quaisquer polimorfismos (ou seja, variações do genoma do vírus da vacina nVPO2) que identificaram. Os resultados 
obtidos até à data demonstram que as modificações da nVPO2 permaneceram intactas, e podem consultar-se informações 
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adicionais sobre a metodologia da NGS na 2022 npj Vaccines paper, que descreve como utilizar a NGS para analisar fezes, e ainda 
num 2021 Vaccine paper, que descreve como utilizar a NGS para identificar e analisar polimorfismos em lotes de vacinas.  Para 
avaliar a estabilidade fenotípica, os investigadores utilizaram um método comum para medir a perda de atenuação do vírus da 
vacina: modelos de ratinhos derivados do ensaio de libertação por lotes da VPO, da OMS, utilizados para avaliar a neurovirulência 
dos poliovírus (ou seja, medir as taxas de paralisia em ratos transgénicos, após a sua inoculação intraespinhal com vírus 
amplificado excretado). Através do modelo do rato, foi possível fazer uma comparação entre os vírus da vacina isolados nas fezes 
dos participantes a seguir à sua vacinação com mVPO2 e nVPO2 respectivamente. Nos participantes vacinados com mVPO2, o 
vírus da vacina excretado causa normalmente grandes níveis de paralisia no modelo do rato ao fim de cerca de 7 dias. Em 
contrapartida, a candidata seleccionada para a nVPO2, ou seja a 1.ª candidata, exibiu níveis limitados de paralisia do rato, 
associados a amostras de fezes recolhidas durante os estudos, independentemente da idade dos participantes no estudo (adultos 
e crianças, aguardando-se os dados relativos aos bebés).  
Excreção: Os dados de estudos com adultos demonstraram taxas comparáveis à mVPO2, e praticamente todos os participantes 
deixaram de excretar a vacina no prazo de 28 dias após a vacinação. Enquanto aguardamos o acesso eminente a dados adicionais, 
os dados obtidos de um estudo M5a publicando na Lancet demonstraram que as crianças de 1 a 5 anos de idade excretaram 
percentagens semelhantes, quer tenham sido vacinadas com mVPO2 ou com uma dose elevada de qualquer das candidatas à 
nVPO2; contudo, as crianças exibiram picos consideravelmente mais altos de títulos excretados após uma dose elevada de 
qualquer das candidatas à nVPO2 do que após uma dose de mVPO2.   E por fim, nos bebés em que se avaliou a dose mais baixa 
que tem sido utilizada no campo, a taxa de excreção da nVPO2 foi comparável à da mVPO2 no pico da excreção (nas primeiras 2 
semanas); no entanto, a percentagem de bebés que excretaram a nVPO2 foi inferior à de controlos históricos na 4.ª semana, o 
que indica que a excreção dura provavelmente menos tempo. 

Quadro 3. Estudos principais com a nVPO2: Resumo dos Resultados de Cada Estudo 
Estudo Resumo e Resultados Principais 

 
nVPO2, Fase I, Bélgica, adultos 
(também denominado Estudo 
M4a) 
Resultados globais do estudo 
publicados na The Lancet 
 
Dados de imunogenicidade 
adicionais sobre as respostas de 
anticorpos intestinais (incluindo 
IgA) publicados no Journal of 
Infectious Diseases 
 
Dados adicionais sobre a 
estabilidade genética, publicados 
na npj Vaccines (para esta análise, 
combinaram-se os dados do estudo 
nOPV2 Fase I/M4a com os dados 
do estudo de Fase II/M4; a secção 
sobre a Fase II/M4 contém mais 
informações) 
 

Informações sobre o Estudo Em 2017, 30 adultos com um historial de vacinação apenas 
com a VPI foram vacinados com uma dose elevada (uma dose de 10^6 unidades de uma 
cultura de células infecciosas a 50%, ou CID50) de uma das duas candidatas à nVPO2 (n=15 
para cada um dos dois grupos). 
 
Segurança: Ambas as candidatas à nVPO2 foram bem toleradas pelos adultos com um 
historial de vacinação com uma VPI, não se registando quaisquer eventos adversos graves9.  
 
