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Estudo randomizado internacional de vacinas candidatas contra a 
COVID-19

versão de 19 de abril de 2020

Resumo
Grande estudo clínico randomizado controlado, internacional, que se destina a 
permitir a avaliação rápida, ágil e concomitante dos benefícios e riscos de diversas 
vacinas candidatas à prevenção da COVID-19, em vários países com consideráveis 
taxas de ataque de COVID-19. Diversas vacinas candidatas podem estar disponíveis 
ou serem adequadas para inclusão no estudo em diferentes momentos. Espera-se 
que os resultados primários referentes à eficácia de cada vacina candidata estejam 
disponíveis dentro de 3 a 6 meses após a inclusão destas no estudo.

O estudo recrutará e randomizará rapidamente um grande número de participantes 
adultos, em várias populações distintas. Cada participante será contatado 
semanalmente para coleta de informações sobre o aparecimento de sintomas 
potencialmente relevantes. Relatos sugestivos de COVID-19 determinarão a realização 
de testes laboratoriais. O emprego de um grupo placebo/controle compartilhado e de 
um protocolo básico comum para avaliação das diversas vacinas candidatas incluídas 
no estudo permitirá a economia de recursos alocados para a avaliação de cada 
vacina candidata, sem prejuízo da eficiência e de alto rigor científico.

Este estudo terá poder para fornecer suficiente evidência de segurança e eficácia 
de vacinas contra a COVID-19 e para justificar a tomada de decisões a respeito da 
implementação global da vacinação.

Objetivo do estudo
O objetivo deste estudo é coordenar a avaliação imediata, eficiente e fidedigna das 
muitas vacinas contra SARS-CoV-2, candidatas à prevenção em desenvolvimento, 
além de avaliar sua segurança e eficácia e identificar as que têm maior probabilidade 
de serem adequadas para implementação a fim de influenciar o curso da pandemia.

Características do desenho adaptativo do estudo
Embora a expectativa seja de que o estudo venha a recrutar rapidamente um número 
suficiente de participantes para a rápida avaliação de todas as vacinas incluídas, 
o desenho experimental incorpora características adaptativas que respondem às 
alterações dos padrões de prevenção e cuidado, à disponibilidade variável das 
vacinas candidatas em diferentes momentos e às incertezas relativas ao curso 
da epidemia em diferentes localidades geográficas e populações. Altas taxas de 
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recrutamento são esperadas e as várias características adaptativas garantirão que o 
estudo gere resultados em um espaço de tempo curto e definido. 

As características adaptativas em questão são:

1) Escolha das vacinas a serem avaliadas – as vacinas candidatas poderão ser 
incluídas no estudo tão logo estejam disponíveis e satisfaçam os critérios de 
priorização (a serem definidos pelo grupo de priorização de vacinas da OMS).

2) Escolha dos critérios e do número de eventos de COVID-19 necessários 
para  determinar a realização de análises de eficácia de uma determinada 
vacina – a inclusão de participantes e a incidência acumulada oculta de 
COVID-19 serão monitoradas com base em diretrizes e limites operacionais 
bem definidos, indicativos do progresso, inaceitavelmente lento, em resposta 
ao objetivo principal do estudo. O fato de se atingir um limite operacional 
alertará a Comissão de Coordenação para a eventual necessidade de ajustar 
o desenho e a condução do estudo, a fim de garantir, oportunamente, o 
objetivo do estudo. Apesar da adoção inicial de critérios que permitam a 
rápida identificação de vacinas que possam ser de valor no cenário atual em 
saúde pública, tais critérios poderão ser revistos após o início do estudo para 
ajustes em circunstâncias inesperadas, incluindo alterações do tempo disponível 
para a condução do mesmo, da incidência acumulada oculta e das taxas 
de recrutamento de participantes. Da mesma forma, o número de eventos de 
COVID-19 necessários para determinar a realização de análises de eficácia 
poderá ser alterado de acordo com esses fatores.

3) Outras características do estudo – outras características poderão ser 
modificadas pela Comissão de Coordenação caso necessário para aumentar 
a probabilidade de identificação de vacinas eficazes, tais como o número 
de centros envolvidos ou tamanho amostral, em todos os centros ou em 
centros selecionados, e o redirecionamento da inclusão de participantes para 
determinadas subpopulações.

