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A candidata a vacina contra a malária demonstrou 

eficácia após 3 a 4 anos de acompanhamento 

- Os resultados finais do estudo de Fase III indiciam possíveis 
benefícios substanciais para a saúde pública com a RTS,S, a 
candidata a vacina contra a malária, em regiões endémicas da 
África Subsariana 

- A eficácia da vacina é melhorada através da administração de 
uma dose de reforço 

 

 

Os resultados finais do estudo de Fase III alargado para a candidata a vacina contra a malária RTS,S, 
incluindo o impacto de uma dose de reforço, publicados hoje no The Lancet, demonstram que a 
candidata a vacina ajudou a proteger bebés e recém-nascidos da forma clínica da malária durante, 
no mínimo, três anos após a primeira vacina.  
 
Os resultados mais recentes demonstraram que a vacinação com a RTS,S, seguida por uma dose de 
reforço da RTS,S administrada 18 meses após o primeiro calendário, reduziu o número de casos 
clínicos de malária em bebés (entre os 5 e os 17 meses após a primeira vacinação) até 36% à data 
do final do estudo
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 (durante um acompanhamento médio de 48 meses em vários locais de ensaios 

clínicos) e em recém-nascidos (entre as 6 e as 12 semanas após a primeira vacinação) até 26% à 
data do final do estudo (durante um acompanhamento médio de 38 meses em vários locais de 
ensaios clínicos). A eficácia decresceu com o tempo em ambos os grupos etários. Sem a dose de 
reforço, o primeiro calendário de três doses fez reduzir os casos clínicos de malária até 28% em 
bebés e até 18% em recém-nascidos à data do final do estudo. A eficácia da RTS,S foi avaliada no 
contexto das medidas de controlo de malária existentes, tais como mosquiteiros tratados com 
inseticidas, usados por, aproximadamente, 80% dos bebés e recém-nascidos no estudo. 
 
Para os bebés no grupo etário dos 5 a 17 meses que receberam uma dose de reforço 18 meses 
após o primeiro calendário, uma média de 1774 casos clínicos de malária foram evitados por cada 
1000 crianças vacinadas nos vários locais de ensaios clínicos, durante um período médio de 48 
meses de acompanhamento. Para os recém-nascidos entre as 6 e as 12 semanas após a primeira 
vacinação com a RTS,S que receberam uma dose de reforço, uma média de 983 casos clínicos de 
malária foram evitados por cada 1000 crianças vacinadas nos vários locais de ensaios clínicos, 
durante um período médio de 38 meses de acompanhamento. Mais casos foram evitados em zonas 
de maior transmissão de malária. Na ausência de uma dose de reforço, 1363 casos clínicos de 
malária foram evitados, em média, por cada 1000 bebés entre os 5 e os 17 meses após a primeira 
vacinação, e 558 casos por cada 1000 recém-nascidos entre as 6 e as 12 após a primeira vacinação 
à data do final do estudo  
 
Foi observada uma eficácia estatisticamente significativa contra a malária grave até ao fim do 
período de estudos apenas nas crianças que receberam a dose de reforço. Houve indicações de um 
aumento de risco de malária grave nas crianças que não receberam a dose de reforço, 
comparativamente às crianças do grupo de controlo.  
 
Onze centros de investigação em sete países africanos
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 realizaram o estudo de segurança e eficácia, 

em parceria com a GSK e a PATH Malaria Vaccine Initiative (Iniciativa para a Vacina da Malária, 
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IVM), com financiamento da Bill & Melinda Gates Foundation à IVM. Os estudos, iniciados em março 
de 2009 e concluídos em janeiro de 2014, contaram com 15 459 participantes em duas categorias 
etárias: bebés (entre os 5 e os 17 meses após a primeira vacinação) e recém-nascidos (entre as 6 e 
as 12 semanas após a primeira vacinação).  
 
