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Este documento apresenta o terceiro relatório do grupo de trabalho para a coordenação de esforços da união 

na aquisição e na distribuição de vacinas contra a Covid-19, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e 

Monitoramento dos Impactos da Covid-19, elaborado em cumprimento do art. 4º, da resolução n ° 8, de 09 

de setembro de 2020, o qual afirma que o coordenador do grupo de trabalho deverá enviar quinzenalmente 

ao Comitê de Crise relatórios com informações atualizadas sobre as ações em curso no âmbito do grupo de 

trabalho.  

 

1 MINISTÉRIO DA SAUDE 

 O Ministério da Saúde monitora periodicamente o desenvolvimento clínico das vacinas candidatas 

para Sars-CoV-2, disponibilizado no documento “Relatório Técnico: Monitoramento de Vacinas em 

Desenvolvimento contra Sars-CoV-2", disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2020/novembro/13/20201030_cgpclin_decit_sctie_ms_relatorio_tecnico_monitoramento_va

cinas_sars-cov-2_final.pdf.  

 Neste monitoramento são disponibilizadas informações padronizadas em fichas técnicas de cada 

candidata à vacina contra o Sars-CoV-2 em fase clínica de desenvolvimento, tais como: desenvolvedor, país, 

nome da vacina, plataforma tecnológica (tipo de vacina), fase de desenvolvimento, registros dos ensaios 

clínicos disponibilizados em plataforma específica, detalhes dos ensaios clínicos e publicações científicas. 

 Até o momento, foram identificadas 270 vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19, das quais 

51 estão na fase clínica. O relatório apresenta o detalhamento das vacinas que estão em pesquisas com seres 

humanos.  

 O número de vacinas candidatas, com diferentes abordagens tecnológicas e provenientes de 

diferentes países, ilustra o esforço global na obtenção de uma tecnologia tão importante e necessária. O 

desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 é uma prioridade diante da pandemia, uma 

vez que a imunização pode prevenir e conter a transmissão do Sars-CoV-2, reduzindo a morbimortalidade 

associada à doença. 

 

1.1 PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio de dados atualizados até 12 de 

novembro de 2020, existem 164 vacinas candidatas em avaliação pré-clínica e 48 vacinas candidatas em 

avaliação clínica, onde destas, três em fase 2 e 11 em fase 3 de desenvolvimento3 (Quadro 1).  

Quadro 1 – Estágio Clínico de Vacinas em Desenvolvimento, OMS, 2020. 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/13/20201030_cgpclin_decit_sctie_ms_relatorio_tecnico_monitoramento_vacinas_sars-cov-2_final.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/13/20201030_cgpclin_decit_sctie_ms_relatorio_tecnico_monitoramento_vacinas_sars-cov-2_final.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/13/20201030_cgpclin_decit_sctie_ms_relatorio_tecnico_monitoramento_vacinas_sars-cov-2_final.pdf


 

Fonte: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 

Uma vez que haja a possibilidade de introdução destas vacinas no calendário nacional de vacinação 

brasileiro, compete à Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) o planejamento das 

ações de vacinação que perpassam pela discussão e definição de grupos prioritários, de acordo com os 

resultados dos estudos clínicos que indicarão a segurança, imunogenicidade e eficácia das vacinas, bem como 

as faixas etárias e grupos que apresentem as melhores respostas imunológicas; definir as estratégias de 

vacinação que proporcionem o alcance deste público alvo; monitorar o andamento e a finalização da 

campanha; e divulgar os resultados.  



Cabe destacar que dentre os processos que antecedem à disponibilização da vacina no calendário de 

vacinação, a comprovação da segurança da vacina nesta fase de estudos será determinante para a 

incorporação desta tecnologia pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e a 

Liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Devido ao impacto desta pandemia e a urgência quanto a necessidade de se dispor de medidas de 

prevenção e controle eficazes, bem como a celeridade nos acordos do Brasil com Laboratórios produtores de 

vacinas, a CGPNI está em fase de elaboração de um Plano de Operacionalização da Campanha de Vacinação 

contra a Covid-19, em paralelo aos estudos das vacinas, com vistas a antecipar o planejamento e, 

consequentemente a execução das atividades necessárias, quando da incorporação da vacina, considerando 

diferentes cenários a serem definidos.  

1.1.1 OBJETIVOS DA VACINAÇÃO 

 Geral: Contribuir para a redução de morbimortalidade pela Covid-19, bem como transmissão da 

doença. 