4) Monitoramento da eficácia – todas as vacinas candidatas serão monitoradas 
quanto à evidência precoce ou ausência de benefícios, por meio de diretrizes 
de monitoramento e limites pré-especificados que poderão levar à interrupção 
da randomização de participantes para um determinado braço (vacina e/
ou placebo). O monitoramento precoce quanto a benefícios é fundamental 
para a obtenção de dados que possam justificar a implementação rápida de 
vacinas eficazes: uma vez que o braço vacina tenha satisfeito os critérios de 
sucesso definidos, o resultado relativo àquela vacina candidata específica será 
comunicado. O monitoramento quanto à ausência de benefícios direcionará 
os recursos do estudo para vacinas mais promissoras: a randomização para os 
braços vacina que satisfaçam os critérios de ausência de benefícios em análises 
interinas será suspensa. Os critérios de ausência de benefícios incluem baixa 
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eficácia em relação ao placebo/controle e chance muito baixa de satisfação 
de critérios de sucesso caso a randomização para o braço vacina seja mantida, 
podendo incluir também eficácia inferior em relação a outras vacinas avaliadas 
no estudo (conforme descrito abaixo). Mesmo que o recrutamento para um 
determinado braço seja interrompido, o seguimento daqueles que já foram 
randomizados será mantido até que uma vacina eficaz seja implementada no 
país onde o centro está localizado.

5) Escolha do grupo controle – o comparador placebo é um componente 
integrante do desenho experimental. Todos os participantes incluídos nos 
grupos vacina e placebo do estudo receberão a prevenção padrão local 
contra a COVID-19. A randomização para placebo será mantida enquanto for 
considerada apropriada. Nessa situação, regimes de vacinação que tenham se 
comprovado eficazes poderão servir de controle positivo para a avaliação de 
outras vacinas candidatas já constantes ou incluídas no estudo a posteriori, e 
novos critérios de benefícios ou ausência de benefícios serão introduzidos.

Objetivo principal de avaliação de eficácia 
O objetivo principal será a avaliação do efeito de cada vacina sobre a taxa de 
casos de COVID-19 com diagnóstico virológico confirmado, independentemente 
da gravidade. O objetivo principal é selecionado pela sua relevância clínica e por 
viabilizar a inclusão de um número suficiente de eventos relacionados para que o 
estudo tenha adequado poder de evidência. O índice de COVID-19 associado a 
cada vacina será comparado com o índice de COVID-19 no grupo placebo/controle 
compartilhado e simultaneamente randomizado.

A principal análise pré-especificada do objetivo principal inclui os casos de COVID-19 
com início há mais de 14 dias após a primeira dose. Embora sujeito à adaptação 
conforme a progressão do estudo (vide acima), para vacinas bem-sucedidas, o limite 
inferior do intervalo de confiança de 95% para eficácia será ajustado de acordo com 
o monitoramento sequencial que  deverá exceder a 30%. A estimativa de pontos 
para eficácia da vacina (EV) deve ser de pelo menos 50%, em conformidade com 
o requisito mínimo descrito no Perfil de Produto-Alvo da OMS. Caso a transmissão 
amplamente disseminada persista, ao ponto de levar à rejeição estatística de uma 
“hipótese nula” significativamente mais alta (vide abaixo) e mediante o acúmulo 
de mais desfechos em um período aceitável de tempo, o estudo continuará para 
acumular tais desfechos, a fim de gerar maior certeza a respeito da eficácia da 
vacina. Para evitar a penalização dos responsáveis pelo desenvolvimento da vacina 
por terem seus respectivos produtos avaliados em um estudo conjunto, não haverá 
ajuste para multiplicidade formal na análise estatística de eficácia da vacina com 
base no número de regimes de vacinação sob avaliação. Em suma, esses critérios de 
sucesso foram estabelecidos de forma que uma vacina com eficácia estimada de 
50% ou maior tenha grande chance de ser bem-sucedida em um estudo de tamanho 
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e duração viáveis. O término precoce por motivos de benefícios será baseado em um 
limite de monitoramento definido pelo teste de O’Brien-Fleming (vide abaixo).