Segurança 
A RTS,S continuou a apresentar um perfil aceitável de segurança e tolerabilidade durante todo o 
período de estudos. 
A incidência de febres na semana após a vacinação foi mais alta nas crianças que receberam a 
RTS,S do que naquelas que receberam a vacina de controlo. Em algumas crianças que 
apresentaram febres, a reação febril foi acompanhada por convulsões generalizadas, mas todas as 
afetadas tiveram uma recuperação total num período de sete dias. 
 
Os sinais de meningite previamente referidos mantêm-se no grupo etário mais velho, incluindo dois 
casos relatados após a dose de reforço de RTS,S. Poderá tratar-se de um acaso, pois as 
comparações foram feitas em vários grupos para doenças diferentes, e porque alguns destes casos 
aconteceram anos após a vacinação sem existir uma relação óbvia com a vacinação. A ocorrência 
de meningite será seguida de perto durante os estudos da Fase IV, caso a RTS,S seja aprovada. 
 
O Dr. Kwaku Poku Asante, um dos principais investigadores do estudo e presidente do Comité 
de Parceria de Estudos Clínicos da RTS,S disse "Finalmente, estamos perante uma candidata a 
vacina que poderá ter um verdadeiro impacto sobre esta terrível doença que afeta muitas crianças 
durante os primeiros anos de vida. O grande número de crianças afetadas pela malária, por vezes 
várias vezes por ano, faz com que esta candidata a vacina, caso seja implementada corretamente, 
tenha o potencial para evitar milhões de casos de malária. 
Em nome dos cientistas africanos e centros de investigação que trabalharam nos testes da RTS,S, 
agradecemos às nossas autoridades nacionais de saúde e aos participantes no estudo por nos 
permitirem alcançar este marco importante." 
 
O Dr. Moncef Slaoui, presidente da Global Vaccines na GSK, disse: "Estamos extremamente 
motivados, pois os resultados apontam para benefícios contínuos e significativos para a saúde 
pública, para as crianças cujas vidas são afetadas por esta doença terrível. Podemos esperar, 
razoavelmente, que o impacto desta candidata a vacina, quando usada conjuntamente com 
intervenções existentes, possa permitir que mais crianças sobrevivam nos primeiros anos de vida, 
período esse que sabemos ser o mais perigoso para se ser infetado com malária. Estamos a 
trabalhar arduamente para apresentar os elementos necessários às autoridades reguladoras e à 
Organização Mundial de Saúde de forma a que possam tomar uma decisão informada sobre se a 
candidata a vacina RTS,S deva ser disponibilizada como um instrumento suplementar na prevenção 
contra a malária." 
 
O Dr. David C. Kaslow, vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos na PATH, disse: "O 
mérito por atingirmos este marco científico pertence aos milhares de famílias africanas e centenas de 
cientistas, médicos e profissionais de saúde que assumiram um compromisso de vários anos com 
estes estudos da vacina. A parceria público-privada por trás da RTS,S conseguiu recolher, com 
sucesso, dados fundamentais sobre eficácia humana e segurança que os reguladores e legisladores 
poderão, agora, usar para decidir sobre o seu uso. Embora a erradicação seja o objetivo final, a 
malária ainda não foi eliminada ou sequer totalmente controlada em várias partes do mundo. Estes 
dados sugerem que as vacinas contra a malária podem ajudar-nos a dar passos decisivos nesse 
sentido." 
 
Passos seguintes 

A Agência Europeia de Medicamentos (AEM) está, atualmente, a examinar a candidatura regulatória 
da RTS,S através do processo do Art.º 58 iniciado em julho de 2014. 

Um parecer positivo do Comité de Produtos Medicinais para Uso Humano da AEM, juntamente com 
uma possível recomendação de política por parte da Organização Mundial de Saúde (esperada até 
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ao fim de 2015), seriam a base para as candidaturas de licenciamento junto das Entidades 
Reguladoras Nacionais em países da África Subsariana. Caso sejam favoráveis, estas decisões 
regulatórias ajudarão a preparar o caminho para a implementação da RTS,S nos programas 
nacionais de imunização em África. Se a RTS,S for aprovada, a GSK comprometeu-se a 
disponibilizar a vacina a um preço sem fins lucrativos. 
 