 Específicos: Reduzir o risco de expansão da transmissão da Covid-19; vacinar os grupos prioritários 

com maior risco de desenvolver complicações e morrer pela doença; vacinar populações com maior 

risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão 

1.1.2 VACINAS EM ESTUDO DE FASE 3 EM ACORDOS COM O BRASIL 

ASTRAZENECA – ENCOMENDA TECNOLÓGICA 

 AZD1222 ou ChAdOx1-S/Universidade de Oxford – Transferência de tecnologia para 

BioManguinhos/Fiocruz; 

 O objetivo é ampliar a capacidade nacional de produção de vacinas e tecnologia disponível para a 

proteção da população; 

 Plataforma: vetor viral não replicante (a partir do adenovírus de chimpanzé); 

 Idade da população do estudo: inicialmente até 55 anos, após, foi incluída a população maior de 69 

anos; 

 Esquema: 2 doses da vacina para avaliação da eficácia; 

 Doses de fornecimento: nessa fase inicial, serão 30,4 milhões de doses em duas entregas (15,2 

milhões). Em demonstrado a eficácia da vacina, serão disponibilizadas ainda em 20201, mais 70 

milhões de doses para a população. 

1.1.3 ESTRATÉGIA COVAX FACILITY 

 O Brasil, juntamente com outros países, manifestou interesse ao 

mecanismo COVAX (COVAX Facility), projetado para garantir o rápido e equitativo acesso às vacinas contra 

COVID-19 em todo o mundo; 

 Autorizado pelo Poder Executivo federal a adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas 

Covid-19; 

 Os objetivos da adesão ao Instrumento Covax Facility são: 



1. proporcionar, no âmbito internacional, o acesso do país a vacinas seguras e eficazes contra a 

Covid-19, sem prejuízo a eventual adesão futura a outros mecanismos ou à aquisição de 

vacinas por outras modalidades;  

  

A adesão à COVAX Facility poderá permitir o atendimento de 10% (21.255.900) da população 

brasileira, sendo para este quantitativo elencado os seguintes grupos:  

 Pessoas acima de 80 anos ou mais (4.441.053); 

 Com morbidades (10.766.989); e 

 Trabalhadores da saúde (5.034.064). 

 Totalizando 20.242.106 pessoas a serem vacinadas com as vacinas da iniciativa COVAX 

Facility. 

 

1.1.4 PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 Em 28 de agosto de 2020 ocorreu uma reunião inicial para traçar os processos de trabalho que 

deveriam ser contemplados no Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Nesta ocasião 

diversos setores do Ministério da Saúde estavam presentes, juntamente com instituições científicas e 

especialistas Ad-Hoc. Foram elencados 10 eixos prioritários de atuação, são eles: 

 Situação epidemiológica e definição da população alvo para vacinação; 

 Atualização das vacinas Covid-19; 

 Monitoramento e orçamento; 

 Operacionalização; 

 Farmacovigilância; 

 Estudos necessários para monitoramento pós marketing; 

 Sistema de informação; 

 Monitoramento, Supervisão e Avaliação;  

 Comunicação; 

 Encerramento da campanha de vacinação. 

 Após esta reunião inicial, especialistas e instituições foram inseridos nos eixos que informaram 

poder contribuir, o que exigiu uma segunda reunião, que ocorreu em 24 de setembro de 2020, para 

esclarecimentos aos indicados pelas instituições  

 Atualmente, o Plano de Operacionalização conta com os seguintes participantes: 

 Ministério da Saúde: 

o CGPNI, DEIDT, DGITIS/CONITEC, SESAI, Nucom, Ascom, CGLAB, SAPS e SAES, CGPO, 

DATASUS, DEMAS; 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – áreas de registro e farmacovigilância; 

 Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde (INCQS); 

 Fiocruz/Biomanguinhos; 

 Butantan; 



 TECPAR; 

 Sociedade Brasileira de Imunologia; 

 Sociedade Brasileira de Infectologia; 

 Sociedade Brasileira de Imunizações; 

 Conselhos Federais: Medicina, Enfermagem e Farmácia; 

 Médicos Sem Fronteiras; 

 Especialistas Ad-Hoc (USP, Santa Casa de São Paulo, Universidade de Goiás); 

 Associação de Medicina Intensiva; 

 CONASS e CONASEMS; 

 ABRASCO. 

 A participação deste grupo, se configura como fundamental para contribuir nas discussões 

necessárias para a proposição de um Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, incluindo a definição dos 

grupos prioritários, bem como nas estratégias de vacinação. Espera-se que eles acompanhem juntamente 

com a CGPNI, o desenvolvimento do plano de ação nacional e sua execução nos estados e municípios. Cabe 

destacar que os participantes externos serão convocados para as reuniões gerais no âmbito da Câmara 

Técnica, de acordo com a Portaria GAB/SVS Nº28 de 03 de setembro de 2020. 