O valor de EV da hipótese nula poderá ser adaptado para abaixo de 30% ao longo 
do estudo, com base em incidência acumulada de COVID-19 ou taxa de inclusão 
de participantes aquém da projetada, mediante decisão colaborativa por parte de 
indivíduos que só têm acesso a dados cegos, como a Comissão de Coordenação e os 
estatísticos responsáveis, por exemplo. Partindo-se de um valor de EV para a hipótese 
nula de 30% em vez de um valor inferior, há maior chance de se garantir que a eficácia 
vacinal seja estimada com precisão suficiente para justificar a tomada de decisão 
referente a uma determinada vacina, o que pode incluir a aprovação e aceitação 
dessa por órgãos regulatórios para fins de fabricação e uso generalizado. 

Critérios de Ausência de Benefícios relativos ao objetivo principal de estudo de 
eficácia: o Comitê de Monitoramento de Dados (CMD) poderá recomendar o  término 
da randomização para uma determinada vacina por ausência de benefícios em 
relação ao placebo ou a outras vacinas. Com relação ao placebo, a diretriz de 
monitoramento sequencial dos grupos quanto à ausência de benefícios descartará 
valores de eficácia da vacina ≥60%, calculados com base em casos diagnosticados 
14 dias ou mais após a última dose da vacina. O encontro desses critérios resultaria 
na interrupção da randomização para aquela intervenção caso isso ainda não 
tivesse ocorrido, mas não levaria ao anúncio dos resultados do estudo para uma 
determinada vacina até que 150 eventos tivessem sido incluídos. O CMD emitiria 
uma recomendação para o encerramento por ausência de benefícios com mais 
agilidade na presença de evidência estatisticamente convincente de que a vacina 
tem eficácia inferior a diversas outras vacinas, e com menor agilidade para vacinas 
favoráveis com relação a outros critérios importantes, tais como segurança, facilidade 
de implementação e capacidade de fabricação de grandes quantidades de doses.

Objetivos secundários de suporte e de avaliações 
A incidência de casos graves de COVID-19 (conforme classificação da OMS) e de 
óbitos recentes por COVID-19 será monitorada em todos os centros. Óbitos sem 
evidência de COVID-19 também serão registrados, mas não farão parte desse 
desfecho composto, uma vez que poderão ultrapassar em número os casos graves 
de COVID-19 em algumas populações. Embora o estudo possa carecer de potência 
para inferência estatística formal a respeito da eficácia da vacina na prevenção da 
COVID-19 grave, o desfecho secundário em questão será calculado e comunicado 
para cada vacina.

No caso de vacinas que requeiram múltiplas doses, o estabelecimento da eficácia 
contra COVID-19 após mais de 14 dias após a administração da última dose 
também será analisado, uma vez que este pode superar o objetivo primário de 
eficácia da vacina (mais de 14 dias após a primeira dose). Diversas análises de 
subgrupo do objetivo primário serão conduzidas. Uma vez que a mortalidade 



Um estudo randomizado internacional de vacinas 
candidatas contra a COVID-19
19 de abril de 2020

7

por COVID-19 aumenta de forma acentuada com a idade, a determinação de 
diferenças importantes de eficácia vacinal de acordo com a idade será de particular 
importância. Quando uma vacina se mostra eficaz pela primeira vez, o número 
de casos em faixas etárias específicas pode não ser suficiente para estabilidade 
estatística, porém este número deve aumentar com a prorrogação do seguimento. 
A possível relevância de outras características registradas no arrolamento e desde 
o arrolamento para a eficácia da vacina será explorada em análises de subgrupo 
adicionais de eficácia vacinal. Entretanto, as análises de subgrupo serão interpretadas 
com bastante cautela, uma vez que mesmo na ausência de diferença real de eficácia 
vacinal entre subgrupos, a existência de resultados falso-negativos em subgrupos 
específicos por obra do acaso não pode ser descartada.

Os objetivos secundários e de suporte cujo monitoramento tem valor, mas é opcional 
em cada centro de estudo, encontram-se resumidos na Figura 1.

