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A inovação se refere a produção de cepas de BCG recombinantes capazes de expressar e 
secretar an�genos oriundos de Sars-CoV-2, associando as qualidades imunomoduladoras 
da vacina BCG à entrega de an�genos protetores de Sars-CoV-2, potencializando sua 
eficácia vacinal.

(1) Espera-se que o efeito vacinal seja potencializado pelas caracterís�cas já descritas 
para o BCG como indutor inespecífico da imunidade treinada. (2) A vacina BCG, neste 
caso, seria u�lizada na prevenção da COVID-19, já que seria uma cepa recombinante 
capaz de expressar an�genos de Sars-CoV-2 na forma secretada.  (3) A proposta prevê a 
expressão de an�genos recombinantes u�lizando a vacina BCG Moreau como 
hospedeiro. O uso de uma sequência de DNA específica para iden�ficação gené�ca da 
cepa BCG Moreau já foi protegida por meio do ins�tuto patentário no Brasil.  Trata-se de 
uma prestação de serviços que visa a construção de cepa de BCG recombinante capaz de 
expressar e secretar um dado an�geno derivado de Sars-Cov-2 e seu fornecimento para 
grupos interessados em testar seu potencial protetor.
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O problema técnico e aplicação abordados no presente projeto têm como base o ar�go 
abaixo detalhado (1), que sugere o uso de BCG recombinante expressando pep�deos ou 
proteínas de SARS-CoV-2 como vacina, explorando as qualidades adjuvantes e indutoras 
de imunidade treinada pelo BCG.  O grupo de pesquisa, por acumular exper�se técnica na 
manipulação de  micobactérias, propõe montar constructos de BCG expressando 
proteínas ou pep�deos de Sars-Cov-2, e fornecer esse constructo para grupos ou 
empresas interessados.  A cepa de BCG a ser u�lizada é a cepa BCG Moreau, que já foi 
alvo de proteção patentária pela Fiocruz para outros projetos, e é  adicionada de um 
cassete de expressão que possibilita a expressão e secreção de um an�geno de 
Sars-Cov-2.                                                                                                       
(1) Gupta PK. New disease old vaccine: Is recombinant BCG vaccine an answer for 
COVID-19? 2020. Cellular Immunology 356: 104187 
(h�ps://doi.org/10.1016/j.cellimm.2020.104187)
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