
Hospital Emílio Ribas convida famílias com 

adolescentes para estudo científico com nova vacina 

contra chikungunya  

  
Doença que causa dores intensas nos músculos e articulações, que podem ser 

incapacitantes.  

  

A Unidade de Pesquisa do Instituto de Infectologia Emílio Ribas convida pais e 

responsáveis por adolescentes de 12 a 17 anos para participarem de um estudo 

para vacina contra chikungunya. Somente no ano passado, houve 93,4 mil casos 

da doença no Brasil, que causa manchas avermelhadas, febre alta, dores intensas 

nos músculos, na cabeça e nas articulações (pés, mãos, pulsos) e que pode ser 

incapacitante, deixar sequelas graves e até matar, principalmente no caso de 

pessoas que apresentem outras doenças pré-existentes. 

Hoje, não há vacinas disponíveis para a chikungunya. A doença é causada por 

vírus transmitido por mosquitos, como Aedes aegypti, o mesmo que causa a 

dengue. 

O estudo é encabeçado pelo Instituto Butantan no Brasil. A mesma vacina já foi 

utilizada em um outro estudo com 4.115 adultos nos EUA e se mostrou bem 

tolerada e segura. Os dados do estudo norte-americano estão na reta final de 

aprovação pelos órgãos regulatórios do país, equivalentes à Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) no caso do Brasil. 

 

Regras 

Como em qualquer estudo de fase 3 para vacinas, uma parte dos participantes 

receberá o imunizante e a outra receberá placebo. A divisão dos grupos se dá 

por sorteio digital e, pela regra do estudo, é mantida em sigilo para não 

influenciar nos resultados.  

Ao todo o estudo terá duração de 15 meses.  Quando o estudo for encerrado, 

caso a vacina seja aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), o sigilo sobre ter recebido placebo ou vacina será quebrado para o 

voluntário e ele poderá ser efetivamente imunizado caso faça parte do grupo 

placebo.   

Podem ser apontados dois aspectos muito positivos para quem aceitar contribuir 

com essa pesquisa. Em primeiro lugar, que poderão ficar protegidos em 

primeira mão contra a chikungunya, doença que teve aumento de 31,3% de 

2020 para o ano passado no país e que é altamente debilitante. Em segundo 



lugar, destaca-se a satisfação, como jovens cidadãos, de estarem contribuindo 

com uma pesquisa de interesse social e humanitário para o Brasil e para o 

mundo.    

O Estudo está recrutando 750 adolescentes em vários centros ativos no Brasil, 

sendo o Instituto de Infectologia Emílio Ribas a unidade representante no 

Estado de São Paulo. 

  

Passo a passo a passo para interessados  

A família deve se inscrever para participar do estudo e será chamada para uma 

visita presencial à unidade de pesquisa do Emílio Ribas. É mandatório que os 

responsáveis estejam junto e com documento que comprove seu vínculo com o 

adolescente.   

Na primeira visita, tanto o adolescente quanto os acompanhantes adultos terão 

que assinar um termo de consentimento, o documento explica todas as regras do 

estudo e atesta que ambos concordaram em participar. Nesta etapa, também são 

feitas consultas médicas e exames laboratoriais para constatarem que o 

voluntário está apto a participar do estudo.   

Nas próximas visitas, o voluntário receberá sua dose, que pode ser de 

imunizante ou de placebo. O jovem, então, passará a ser monitorado pela equipe 

multidisciplinar da Unidade de Pesquisa especialmente por meio de visitas 

presenciais à unidade (serão até seis visitas) e por conversas pelo whatsapp.   

Um telefone médico do estudo estará disponível 24h para tirar dúvidas ou 

apoiar com atendimentos de qualquer eventual emergência. Caso o participante 

apresente algum evento adverso, ele poderá receber atendimento no Emílio 

Ribas.   

A Unidade de Pesquisa do Emílio Ribas funciona de segunda à sexta, das 8h às 

17h, porém o agendamento é flexível para atender os horários mais 

convenientes aos participantes.   

A Unidade de Pesquisa do Emílio Ribas, que trabalhará com a vacina contra a 

chikungunya, é um Centro de referência de pesquisa em vacinas. 

 

Para manifestar seu interesse, por favor acesse este formulário e nos forneça 

alguns dados para que possamos entrar em contato depois: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfA-

N59WfOXXckZM1PGri5vM_YM2rLf0Feh_qGSyZuLG2llw/viewform 

 

 

Assessoria de Imprensa Emílio Ribas   

Adriana Matiuzo (11) 9 5158-6921 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfA-N59WfOXXckZM1PGri5vM_YM2rLf0Feh_qGSyZuLG2llw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfA-N59WfOXXckZM1PGri5vM_YM2rLf0Feh_qGSyZuLG2llw/viewform