Alguns locais poderão, de forma opcional, obter amostras de sangue no início do 
estudo, após a última vacinação e em períodos mais longo após a vacinação, 
mediante consentimento explícito para armazenamento de amostras e realização 
de pesquisas com o material armazenado. Esse material pode ser usado para 
diversos fins, incluindo a avaliação dos efeitos da vacinação sobre os níveis de 
anticorpos e sobre o critério secundário de índice de infecção por SARS-CoV-2. 
Para tal, será necessário desenvolver um estudo sorológico capaz de distinguir as 
respostas vacinais das respostas à infecção. Caso isso seja viável, os resultados 
obtidos serão submetidos às análises estatísticas formais. Além disso, alguns 
locais poderão obter isolados virais de casos de COVID-19 ocorridos durante o 
seguimento. Essas amostras podem ser utilizadas para vários fins, por exemplo:

 – Caracterização das respostas imunológicas induzidas pela vacina e 
avaliação de marcadores imunológicos como correlatos de risco de 
COVID-19.

 – Determinação da existência de risco de COVID-19 em participantes 
soropositivos para SARS-CoV-2 no momento do arrolamento, e dos possíveis 
efeitos da vacinação sobre essa condição.

 – Avaliação do efeito da vacina sobre a excreção viral de SARS-CoV-2 e sobre 
os padrões de transmissão no âmbito doméstico ou de outros grupos de 
transmissão, em participantes com COVID-19.

 – Genotipagem dos isolados virais de SARS-CoV-2 de casos de COVID-19 
alocados para vacina e placebo.

Figura 1. Objetivos de suporte que podem não ser avaliados em todos os centros. 
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Segurança
A avaliação da segurança da vacina contra COVID-19 é um dos principais objetivos 
deste estudo.  Eventos adversos graves (EAGs) serão monitorados e notificados em 
todos os centros a qualquer momento após a vacinação, com base no estado 
sorológico inicial para SARS-CoV-2, quando disponível.

O monitoramento será contínuo em todos os centros, porém alguns contarão com 
avaliações de segurança mais detalhadas em cada braço de tratamento (ou 
seja, como seria feito em estudos de fase II clássicos). O CMD revisará a avaliação 
precoce detalhada de segurança de cada vacina após a vacinação de um número 
predeterminado de participantes nos centros de estudo em questão, no intuito de 
fornecer dados precoces de segurança suficientes para justificar a manutenção 
da vacina no estudo. O CMD também irá monitorar quaisquer eventos adversos de 
interesse especial (EAIE) específicos, conforme necessidade. Os objetivos de segurança 
que podem não ser avaliados em todos os centros incluem eventos adversos (EAs) 
previstos e imprevistos até 7 dias após cada vacinação, outros EAs por sistema 
orgânico, termos de preferência do MDRA (Multi-Disease Risk Assessment) até 28 dias 
após a vacinação, EAIE e eventos adversos identificados em atendimento médico.

O monitoramento da segurança também contemplará a possibilidade de que 
algumas vacinas possam aumentar a incidência ou gravidade da doença (isto é, 
agravo da doença). O monitoramento quanto à ausência de benefícios permite a 
interrupção da randomização para vacinas caso a incidência de agravo da doença 
interfira na demonstração de eficácia. Além disso, o CMD independente revisará 
a gravidade dos casos de COVID-19 entre os indivíduos vacinados (com base nos 
critérios da OMS) em relação aos designados para placebo/controle concomitante 
com frequência suficiente para garantir que a randomização para vacinas que levem 
ao agravo da doença seja terminada de maneira oportuna.

Centros participantes
Centros com índices de transmissão suficientes no momento da entrada no estudo 
podem participar. Os centros participantes devem ser capazes de determinar o 
desenvolvimento de COVID-19 entre os participantes do estudo, realizar o seguimento 
de segurança e garantir múltiplas formas de contato com os participantes para a 
manutenção do seguimento e da retenção. A fim de estimular a ampla participação 
internacional, os centros podem optar por não avaliar todas as vacinas (devido a 
restrições regulatórias locais ou a outros fatores limitantes) e por não avaliar todos os 
objetivos secundários do estudo (devido a restrições de recursos ou a outros fatores 
limitantes) (Figura 1). Inicialmente, espera-se que todos os centros incluam um braço 
placebo no estudo.
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Populações participantes
O estudo recrutará adultos sob risco considerável de exposição ao SARS-CoV-2  
por motivos de localização ou circunstâncias, com base em dados de vigilância e 
modelagem epidemiológica. Os participantes deverão providenciar múltiplas vias de 
contato para garantir o seguimento e permanência. Isso pode incluir informações de 
contato de outra pessoa que possa ajudar a localizar o participante.