Imunogenicidade: Ambas as candidatas à vacina nVPO2 eram imunogénicas. 28 dias depois 
da vacinação, verificaram-se taxas elevadas de seroconversão em ambos os grupos, e todos 
os participantes exibiram títulos de anticorpos seroprotectores. Além disso, uma avaliação 
efectuada pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (Centers for Disease 
Control and Prevention) e publicada no Journal of Infectious Diseases demonstrou um 
aumento leve mas detectável do total de anticorpos específicos do poliovírus, bem como de 
anticorpos IgA em ambas as candidatas, a seguir a uma medição directa dos títulos de 
anticorpos em amostras de fezes dos participantes. 
 
Excreção Viral: O vírus da vacina foi detectado nas fezes dos 15 participantes vacinados com 
a 1.ª candidata e em 13 (87%) dos que foram vacinados com a 2.ª candidata. A excreção 
terminou em média 23 dias depois da administração da 1.ª candidata e 12 dias depois da 
administração da 2.ª candidata. 

 
9 Observação: Define-se um evento adverso grave como sendo qualquer ocorrência médica imprópria que, a qualquer dose: resulte na morte, exija que o 
doente seja hospitalizado ou continue hospitalizado, resulte em deficiência ou incapacidade persistente ou significativa, constitua risco de vida ou resulte 
em anomalia congénita. O termo “forte” (severe em inglês) não é sinónimo do termo “grave” (serious em inglês). Em inglês, o termo severe (forte) serve 
para descrever a intensidade de um evento específico (por exemplo, dores ligeiras, moderadas ou fortes); por outro lado, o evento em si pode ser 
relativamente pouco importante do ponto de vista médico. A gravidade (e não a intensidade) do evento baseia-se no seu resultado, em termos do 
doente/evento, ou nos critérios de acção, e serve para orientar e definir as obrigações regulamentares sobre a sua notificação. Fonte: Safety Monitoring of 
Medical Products: (monitorização da segurança dos produtos médicos) Reporting system for the general public (sistema de notificação para o público em 
geral). Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2012 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336225/9789241503198-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, acedido a 26 de Maio de 2022). 

https://www.nature.com/articles/s41541-022-00437-5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259013622100019X
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext#seccestitle10
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext#seccestitle10
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336225/9789241503198-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336225/9789241503198-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


6 
 

Estudo Resumo e Resultados Principais 
 
 
Estabilidade Genética: Os testes efectuados em amostras de fezes dos participantes 
para determinação da neurovirulência em modelos de rato, não demonstraram 
evidência de maior virulência no domínio V da região 5’ não traduzida, sendo este o 
local do determinante primário da atenuação em termos de Sabin VPO2 (nucleótido 
481). Além disso, de entre as 15 amostras dos participantes vacinados com a 1.ª candidata, 
todas as modificações genéticas criadas na 1.ª candidata foram retidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nVPO2 Fase II, Bélgica (também 
denominado o Estudo M4), 
comparado com controlos 
históricos da mVPO2 Fase IV 
(Estudo M1)  
Adultos de todos os grupos 
Resultados globais do estudo 
publicados na The Lancet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados adicionais sobre a 
estabilidade genética publicados na 
npj Vaccines  

Informações sobre o Estudo: Em 2018-19, vacinaram-se indivíduos adultos, com historiais 
de vacinação com a VPO, com uma ou duas doses elevadas de uma das duas candidatas à 
vacina nVPO2 (n=50 em cada um dos quatro grupos). Os adultos com historiais de vacinação 
apenas com a VPI foram vacinados ou com duas doses elevadas da 1.ª candidata à nVPO2 
(n=17), duas doses elevadas da 2.ª candidata à nVPO2 (n=16) ou um placebo (n=17). Para 
estabelecer a não inferioridade em relação à mVPO2, compararam-se os resultados dos 
grupos do estudo com os de 100 adultos que tinham sido vacinados, em 2016, com uma ou 
duas doses normais de mVPO2. Tal como os grupos do estudo da nVPo2, estes grupos de 
controlo de mVPO2 tinham histórias de vacinação com a VPI e a VPO. 
 
