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Este documento apresenta o quarto 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.  

A terceira reunião do Grupo de Trabalho ocorreu em 27 de novembro de 2020. 

 

1 MINISTÉRIO DA SAUDE 

 

1.1  ARTICULAÇÃO COM DESENVOLVEDORES EM NOVEMBRO DE 2020 

 O Ministério da Saúde realizou reuniões com as desenvolvedoras das vacinas, relacionadas no quadro 

abaixo, para análise das vacinas quanto a segurança, eficácia, produção em escala, oferta em tempo oportuno, 

preço acessível, condições logísticas favoráveis e cronograma para registro. 

 

1.1.1 ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ÀS DESENVOLVEDORAS DE VACINAS 

• Impossibilidade de aquisição de produto sem registro na Anvisa; 

• Possibilidade de MoU não vinculante; 

• Solicitação de informações técnicas às desenvolvedoras: 

o Eficácia e segurança da vacina; 



o Características da vacina: forma farmacêutica, temperatura, validade, transporte, 

armazenamento, diluente, via de administração; 

o Perspectiva de iniciar submissão contínua de documentos à Anvisa para registro. 

 

1.2 PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 - ATUALIZAÇÕES 

1.2.1 CÂMARA TÉCNICA - PORTARIA GAB/SVS Nº28 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 

 Participantes: 

o Ministério da Saúde  –  SVS: CGPNI, CGLAB, CGPO, DEIDT e  Necom.  

o Demais Secretárias e áreas: SAPS, SAES, SESAI, DGITIS/CONITEC e Ascom. 

o Agência de Vigilância Sanitária e Regulatória (Anvisa) – áreas de registro e farmacovigilância  

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

o Fiocruz/Biomanguinhos 

o Instituto Butantan 

o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) 

o Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) 

o Sociedade Brasileira de Infectologia 

o Sociedade Brasileira de Imunizações 

o Conselhos Federais: Medicina, Enfermagem, Farmácia 

o Médicos Sem Fronteiras 

o Especialistas Ad-Hoc 

o Associação de Medicina Intensiva 

o CONASS e CONASEMS 

 Competências das Instituições envolvidas 

o Acompanhar juntamente com a CGPNI o desenvolvimento do plano de ação nacional e sua 

execução nos estados e municípios 

o Apoiar a adoção de estratégias para o alcance do grupo alvo para a vacinação 

o Contribuir nas discussões necessárias para a proposição de um Plano Nacional de Vacinação contra 

a COVID-19 

o Definição dos grupos prioritários 

o Estratégia de vacinação: Com base nos dados epidemiológicos nacionais relativos à doença e 

evidências   disponíveis 

o Atualizar os estudos sobre vacinação 

1.2.2 EIXOS PRIORITÁRIOS 

1. Situação epidemiológica 

a. Identificar grupos de maior risco para adoecimento, agravamento e óbito: Idosos; Pessoas 
com comorbidades: Diabetes, HAS, Doenças cardíacas/cerebrovasculares, DPOC, Renal, 
Obesidade, Câncer, Transplantados, Anemia Falciforme 

b. Definição da população-alvo para vacinação - ritérios para a definição de grupos 
prioritários: 



 Manutenção do funcionamento dos serviços de saúde: Trabalhadores da saúde 
encontram-se entre os grupos mais expostos ao vírus.  

 Perfil da vacina: Faixa etária na qual está registrada e que é mais eficaz; Esquema 
de vacinação; Dados de segurança; Tipo de frasco (mono ou multidose); Duração 
da vacina após o frasco aberto; Condições de armazenamento 

 Situação epidemiológica: Caracterização da doença como problema de saúde 

pública; Grupos com maior risco de adoecimento, agravamento do caso 

(complicações) e óbitos. 