O  recrutamento para o estudo será contínuo. Após a obtenção de dados de 
segurança  de uma determinada vacina, este  poderá ser prorrogado em alguns 
centros, a fim de incluir participantes eventualmente excluídos  inicialmente por desejo 
de obtenção de dados adicionais de segurança antes da inclusão no estudo.

Randomização 
Os participantes serão randomizados centralmente, de forma a garantir que tenham 
igual chance de receber um placebo ou  uma das vacinas, independentemente do 
número de vacinas sob avaliação no estudo. 

A randomização para o placebo correspondente a cada vacina ocorrerá em 
proporção tal que, a qualquer momento, cada centro randomizará os participantes 
para placebo (de forma agregada) em números equivalentes aos dos randomizados 
para cada vacina. Isso permitirá a comparação direta dos resultados de cada vacina 
com os resultados de um número equivalente de controles que receberam placebo ao 
mesmo tempo e no mesmo local.

Para que isso possa ser garantido, dentro de cada janela de tempo, definida 
pelo início da randomização para uma nova vacina e da randomização para a 
vacina seguinte incluída no estudo, uma alocação K:1 de vacina para placebo 
correspondente será utilizada para garantir uma alocação de 1:1 para vacina e 
placebo compartilhado dentro da janela de tempo (e, portanto, durante todo o 
estudo), sendo K o número de vacinas sob avaliação naquela janela de tempo. 

Esse esquema de randomização encontra-se ilustrado na Figura 2, onde as vacinas 
candidatas A, B e C e seus placebos correspondentes PA, PB e PC entram no 
estudo em 3 momentos distintos. Esse desenho é eficiente para permitir o uso de 
um braço placebo compartilhado na avaliação de cada vacina, com seguimento 
concomitante.
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Janela de Tempo 1 Janela de Tempo 2 Janela de Tempo 3

Braços vacina A AA
BB

AAA
BBB
CCC

Braços placebo PA
PA
PB

PA
PB
PC

Vacina individual: 
placebo 
correspondente

1:1 2:1
2:1

3:1
3:1
3:1

Vacina individual: 
placebo 
compartilhado

1:1 1:1 1:1

Figura 2: Esquema de randomização. 

A vacina candidata A e seu placebo correspondente PA entram no estudo na janela de tempo 1. Nesse exemplo, 
a vacina A utiliza os braços placebo combinados (PA, PB e PC) das três janelas de tempo. A vacina B e seu placebo 
correspondente PB entram no estudo na janela de tempo 2. Nesse exemplo, a vacina B utiliza os braços placebo 
combinados das janelas de tempo 2 (PA, e PB) e 3 (PA, PB e PC). A vacina C e seu placebo correspondente PC entram 
no estudo na janela de tempo 3. Nesse exemplo, a vacina C utiliza os braços placebo combinados (PA, PB e PC) da 
janela de tempo 3.

Cegamento
Medidas suficientes serão adotadas para garantir a manutenção do cegamento dos 
participantes e avaliadores. Experiências prévias em estudos com desenho semelhante 
mostram que o cegamento é possível. Conforme mostrado na Figura 2, o cegamento 
será incrementado por meio do arrolamento concomitante de participantes 
randomizados para receber o placebo correspondente a cada vacina.

Os funcionários do centro de coordenação de dados e outros que devam estar a 
par dessa informação para garantir a condução adequada do estudo terão acesso 
às designações dos produtos em estudo. Os membros do CMD também terão 
conhecimento das atribuições, conforme requerido para condução da revisão da 
segurança e eficácia da vacina.

Mesmo após a obtenção de resultados definitivos, os códigos de tratamento em 
centros específicos só serão quebrados após o início da implementação de um 
programa de vacinação junto à população em que aquele centro está inserido, salvo 
emergências. Espera-se que decisões emergenciais de desmascaramento sejam raras, 
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e que se justifiquem somente quando a informação em questão se fizer necessária 
para o tratamento clínico futuro daquele participante.

