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Vacinas contra covid-19: etapas de desenvolvimento, 
financiamento e preços

As 5 etapas do desenvolvimento de vacinas

Normalmente, uma vacina leva mais de 10 anos e tem um custo de mais de $500mi de dólares para ser desenvolvida.

Fonte: World Economic Forum (tradução livre)

A fabricação de vacinas requer instalações altamente regulamentadas
e caras para serem implantadas.
Geralmente, seus trabalhos se iniciam logo após os testes clínicos da Fase II
para desenvolver as milhares de doses necessárias para os testes da Fase III.

As 5 etapas do desenvolvimento de vacinas
Normalmente uma vacina leva mais de 10 anos a um custo de mais de
$500mi de dólares para ser desenvolvida

1. Pesquisa inicial

Mais de 100 vacinas potenciais

2-5 anos

2. Estudos pré-clínicos

2 anos 20 vacinas potenciais

3. Estudos clínicos

Fase I – Ela é segura?

1-2 anos 10 vacinas potenciais

Fase II – Ela ativa uma resposta imune?

2-3 anos 5 vacinas potenciais

4. Regulamentação da revisão e aprovação 

1-2 anos

5. Fabricação e entrega

= 10 anos  e custa  $500 milhões de dólares

Fase III – Ela protege contra a doença?

2-4 anos 1 vacina potencial

1 vacina

Fonte: World Economic Forum (tradução livre)



Fabricantes de vacina e os diferentes preços cobrados

Pfizer/BioNTech

Moderna

Novavax

Sinovac

CureVac

Johnson & Johnson

Sanofi/GSK

Sputnik V

Oxford/
AstraZeneca

Fabricantes de vacina estão cobrando
 preços diferenciados

Mais barato Mais caro

Preços-base

Nota: Preços sujeitos a acordos comerciais

Fonte: Unicef, Contratos do governo americano e Organização Mundial de Saúde (tradução livre)
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Nota: Preços sujeitos a acordos comerciais
Fonte: Unicef, Contratos do governo americano e Organização Mundial de Saúde (tradução livre)



Quem financiou as vacinas para a covid-19?
Quem financiou as vacinas para a Covid-19?

1 libra = 7,86 reais (13/04/2021)

Pfizer/BioNTech
R$ 17,68 bilhões

Moderna
R$ 14,93 bilhões

Novavax
R$ 14,06 bilhões

Sinovac
R$ 12,73 bilhões

CureVac
R$ 9,82 bilhões

Johnson & Johnson
R$ 6,17 bilhões

Sanofi/GSK
R$ 4,49 bilhões

Sanofi/Translate Bio
R$ 2,35 bilhões

AstraZeneca
R$ 64,3 bilhões

Governo Organizações sem fins lucrativos Iniciativa privada

= 100 milhões (£)

Fonte: Affinity/BBC News (tradução livre)