Segurança: os participantes toleraram bem a mVPO2 e ambas as candidatas à nVPo2, sem 
quaisquer eventos adversos graves ou suspensões que se determinou estarem relacionadas 
com a vacinação.  
 
Imunogenicidade: As taxas de seroprotecção demonstraram ser elevadas na linha de base e 
após a vacinação em ambas as candidatas à nVPO2, e não ser inferiores à mVPO2. Os títulos 
medianos dos anticorpos seroprotectores eram semelhantes em todas as coortes de 
indivíduos vacinados, nomeadamente com nVPO2 e mVPO2. 
 
Excreção Viral: os participantes com um historial de vacinação prévia com a VPO excretaram 
a mVPO2 e ambas as candidatas à nVPo2 nas fezes a taxas semelhantes, e praticamente 
todos os indivíduos que participaram no estudo tinham deixado de excretar ao fim do 
período de acompanhamento de 28 dias.  Observou-se que a excreção era mais elevada nos 
participantes vacinados apenas com a VPI, particularmente após a primeira dose (como 
seria de esperar, já que a VPI causa pouca ou nenhuma imunidade intestinal primária). Após 
a segunda dose, o número de indivíduos vacinados que excretaram vírus e a magnitude da 
excreção viral foram inferiores aos valores observados após a primeira dose, o que indica 
que uma única dose de qualquer das candidatas à nVPO2 tinha induzido imunidade 
intestinal nos indivíduos vacinados que dantes tinham sido vacinados apenas com a VPI. 
 
Estabilidade Genética: Em conformidade com os resultados do estudo de Fase I, a 
sequenciação do vírus da vacina de amostras de fezes dos participantes não demonstrou 
qualquer reversão na área de atenuação primária geneticamente estabilizada (domínio V) 
com qualquer das candidatas à nVPO2. Na nVPO2 c1, não se observaram mutações no 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00355-y#Sec16


7 
 

Estudo Resumo e Resultados Principais 
 
elemento de cis-actuação relocalizado, nem se observaram variantes correspondentes à 
reversão nas áreas de modificação Rec1/K38R ou Hifi/D53N da polimerase 3D. 
 
Para além dos resultados de estabilidade genética publicados no The Lancet, em que se 
estabeleceu uma comparação entre as coortes de M4 e M1, foi também publicada na npj 
Vaccines uma comparação entre as coortes de M4a e M4 e as coortes de M3 (controlos 
infantis de mVPO2 com historiais de vacinação prévia apenas com VPI). Este estudo permitiu 
avaliar a estabilidade genética das duas candidatas à nVPO2 em adultos com historiais de 
vacinação com VPI e VPO, e compará-la depois com a da mVPO2. A sequenciação de nova 
geração (NGS) de amostras de fezes não demonstrou qualquer evidência de reversão no 
domínio V, e os testes de neurovirulência feitos em modelos de rato indicaram que ambas 
as candidatas à nVPO2 têm consideravelmente menos probabilidade de evoluir para uma 
virulência significativa do cVPDV2 do que no caso da Sabin-2. 
 

nVPO2 Fase II, Panamá (M5a e 
M5b, crianças e bebés), 
comparada com controlos 
históricos de mVPO2 Fase IV (M2a 
e M2b, crianças e bebés) 
Resultados globais do estudo 
publicados na The Lancet 
 
Análise adicional da excreção de 
coortes de bebés, publicada no 
Journal of Infectious Diseases 
 
 
Análise adicional da estabilidade 
genética e da recombinação 
preliminar em coortes de crianças, 
publicada na npj Vaccines 