Caso uma ou mais vacinas satisfaçam os critérios de benefícios ou ausência de 
benefícios em análises interinas, a randomização de participantes para aqueles 
braços pode ser interrompida, porém o seguimento dos participantes será mantido de 
forma cega em todos os braços vacina e no braço placebo/controle compartilhado 
para garantir a avaliação válida de todas as vacinas em análise e para aumentar a 
disponibilidade de dados para avaliação da durabilidade da eficácia da vacina. Isso 
é possível mesmo após a divulgação pública dos resultados referentes aos benefícios 
ou ausência de benefícios da(s) vacina(s) que tenha satisfeito tais critérios, pelo menos 
até que uma vacina sabidamente eficaz venha a se tornar a prevenção padrão no 
país onde um determinado centro de estudo se encontra. 

A única exceção se refere a vacinas que, com base nos resultados deste estudo ou em 
outra evidência, tenham desencadeado algum evento adverso inesperado que possa 
determinar a necessidade de rastrear aqueles que já tiverem sido vacinados para fins 
de notificação do problema e busca de tratamento adequado.

Seguimento
O seguimento para avaliação da eficácia da vacina incluirá o seguimento 
automatizado ativo semanal dos participantes e a coleta de swabs de garganta/
nasais para fins de teste para infecção por SARS-CoV-2 será determinada pelo relato 
de sintomas relevantes de COVID-19 (de acordo com as definições da OMS). Esses 
contatos semanais ajudarão a minimizar a perda de participantes e a aumentar 
a probabilidade de detecção da COVID-19. Após o diagnóstico da COVID-19, os 
participantes serão encaminhados para tratamento conforme necessidade, de acordo 
com o padrão local de cuidados. O seguimento para enfermidade causada por 
COVID-19 e para EAGs, realizado de forma cega, deverá durar pelo menos um ano.

Tamanho amostral
Os desfechos são o foco deste estudo, uma vez que a análise principal para 
comparação de cada braço vacina com o braço placebo/controle compartilhado 
concomitante é determinada pela ocorrência de um total de 150 casos de COVID-19 
entre esses dois braços, momento em que os resultados serão comunicados, porém 
sem interrupção do seguimento. O número fixo de 150 desfechos tem por objetivo 
conferir potência suficiente para a detecção de um nível-alvo de eficácia da vacina 
(EV) predeterminado, rejeitando a hipótese nula inicial de que a EV é < 30%.

Por exemplo, partindo-se de um nível-alvo de EV de 60%, com 150 desfechos totais 
em uma comparação pareada, há 90% de poder para rejeitar o EV menor ou igual 
a 30% se o EV verdadeiro for 60%, com base em um teste de log-rank com taxa de 
erro tipo I unilateral de 0,025; por sua vez, com 150 eventos em cada braço da vacina 
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e no braço placebo / controle compartilhado simultâneo, contrapartida, o limite 
inferior do intervalo de confiança de 95% para a eficácia da vacina (VE) excluiria 30% 
se o VE estimado é de pelo menos 50%. Essas propriedades estatísticas são apenas 
ligeiramente modificadas pelo monitoramento dos resultados intermediários.

Em termos mais simples, se a eficácia real da vacina for de 60%, a análise de um total 
de 150 casos implicará uma chance de 90% de obtenção de resultados reais pelo 
menos tão promissores quanto em 50 ou 100 casos. Um resultado desse porte indicaria 
uma eficácia vacinal de 50% (com intervalo de confiança de 95% para eficácia da 
vacina de 30% a 65%).

Os critérios de demonstração de benefícios (EV de referência para confiabilidade > 
30%) e de ausência de benefícios serão baseados em um limite de monitoramento 
determinado pelo teste de O’Brien-Fleming. Empregando-se esses critérios avaliados 
após 50 ou 100 eventos, o benefício é estabelecido quando a EV estimada é ≥76% ou 
≥59%, respectivamente, enquanto a ausência de benefícios após 50 e 100 eventos é 
estabelecida quando a EV estimada é ≤-14% e ≤32%, respectivamente. Em ambos os 
casos, o seguimento continuará mesmo após a divulgação dos resultados iniciais.