 Incidência: Coeficiente de hospitalização; Coeficiente de mortalidade 

 

2. Atualização das vacinas em estudo 

 Plataformas em estudo, panorama geral quantitativo de vacinas em desenvolvimento, e descrição 

das vacinas brasileiras: 

o Mais de 400 projetos em desenvolvimento 

o Metade registrada pela OMS 

o 154 estão em estágio de pesquisa pré-clínica   

o Há 44 projetos em estudos clínicos, das quais 10 em fase 3 

 

3. Monitoramento e Orçamento 

 Avaliar futuramente se a vacina entrará como rotina ou campanha anual para incorporar orçamento 

na CGPNI para aquisição 

4. Operacionalização da campanha 

 Estratégia de vacinação, distribuição de doses por unidade federada, público-alvo, meta, fases, 

prioridades 

5. Farmacovigilância 

 Monitoramento de eventos adversos pós-vacinação no pós-licenciamento da vacina (administração 

da vacina em massa) 

6. Estudos de monitoramento pós marketing 

o Coortes: Gestantes vacinadas inadvertidamente; Profissionais de Saúde 

o Estudos de efetividade e segurança 

7. Sistema de informação 

 Para registro nominal do indivíduo a fim de avaliar a cobertura vacinal da população e 

acompanhamento de eventos adversos pós-vacinação (rastreabilidade) 

8. Monitoramento, Supervisão e Avaliação 

Definição de indicadores para avaliação da estratégia de vacinação desde a sua execução até os resultados 

9. Comunicação 

 Definido o Plano de Comunicação com a previsão de dois momentos para campanha: 



 

 - Campanha de informação sobre o processo de produção e aprovação de uma vacina, com vistas a 

dar segurança à população em relação a eficácia do(s) imunizante(s) que o País vier a utilizar, bem como da 

sua capacidade operacional de distribuição. Prevista para iniciar entre dezembro e janeiro.  

 - Campanha de Informação sobre a vacinação, públicos prioritários e demais, dosagens, locais etc. 

Prevista para iniciar assim que tenhamos a definição das vacinas. 

10. Encerramento da Campanha 

 Avaliar resultados e lições aprendidas 

 

2 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES  

  

2.1 VACINA VERSAMUNE-COV-2FC  

 Desenvolvimento e Produção de Lote Piloto para Estudos Clínicos da Vacina VF-COVID-19 - proteína 

quimérica multiepítopo associada ao Versamune® - DR. Celio Lopes (USP e Farmacore) 

 Arranjo institucional Colaboração e interação efetiva entre as empresas para o desenvolvimento da 

vacina Versamune®-CoV-2FC para uso na prevenção da infecção por COVID-19:  

 - Farma Core: Desenho do estudo e responsável pela P&D da vacina;  

 - USP: Colaboração nos estudos não clínicos;  

 - PDS Biotechnology: Proprietária do sistema carreador/adjuvante Versamune® e responsável pelo 

desenvolvimento da formulação vacinal 

 Financiamento por: MCTI; CNPq; Finep 

 Vacina Versamune®-CoV-2FC - é composta de nanopartículas lipossômicas de Versamune® (que é um 

potente e seguro imunoestimulante/adjuvante comprovado clinicamente) carreando a proteína S1 

recombinante do SARS-CoV-2. A combinação da formulação foi demonstrada ser efetiva em testes 

não clínicos para induzir tanto anticorpos neutralizantes quanto as respostas celulares necessárias 

para uma vacina profilática eficaz contra COVID.  

o Antígeno - Proteína S1 (domínio S1 da proteína Spike S do SARS-CoV-2) recombinante 

produzida no sistema de expressão baculovírus/células de insetos  

o Carreador/Adjuvante – Sistema Versamune® composto de nanopartículas lipídicas 

lipossomais de R-DOTAP  

o *Formulação – vacina de subunidade composta de 2 frascos para injetáveis: um para a 

proteína S1 e outro para o carreador Versamune® que são misturados na proporção de 1: 1 

v/v antes da administração 

 



 Produção de lote para ensaio clínico: A produção do lote para ensaio clínico está sendo feita pela 

empresa Medigen Inc. (8420 Gas House Pike, Suite S, Riverside Technology Park, Frederick, MD 

21701). A empresa tem tecnologia e infraestrutura validada para produção do lote piloto para o 

ensaio clínico Fase I/IIa. 