 

A GSK – uma empresa de cuidados de saúde e farmacêutica líder mundial em investigação – está 
empenhada em melhorar a qualidade da vida humana ao permitir que as pessoas façam mais, se 
sintam melhor e vivam durante mais tempo.  Para obter mais informações, visite www.gsk.com. 
 
Declaração de precaução relativamente às declarações prospetivas 
A GSK alerta os investidores que qualquer declaração prospetiva ou projeção feita pela GSK, incluindo a apresentada neste 
comunicado de imprensa, está sujeita a riscos e incertezas que podem originar resultados materialmente diferentes daqueles que 
foram projetados. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, fatores descritos no ponto 3.D "Fatores de risco" do Relatório 
Anual da empresa, no Formulário 20-F de 2014. 

 

 

A PATH é a líder na inovação em saúde global. Somos uma organização internacional sem fins 

lucrativos. Salvamos vidas e melhoramos as condições de saúde, especialmente entre mulheres e 
crianças. Aceleramos os processos de inovação em cinco plataformas – vacinas, medicamentos, 
diagnósticos, dispositivos e inovações de sistemas e serviços – que potenciam a nossa visão 
empreendedora, conhecimento científico, conhecimento sobre a saúde pública e paixão pela 
equidade na saúde. Ao mobilizarmos parceiros por todo o mundo, levamos a inovação à escala 
global, trabalhando juntamente com países principalmente na África e na Ásia para enfrentar os 
maiores desafios de saúde. Juntos, apresentamos resultados mensuráveis que quebram o ciclo da 

saúde precária. Saiba mais em www.path.org.  

 

A PATH Malaria Vaccine Initiative (Iniciativa para a Vacina da Malária, IVM) é um programa 

global estabelecido na PATH através de um financiamento inicial da Bill & Melinda Gates Foundation. 
A missão da IVM é acelerar o desenvolvimento das vacinas contra a malária e catalisar um acesso 
atempado em países endémicos. A IVM pretende alcançar um mundo livre da malária. Para obter 

mais informações, visite www.malariavaccine.org. 

 
1
Análise de Intenção de Tratamento (ITT), para esta referência estatística e para as subsequentes 

2 
Burkina Faso, Gabão, Gana, Quénia, Malawi, Moçambique, e Tanzânia

 

 

INFORMAÇÃO DE CONTACTO PARA CONTACTOS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Questões sobre a GSK:    

Questões de meios de 

comunicação do Reino Unido: 
David Mawdsley +44 (0) 20 8047 5502 

(Londres) 

 Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 David Daley +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Catherine Hartley +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Sarah Spencer +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

 Claire Brough +44 (0) 20 8047 5502 (Londres) 

    

Questões de meios de 

comunicação dos EUA: 
Sarah Alspach +1 202 715 1048 

(Washington, DC) 

 Mary Anne Rhyne +1 919 483 0492 (Carolina do Norte) 

 Melinda Stubbee +1 919 483 2510 (Carolina do Norte) 

 Jenni Ligday +1 202 715 1049 (Washington, DC) 

http://www.gsk.com/
http://www.path.org/
http://www.malariavaccine.org/
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 Karen Hagens +1 919 483 2863 (Carolina do Norte) 

    
Questões de 

analistas/investidores: 
Ziba Shamsi +44 (0) 20 8047 5543 

(Londres) 

 Tom Curry + 1 215 751 5419 (Filadélfia) 

 Gary Davies +44 (0) 20 8047 5503 (Londres) 

 James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londres) 

 Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Filadélfia) 

 
Todas as questões de meios de comunicação da PATH Malaria Vaccine Initiative (Iniciativa 
para a Vacina da Malária, IVM): Ellen Wilson em +1 301 280 5723 ou ewilson@burness.com 