Informações sobre o Estudo: Em 2018-19, efectuaram-se estudos para comparar as 
candidatas à nVPO2 com a mVPO2 em crianças e bebés. O historial da vacinação de ambos 
os grupos da nVPO2 e dos grupos de controlo com um historial de mVPO2 incluiu uma 
imunização completa contra a pólio, com tVPO ou VPI. Nos grupos da nVPO2, ambas as 
candidatas à nVPO2 foram administrados em doses elevadas e baixas, para se abranger a 
gama de dosagens utilizada na prática, desde as primeiras utilizações (dose elevada) até ao 
fim do prazo de validade (dose baixa). 
Crianças: Vacinaram-se 101 crianças de 1 a 5 anos de idade com duas doses elevadas de 
uma das duas candidatas à nVPO2. Compararam-se os resultados destes grupos com os de 
um grupo de controlo histórico de 50 crianças de 1 a 5 anos de idade, vacinadas com duas 
doses normais de mVPO2 em 2015-2016. 
Bebés: Vacinaram-se 574 bebés de 18 a 22 semanas de idade com uma dose baixa ou uma 
dose elevada de uma das duas candidatas à nVPO2; um subconjunto de cada um destes 
grupos (n=50 em cada grupo, nomeadamente de dose baixa ou elevada, ou 200 bebés ao 
todo) recebeu segunda dose. Compararam-se os resultados destes grupos com os de 110 
bebés de 18 a 22 semanas de idade, vacinados com um dose de mVPO2, dos quais um 
subconjunto (n=50) recebeu segunda dose de mVPO2. 
 
Segurança: a mVPO2 e ambas as candidatas à nVPO2 foram bem toleradas pelos 
participantes no estudos coortes, sem quaisquer eventos adversos graves que fossem 
determinados estarem relacionados com a vacinação. 
 
Imunogenicidade: O critério de não inferioridade estabelecido para a seroprotecção de 
bebés ao 28º dia foi alcançado em todas as candidatas à VPO2 de doses baixa e elevada 
após uma dose, excepto no caso da 2.ª candidata de dose baixa à nVPO2. Após uma 
segunda dose da vacina, tanto as taxas de seroprotecção como as de seroconversão 
demonstraram ser uniformemente elevadas em ambos os grupos de candidatas à nVPO2. 
 
Excreção Viral: A análise de amostras de fezes estava em curso por altura da publicação do 
estudo na Lancet; mais tarde publicou-se uma análise aprofundada de amostras infantis no 
Journal of Infectious Diseases. As taxas de excreção calculadas, medidas como ARN viral e 
vírus infecciosos, demonstraram ser semelhantes ou, mais frequentemente, inferiores na 
nVPO2 do que na mVPO2, nos dias de amostragens pós-vacinação, com doses tanto baixas 
como elevadas. Embora a excreção viral da mVPO2 e da nVPO2 fosse semelhante na 
primeira semana após a vacinação, a percentagem de excreção no 28º dia foi 
significativamente inferior em ambas as candidatas à nVPO2 do que na mVPO2. Além disso, 
as taxas de excreção foram mais baixas após as segundas doses de mVPO2 e nVPO2, o que 
indica que as primeiras doses de mVPO2, bem como de cada uma das candidatas à nVPO2, 
induziram a imunidade intestinal. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32540-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32540-X/fulltext
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab507/6381642
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab507/6381642
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab507/6381642
https://www.nature.com/articles/s41541-022-00437-5
https://www.nature.com/articles/s41541-022-00437-5
https://www.nature.com/articles/s41541-022-00437-5
https://www.nature.com/articles/s41541-022-00437-5
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Estabilidade Genética: Analisaram-se também, nos estudos M2 e M5, amostras das fezes de 
crianças de 1 a 5 anos de idade, para determinar a estabilidade genética do vírus excretado, 
e os resultados foram publicados na npj Vaccines. Os testes de neurovirulência transgénica 
modificada no rato (mTgmNVT) demonstraram uma redução significativa das probabilidades 
de paralisia no rato com vírus obtidos de indivíduos vacinados com a nVPO2-c1, em 
comparação com os que foram vacinados com a mVPO2 (depois de se ajustar a razão de 
probabilidade [aOR]=0,001, 95% IC < 0,001, 0,121, p=0,0060). Realizou-se também a 
sequenciação de nova geração no genoma do poliovírus de tamanho normal excretado em 
fezes, para avaliar a estabilidade do genoma. A análise da NGS indicou que as modificações 
da nVPO2 foram retidas à medida que o vírus se ia replicando no intestino: não se 
detectaram polimorfismos consistentes com um aumento da virulência na S15 do domínio V 
da nVPO2-c1 excretada, e não se observaram mutações com impacto nas localizações 
K38R/Rec1 ou D53N/Hifi3 modificadas da polimerase 3D.   
 