 Em relação a definição dos grupos prioritários, alguns critérios precisam ser considerados, tais como:  

 Manutenção do funcionamento dos serviços de saúde 

o Trabalhadores da saúde encontram-se entre os grupos mais expostos ao vírus 

 Perfil da vacina 

o Faixa etária na qual está registrada e que é mais eficaz 

o Esquema de vacinação 

o Dados de segurança  

o Tipo de frasco (mono ou multidose) 

o Duração da vacina após o frasco aberto  

o Condições de armazenamento  

 Situação epidemiológica 

o Caracterização da doença como problema de saúde pública 

o Grupos com maior risco de adoecimento, agravamento do caso (complicações) e óbitos 

o Incidência 

o Coeficiente de hospitalização 

o Coeficiente de mortalidade 

1.1.4.1 ATIVIDADE DOS EIXOS: 

 Situação epidemiológica e definição da população alvo para vacinação – Reunião com 

especialistas em 16/10 para proposição do plano de trabalho. Definição de subgrupos. Inclusão 

do grupo InfoGripe Fiocruz no subgrupo. Atualização de denominadores. 03/11 reunião de 

atualização com os especialistas, onde houve a apresentação de diversos cenários e análises 

sistemáticas sobre grupos de risco. Não se chegou a um consenso. Foi determinado que o grupo 

técnico responsável encaminhará os cenários e cada especialista apontará a sua escolha com 

base em uma justificativa. Reuniões de alinhamento interno e discussão sobre denominadores 

ocorreram nos dias 16 e 18/11. Agendada reunião para 24/11 com a equipe da CGIAE/PNS para 

discussão sobre denominadores de comorbidade. 



 Atualização das vacinas da COVID19 – Criação de subgrupos:  Atualização das vacinas – 

Biomanguinhos e Butantan; Ações regulatórias – Anvisa. Dia 29/10: Reunião para apresentar as 

responsabilidades de todos os participantes do eixo. Realizada reunião em 04/11, onde 

acordou-se que um dos especialistas ficaria responsável pela estruturação de um documento 

de atualização das vacinas, com devolutiva deste documento em 20/11 e está passando por 

revisão e incorporação ao documento completo do eixo Operacionalização. 

 Monitoramento e orçamento – Competência do gabinete da Secretaria de Vigilância em Saúde. 

 Operacionalização – Atualização do Plano teórico. 22/10 realizada reunião com o grupo interno 

da CGPNI para discussão da estrutura do Plano Operacional da Campanha. A partir da 

atualização detalhada dos demais eixos, está sendo elaborado o Documento Técnico do Plano 

de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, com prazo de finalização da versão 

preliminar, em 25/11. 

 Farmacovigilância – Processo de elaboração de um protocolo preliminar de Farmacovigilância. 

Foi definido que as reuniões acontecerão todas as quintas-feiras. Nos dias 12 e 19, se discutiu o 

protocolo de farmacovigilância com os especialistas. A discussão sobre o sistema de informação 

para EAPV, está acontecendo em paralelo à reunião do eixo, e participam na construção de um 

modelo de dados, CGPNI, DATASUS e ANVISA.  

 Estudos necessários para monitoramento pós marketing – Realizada a primeira reunião em 

23/11. Foram discutidas as principais frentes de estudo necessários, sendo elencados 3 pilares: 

segurança, efetividade e aceitação/impacto. Será encaminhado um esboço de sugestões de 

perguntas e estudos nesses escopos e os especialistas irão contribuir, retornando o documento, 

ainda sem data prevista.  

 Sistema de informação – Pontos de controle diário com a equipe CGPNI e DATASUS (Rotina). 

Frontend, Backend e Painel vacinômetro em elaboração (DEMAS). Alinhamento técnico em 

19/10 (CGPNI, DATASUS, DEMAS).  A primeira reunião deste eixo com todos os componentes, 

está prevista para 25/11. 

 Monitoramento, supervisão e Avaliação – Reunião com especialistas em 22/10 para proposição 

do plano de trabalho. Definido pelos especialistas que este é um eixo transversal. Foi elaborado 

um instrumento de avaliação, que foi submetido aos pontos focais dos demais eixos. Houve 

uma reunião em 12/11, onde cada ponto focal dos demais eixos apresentaram as respostas do 

seu instrumento; foi apresentada uma proposta de indicadores para cada eixo. Está prevista 

uma reunião em 25/11, para que o ponto focal do eixo de sistema de informação apresente as 

atualizações das suas discussões, uma vez que há uma preocupação dos especialistas sobre o 

monitoramento dos dados de vacinação da população.  