A fim de minimizar o tempo necessário para a obtenção de respostas a respeito da 
eficácia da vacina, o estudo será grande, de forma que, assumindo-se suposições 
conservadoras sobre a incidência cumulativa de COVID-19 e a inclusão de novos 
participantes, o número necessário de desfechos primários para uma determinada 
comparação vacina: placebo compartilhado seja atingido dentro de 3 a 6 meses 
após o início da vacinação. Por exemplo, considerando-se o desenho com 150 
desfechos descrito acima, no qual um desfecho de 50:100 de vacina: placebo satisfaz 
minimamente os critérios de sucesso, se a incidência cumulativa de COVID-19 no braço 
placebo for de 1,0% e os participantes tiverem sido arrolados de forma homogênea ao 
longo de 3 meses, um tamanho amostral total de aproximadamente 20.000 por braço 
vacina, com um número correspondente no braço placebo compartilhado, deve 
ser capaz de gerar os desfechos necessários no banco de dados central dentro de 3 
meses após a data mediana de arrolamento. 

O estudo deverá incluir um grande número de centros, em diversas localizações 
geográficas, a fim de se diluir a incerteza quanto às taxas projetadas de incidência 
cumulativa de COVID-19 em locais específicos durante períodos específicos do ano. 
Essa é uma vantagem importante do desenho, que aumenta a capacidade do estudo 
de fornecer respostas oportunas a respeito da eficácia vacinal.

Governança do estudo
A supervisão do estudo ficará a cargo de uma única Comissão de Coordenação (CC) 
e um único comitê de monitoramento de dados (CMD). Os aspectos adaptativos do 
estudo, quando não predefinidos no protocolo, serão administrados pela CC, que só 
terá acesso aos dados do estudo de forma cega. O papel do CMD será a aplicação 
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de critérios de benefícios e ausência de benefícios predefinidos e aprovados pela CC 
às vacinas e a abordagem de possíveis problemas de segurança, assim como questões 
de integridade de dados. Uma vez que uma ou mais vacinas tenham satisfeito os 
critérios de sucesso especificados, novos critérios de ausência de benefícios serão 
introduzidos.

O CMD terá acesso regular aos dados de eficácia e segurança, assim como às 
informações relativas à qualidade de condução do estudo. O CMD fará revisões 
frequentes de qualquer evidência emergente fornecida pelo centro estatístico 
independente, sendo a interpretação da segurança realizada no contexto dos 
dados emergentes de eficácia. O CMD também planejará encontros para análises 
interinas de eficácia pré-especificadas (conforme descrito acima). Além disso, o CMD 
organizará encontros ad hoc por teleconferência para discussão de informações 
referentes à segurança ou à condução do estudo conforme necessidade, com base 
no informado pela CC durante as sessões abertas dos encontros do CMD.

O estudo contará com uma CC destinada a colaborar com o(s) patrocinador(es) 
em questões relacionadas ao desenho, condução e análise do estudo. A CC 
deverá garantir a condução harmonizada do estudo em cada centro no que 
tange a aspectos importantes, tais como coleta de dados, testes laboratoriais e 
implementação da vacinação. Haverá um banco centralizado de dados, a ser 
alimentado pelos dados coletados em todos os centros.

O estudo será desenhado com limites de monitoramento estatísticos formais pré--
especificados, destinados a orientar a CMD em suas recomendações referentes à 
continuidade ou término da randomização para os braços vacina ou para o estudo 
como um todo, seja devido à evidência comprovada de benefícios ou ausência de 
benefícios, ou a problemas inaceitáveis de segurança. Ao avaliar a aceitabilidade 
do perfil de segurança de cada regime de vacinação, o CMD levará em conta a 
totalidade das informações referentes aos benefícios e riscos.

Para maior integridade do estudo, o CMD também formulará recomendações em 
consonância com a CC. Tais recomendações podem se referir, entre outras coisas, 
às taxas de recrutamento e à elegibilidade dos participantes, à melhora da adesão 
aos regimes especificados no protocolo, à retenção de participantes e a conferir os 
desfechos do estudo.

Com base nas percepções derivadas da evidência emergente, o CMD fornecerá 
recomendações à CC, incluindo recomendações referentes à continuação ou 
interrupção da randomização para os braços do estudo. O CMD desempenhará 
papel de recomendação junto à CC, que será a responsável pela pronta revisão das 
recomendações e por sua discussão junto ao CMD se necessário, e também pela 
discussão das mesmas com o(s) patrocinador(es) e pela tomada de decisão a respeito 
da sua implementação.
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