Recombinação: Utilizaram-se mapas de cobertura para mapear as leituras das amostras de 
fezes das crianças de acordo com as principais referências virais (um vírus de referência da 
Sabin 2, bem como o vírus Sabin 1, o vírus Sabin 3 e enterovírus não pólio). Não se 
observaram quaisquer vírus recombinantes. Tal como indicado no documento da npj 
Vaccines, a recombinação será avaliada de forma mais abrangente numa futura análise das 
coortes infantis destes estudos clínicos (M2 e M5). 
 

 

O que demonstraram estes estudos da nVPO2 sobre a mVPO2? 
Para além de terem demonstrado que, em relação à mVPO2, a nVPO2 tem níveis comparáveis de segurança e imunogenicidade, e 
maior estabilidade genética, estes estudos adicionaram também mais evidência ao grupo de dados demonstrando que a mVPO2 é 
uma vacina segura e imunogénica. Certos estudos adicionais que fazem parte da estrutura de desenvolvimento clínico da nVPO2 
mas não serão discutidos neste documento, pois não foram utilizados em estudos comparativos, reforçaram também a segurança 
e imunogenicidade da mVPO2. Por exemplo, o estudo M3, da Lituânia, avaliou crianças vacinadas com a VPI com uma dose de 
estimulação da mVPO2, tendo demonstrado a capacidade da mVPO2 para induzir imunidade intestinal e proporcionar 
seroprotecção contra o poliovírus tipo 2.10 
 

Que outros estudos se devem consultar (para além dos estudos principais associados à estrutura de investigação clínica da nVPO2? 
Para além dos estudos que fazem parte da principal estrutura clínica da nVPO2 (acima descritos e referenciados abaixo em 
negrito), existem outros estudos importantes que abordam tópicos essenciais da nVPO2. Consultar o quadro abaixo, que contém 
outros estudos de consulta. 

Quadro 4: Estudos de Consulta sobre a nVPO2 
Tópico Título da Publicação e Link (se disponível) 
Descrição das modificações feitas ao genoma do vírus 
nVPO2 para gerar a 1.ª candidata à nVPO2 (seleccionada 
pois contém um desenvolvimento clínico completo e o 
protocolo de autorização para utilização de emergência 
(EUL) da OMS. 

Engineering the Live-Attenuated Polio Vaccine to Prevent 
Reversion to Virulence (criação da vacina viva atenuada para 
impedir a reversão à virulência) 

Descrição das modificações feitas no genoma do vírus da 
nVPO2 para gerar a 2.ª candidata da nVPO2 

Desenvolvimento de uma nova vacina oral contra o poliovírus para o 
objectivo final de o erradicar utilizando a desoptimização do códão 

 
10 Para obter mais informações, consultar: Bandyopadhyay AS, Gast C, Brickley EB, Rüttimann R, Clemens R, Oberste MS, Weldon WC, Ackerman ME, 
Connor RI, Wieland-Alter WF, Wright P, Usonis V. A randomized phase 4 study of immunogenicity and safety following monovalent oral type 2 Sabin polio 
vaccine challenge in IPV-vaccinated children in Lithuania (estudo aleatorizado de fase 4 de imunogenicidade e segurança a seguir a uma estimulação com a 
vacina da pólio Sabin 2 monovalente tipo oral em crianças vacinadas com a VPI na Lituânia). J Infect Dis. 2021; 223(1):119-127. doi: 10.1093/infdis/jiaa390.  