 Comunicação – 22/10 Reunião com a equipe do Núcleo de comunicação para apresentar o 

trabalho dos eixos. 23/10 reunião de alinhamento interno, envolvendo também a ASCOM, para 

posterior contato com os especialistas, sem data prevista.  

 Encerramento da campanha de vacinação – Envolvimento de todos os eixos. 

 1.1.4.2 CRONOGRAMA 

 09/11 – Pontos focais dos eixos deverão encaminhar as atualizações das reuniões e as produções e 

encaminhamentos dos eixos. 

 11/11 – Reunião de alinhamento interno: CGPNI e Pontos focais.  



 20/11 – Reunião extraordinária de alinhamento interno: CGPNI e Pontos focais.  

 30/11 – Reunião com todos os integrantes de todos os eixos para atualização do plano com um todo 
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1.2 ATUALIZAÇÕES COVAX FACILITY 

 Desde a realização da última reunião do referido GT, em 27/10, a Assessoria de Assuntos 

Internacionais em Saúde (AISA) participou de reuniões no âmbito da “COVAX Facility” sobre aspectos de 

governança, bem como intermediou consultas acerca da inclusão de vacinas de mRNA no portfólio da 

“COVAX Facility” e acerca da primeira janela de oportunidade referente a três vacinas candidatas. 

1.2.1 REUNIÕES NO ÂMBITO DA COVAX  

o Primeira reunião do Conselho de Acionistas (2/11), que reuniu os 80 países participantes 

autofinanciados e focou em duas questões: a governança do Conselho e as vacinas que farão 

parte do portfólio inicial.  

o Encaminhamentos: i) GAVI circulou propostas de regras para reger a governança da “COVAX 

Facility”; ii) os países devem tomar decisões acerca do portfólio inicial de vacinas até 16/11; 

e iii) os países devem indicar representantes para o Conselho de Acionistas até 16/11; iv) os 

países também devem designar representantes para os órgãos de governança da iniciativa 

até 20/11.  

o Reunião do Conselho de Facilitação (3/11), que contou com a presença de 165 delegados 

e convidados online com objetivo de i) relatar sobre o progresso do ACT Accelerator e sobre 

os desafios enfrentados, em especial com relação ao financiamento1; e ii) apresentar as 

consequências macroeconômicas da pandemia de COVID-19.  

 

1.2.2 DECISÕES RELACIONADAS AO PORTFÓLIO DE VACINAS  

o Inclusão de vacinas de mRNA  

O Ministério da Saúde informou que o Brasil está interessado em vacinas de todas as 

tecnologias possíveis, incluindo as de mRNA, que se provem seguras, eficazes e que tenham 

sido registradas. Além disso, o Ministério posicionou-se a favor de uma vacina que possa ser 

                                                                 
1 Segundo os presidentes do Conselho, são necessários cerca de US$4.5 bilhões imediatamente e outros 
US$23.9 bilhões até o fim 2021 para acelerar as descobertas, o escalonamento, a compra e a distribuição de 
vacinas, terapias e diagnósticos para COVID-19.  
 

file:///C:/Users/felipe.soares/Downloads/WHO.%20Coronavirus%20Disease,%20Dashboard
https://covid19.who.int/table


rapidamente produzida em larga escala, de modo a iniciar a imunização com a maior 

brevidade possível.  

 

o Primeira janela de oportunidade em relação a três vacinas candidatas2 

O Ministério decidiu que neste momento não excluiria nenhuma vacina de suas 

possibilidades de exercício de opção de compra.  

 

1.2.3 DECISÕES RELACIONADAS À GOVERNANÇA 

o Representação do Brasil no Conselho de Acionista: 

O Ministério da Saúde indicou, em 16/11, o Secretário Arnaldo Correia de Medeiros para 

conselheiro no Conselho de Acionistas da COVAX-Facility.  

o Grupos de amigos da “COVAX Facility” (18/11): 

Para subsidiar as decisões relacionadas à governança, Singapura e Suíça estão liderando 

reuniões informais entre participantes da “Covax Facility”, em que estão sendo discutidos 

dois pontos:  

I. Número de membros e composição do Comitê Executivo subsidiário ao Conselho de 

Acionistas da "COVAX Facility”;  

Status da discussão: Diante da proposta do GAVI de 15 assentos, há convergência com 

relação ao aumento do número de membros (20 a 25 membros) e com relação à 

importância de que haja equilíbrio na representação dos diferentes participantes, com 

base em critérios regionais, de níveis de renda/desenvolvimento e de tipos de contrato 

assumido junto à "Facility" (opção de compra e compras firmes). Sobre a repartição de 

vagas entre as regiões, também há consenso na ideia de divisão ponderada pelo 

número de países autofinanciados de cada região. Na região das Américas, Argentina, 

Brasil,  Equador, México e Colômbia já registraram o interesse em integrar o Comitê 

Executivo.  

