
Missão 
vacina dengue 
butantan

Pessoal, o 
Instituto 
Butantan está 
testando uma 
nova vacina!

Com ela vamos avançar muito 
no combate à dengue. Mas para que 
a fase � nal da vacina seja completada, 
o Instituto Butantan conta com o nosso 
apoio. Nós também podemos participar 
como agentes dessa missão cientí� ca 
de longa duração. E é importante 
acompanhar de perto cada episódio. 



22 de olho na vacina

vacina é uma substância que 
ajuda o corpo a se defender 

de uma doença.

A vacina do Butantan 
protege contra os 4 
vírus da dengue...

...e é aplicada 
em uma dose 

única!

1 mosquito e vírus

A vacina dengue Butantan é 
composta pelos quatro vírus da 
dengue. São vírus vivos, mas 
modi� cados para que � quem mais 
fracos. Esses vírus, mesmo fracos, 
são capazes de fazer com que o 
corpo produza defesas.

A principal maneira de o mosquito 
se tornar um transmissor do vírus 
que causa a dengue é picando uma 
pessoa infectada.

1 mosquito e vírus

A principal maneira de o mosquito 
se tornar um transmissor do vírus 
que causa a dengue é picando uma 
pessoa infectada.

Você sabia que os vírus da 
dengue são transmitidos pela 

fêmea do mosquito aedes aegypti

você conhece 
alguém que já 
teve dengue? 

3 todos juntos somos fortes3 todos juntos somos fortes

O mais importante é que a vacina 
do Butantan precisa da nossa 
ajuda para estar disponível 

para todos.

Você, os 17 mil participantes do estudo 
e eu vamos ajudar a provar que a 

vacina do Butantan realmente protege 
contra todas as formas de dengue.

4 segredo cientí� co

Mas é preciso empenho, 
pois o estudo é longo. 
O participante faz um exame 
de sangue, toma a vacina e 
retorna ao centro de saúde 
todas as vezes que estiver 
combinado com a equipe do 
estudo ou se sentir febre, dor 
de cabeça ou dores no corpo. 

Quem participa vai ser 
atendido pela equipe do 
estudo sempre que se sentir 
mal, durante os cinco anos 
após a vacinação.

Todo o processo é cientí� co e 
rigoroso, incluindo o segredo 
sobre a identidade dos 
participantes.

Os vírus da dengue podem fazer 
com que as pessoas se sintam mal, 
com febre, dores no corpo, 
dor de cabeça e nos olhos. 
Pode, às vezes, até 
ocorrer sangramento.

dengue são transmitidos pela 
aedes aegypti? aedes aegypti? aedes aegypti