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(20)30230-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1931312820302304%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(20)30230-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1931312820302304%3Fshowall%3Dtrue
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083942/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083942/
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Tópico Título da Publicação e Link (se disponível) 
Resultados Globais do Estudo de Fase I (do estudo M4a, 
realizado em adultos saudáveis na Bélgica) 

A segurança e imunogenicidade de duas vacinas monovalentes 
vivas atenuadas novas (serotipo 2) orais do poliovírus em 
adultos saudáveis: um estudo duplo-cego, monocêntrico,  
de fase 1 

Dados adicionais de imunogenicidade sobre as respostas 
de anticorpos intestinais, incluindo IgA (do estudo M4a, 
realizado em adultos saudáveis na Bélgica) 

Respostas de Anticorpos Intestinais a Novas Vacinas Vivas 
Atenuadas Tipo 2 Orais do Poliovírus em Adultos Saudáveis 
 na Bélgica 

Resultados Globais do Estudo de Fase II (Comparação 
entre o M4 e o M1, adultos saudáveis, Bélgica) 

Segurança e imunogenicidade de duas novas candidatas a 
vacinas orais tipo 2 do poliovírus, comparadas com uma vacina 
oral monovalente tipo 2 do poliovírus em adultos saudáveis: 
dois estudos clínicos 

Resultados Globais de um Estudo de Fase II (Comparação 
do M5a e M5b com o M2a e M2b em bebés e crianças  
no Panamá) 

Segurança e imunogenicidade de duas novas candidatas a 
vacinas orais tipo 2 do poliovírus, comparadas com uma vacina 
oral monovalente tipo 2 do poliovírus em crianças e bebés: dois 
estudos clínicos 

Análise adicional da excreção viral (das coortes de bebés 
do estudo de Fase II, comparando o M5a e M5b ao M2a e 
M2b em bebés e crianças saudáveis no Panamá) 

Excreção Fecal de Duas Novas Candidatas Vivas Atenuadas à 
Vacina do Poliovírus Oral Tipo 2, por Bebés Saudáveis Vacinados 
com a Vacina do Poliovírus Oral Bivalente/Vacina do Poliovírus 
Inactivada: 2 Estudos Clínicos Aleatorizados 

Estabilidade genética (comparação das coortes de 
crianças do estudo da mVPO2 M3 de Fase IV na Lituânia 
com as coortes de adultos dos estudos M4a de Fase I e 
M4 de Fase II da nVPO2 na Bélgica) 

Avaliação das modificações genéticas e da neurovirulência  
das excreções dos vírus da vacina Sabin e da nova vacina oral 
tipo 2 da pólio 

Análise da estabilidade genética e da recombinação 
preliminar (das coortes de crianças do estudo de Fase II, 
comparando o M5a e M5b ao M2a e M2b em bebés e 
crianças saudáveis no Panamá) 

Avaliação da estabilidade da vacina Sabin atenuada e de duas 
novas vacinas orais tipo 2 do poliovírus em crianças 

Resumo do percurso utilizado para lançamento da nVPO2, 
no âmbito da Lista EUL 

Viabilização do lançamento acelerado de vacinas para Emergências 
de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEICs): Experiência 
com a Nova Vacina Oral Tipo 2 da Pólio (nVPO2) 

Avaliação da heterogeneidade genética da nVPO2 através 
da aplicação da sequenciação de nova geração (NGS) em 
testes de lotes de vacinas 

Avaliação e validação da sequenciação de nova geração para apoiar o 
lançamento de lotes de uma nova vacina oral tipo 2 do poliovírus 

Próximas Etapas e Informações Adicionais 
Este resumo será actualizado à medida que se forem concluindo novos estudos e/ou sempre que sejam disponibilizadas ao 
público novas informações. Entretanto, para consultar todas as informações sobre a nVPO2 disponíveis, incluindo o relatório de 
avaliação das recomendações sobre a lista EUL da nVPO2, visite a página web da nVPO2, no website da IGEP: 
http://polioeradication.org/nOPV2. Pode também enviar pedidos de informação por escrito para nOPV2@who.int. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31279-6/fulltext
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa783/6046404?login=true
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32541-1/fulltext
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