II. Co-presidência do Conselho de Acionistas;   

Status da discussão: o representante de Singapura sugeriu a combinação dos princípios 

de "continuidade" e de "representatividade" ("Norte-Sul"), em aparente apoio à 

confirmação dos co-presidentes provisórios: Ngozi Okonjo-Iweala (nigeriana) e Andrew 

Witty (britânico). Não houve manifestações específicas de outras delegações sobre a 

questão em geral, nem sobre os comentários de Singapura, o que poderia significar 

que não há oposição a esta opção.  

III. Possíveis grupos de trabalho. 

Status da discussão: apresentada pelo Reino Unido, a proposta de realização de grupos 

de trabalho temáticos e abertos à participação dos países visa a acelerar as decisões 

relacionadas à governança. Entre as possíveis áreas para atuação dos grupos de 

trabalho, o Reino Unido sugere a criação do “COVAX Exchange”, que seria uma espécie 

de bolsa para compra/venda/troca de doses entre os países participantes. A proposta 

britânica recebeu amplo apoio entre os participantes. O Ministério da Saúde se 

                                                                 
2 As três vacinas candidatas que foram passíveis de exclusão nessa primeira janela foram i) a vacina ChAdOx1-
S da AstraZeneca; ii) a vacina baseada em proteína recombinante da Sanofi/GSK; e iii) a vacina BNT162 da 
Pfizer / BioNTech.  



manifestou a favor da proposta 3  de criação dos Grupos e sobre o interesse em 

participar ativamente das discussões, especialmente no que se refere à definição dos 

temas que serão abordados pelos eventuais GTs. Na ocasião, apontou interesse na 

adesão do Brasil à proposta inicial do Reino Unido de criação do GT “COVAX Exchange”. 

 

1.2.5 CONSELHO EXECUTIVO  

 O Brasil apresentou sua candidatura a membro do Comitê Executivo da “COVAX Facility”, em 

comunicação de 19/11/20.  

I. Concertação regional:  

Status da discussão:  além do Grupo dos Amigos da “COVAX Facility”, a AISA participou, em 

13  e 18/11, de duas reuniões de coordenação sobre a apresentação de candidaturas, nas 

Américas, ao Comitê Executivo da COVAX Facility. As reuniões foram convocadas pelos 

quatro países do MERCOSUL e pela Colômbia. A primeira reunião contou com a presença de 

representantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, México, 

Paraguai, Peru e Uruguai. A segunda reunião teve representação mais ampla e contou com 

a presença de representantes da Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, 

República Dominicana, Equador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguai, Peru, Trinidad e 

Tobago e Uruguai. 

As reuniões foram úteis para troca de impressões e ideias sobre a COVAX Facility e sua 

governança. O espírito do COVAX Facility de oferecer vacinação contra COVID-19 a todos os 

países participantes sem discriminação foi tido em devida conta, assim como o fato de ser 

uma iniciativa destinada a congregar os participantes e incorporar a ideia de que ninguém 

está seguro até que todos estejam seguros. 

Também ficou claro que, antes de qualquer decisão do Conselho de Acionistas sobre a 

composição inicial do Comitê Executivo, seria essencial que o Conselho chegasse a um 

acordo sobre o número total de membros do Comitê. Atualmente não está claro quantos 

assentos são atribuídos à região das Américas, uma vez que a proposta original de 12 

assentos (3 assentos por região) foi atualizada para 15 assentos, sendo que ainda há 

propostas ampliação para 20 ou 25 membros. 

Outra ideia importante que foi levantada sobre a representação no Comitê Executivo é que 

deveria buscar refletir de modo proporcional o número de países autofinanciados em cada 

região. A mesma ideia aplicar-se-ia aos co-presidentes do Comitê Executivo, que deveriam 

ser eleitos membros do Comitê. A co-presidência também pode ser alternada entre os 

membros. 

Durante as reuniões, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e México apresentaram suas 

candidaturas a assentos no Comitê Executivo. Trinidad e Tobago indicou que a CARICOM 

pode estar interessada em ter um assento compartilhado no Comitê Executivo. Foi também 

considerada a proposta de estabelecer um mecanismo de rotação ou de presidência 

compartilhada, caso as candidaturas excedam o número de assentos por região. 

                                                                 
 


