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Esta proposta também deve oferecer oportunidades para uso desta vacina, des�nada a 
interferir na infecção aguda viral, visando o tratamento de doenças notoriamente com 
episódios inflamatórios intensos, como a COVID-19. A vacina BCG Moreau vem sendo 
produzida pela Fundação Ataulpho de Paiva (FAP-RJ) e um segundo uso dessa natureza  pode 
proporcionar significa�vo desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro

O uso da cepa BCG exclusiva do Brasil com panorama de proteção para COVID-19. A 
principal abordagem será o uso da vacina BCG não apenas pela memória imunológica aos 
an�genos micobacterianos, mas também como um reforço ao sistema imunológico, o 
que pode levar a uma proteção não específica contra outros patógenos ou um curso mais 
leve da infecção causada por SARS-COV2
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A hipótese deste projeto é que a vacina BCG seja, potencialmente, capaz de orquestrar a 
excessiva tempestade de citocinas desencadeada pela infecção por SARS-COV2, e esta 
imunomodulação es�mularia em grande proporção à aquisição de propriedades 
an�-virais efe�vas. Esta proposta também deve oferecer oportunidades para uso desta 
vacina, des�nada a interferir na infecção aguda viral, visando o tratamento de doenças 
notoriamente com episódios inflamatórios intensos, como a COVID-19.                                         
A mencionada hipótese já foi descrita em ar�gos cien�ficos, tais como os  documentos:                             
(1) "O'Neill LAJ, Netea MG. BCG-induced trained immunity: can it offer protec�on against 
COVID-19? Nat Rev Immunol. 2020 Jun;20(6):335-337. doi: 10.1038/s41577-020-0337-y. 
PMID: 32393823; PMCID: PMC7212510." ; e                                                                                                   
(2) Redelman-Sidi G. Could BCG be used to protect against COVID-19? Nat Rev Urol. 2020 
Jun;17(6):316-317. doi: 10.1038/s41585-020-0325-9. PMID: 32341531; PMCID: 
PMC7184546.
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