 Ensaio clínico de Fase I/IIa de 4 coortes, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo  

O estudo unicêntrico pretende incluir 120 voluntários saudáveis com resultados negativos para 

anticorpo SARS-CoV-2 e para RT-PCR no momento da entrada no teste, e 2 coortes serão 

estratificadas por idade. Além disso, serão usados 2 coortes de baixa e alta dose de Versamune-CoV-

2FC e um controle placebo, administrados nos dias 1 e 28. Serão avaliadas segurança, tolerabilidade 

e rapidez na indução de imunogenicidade. 

Coorte Idade Placebo Dose Baixa (Vacina) Dose Alta (Vacina) 

1 ≥ 18-55 anos N=10 N=20 - 

2 ≥ 18-55 anos N=10 - N=20 

3 ≥ 56-75 anos N=10 N=20 - 

4 ≥ 56-75 anos N=10 - N=20 

 

 Ensaio clínico de Fase I/IIa – Desfechos de segurança e imunogenicidade 

Desfechos de segurança primários 

- Frequência, gravidade e relação das reações solicitadas no local da injeção desde o Dia 1 (primeira 

vacinação Versamune®-CoV-2FC) até o Dia 7  

- Frequência, gravidade e relação de AEs e SAEs emergentes de tratamento, solicitados e não 

solicitados, do Dia 1 ao Dia 91 (ou seja, 91 dias após a primeira vacinação com Versamune®-CoV-2FC) 

Desfechos de imunogenicidade secundária: 

- Título médio geométrico (GMT) de anticorpos para proteína S1 na linha de base (pré-vacinação) e 

Dias 15, 36, 60, 91, 182, 273 e 366, em comparação com o placebo 

- Porcentagem de indivíduos com alterações de 4 vezes no título de anticorpos da linha de base, 

representando a soroconversão nos Dias 15, 36, 60, 91, 182, 273 e 366 

- Porcentagem de indivíduos com respostas imunes celulares à uma biblioteca de peptídeos da 

proteína S1 avaliados por ELISPOT para Granzima B e IFN-γ na linha de base (pré-vacinação) e Dias 

15, 36, 60, 91, 182, 273 e 366, em comparação com o placebo 

- Porcentagem de indivíduos com respostas celulares à uma biblioteca de peptídeos de S1 avaliados 

por citometria de fluxo de células T CD4+ e CD8+ produtoras de citocinas de padrão Th1 e Th2 na 

linha de base (pré-vacinação) e Dias 15, 36, 60, 91, 182, 273 e 366, em comparação com o placebo 



- Porcentagem de indivíduos com anticorpo neutralizante de vírus (NAb) contra vírus vivo e / ou 

pseudovírus SARS-CoV-2 conforme mostrado pelo ensaio de microneutralização na linha de base 

(pré-vacinação) e Dias 15, 36, 60, 91, 182, 273, e 366, em comparação com o placebo 

Desfechos finais exploratórios: 

Frequência de incidentes confirmados (PCR positivo) de infecção por SARS-CoV-2 (Período de tempo: 

até 9 meses após a vacinação) 

 Cronograma Fase I/II 

 

Orçamento: R$ 27 milhões 

 

 Cronograma Fase III 

O grupo planeja conduzir um ensaio clínico de Fase 3 multicênctrico (aproximadamente 30 locais em 

diferentes regiões brasileiras), randomizado, duplo-cego e controlado por placebo com previsão de 

início em setembro de 2021. O estudo pretende incluir 30 mil voluntários saudáveis com resultados 

negativos para anticorpo SARSCoV- 2 e RT-PCR no momento da entrada no teste. Os indivíduos serão 

estratificados por idade: 18-55 e 56-75 anos. A vacina será administrada em duas doses de mesma 

concentração por via subcutânea e espaçadas de 28 dias cada uma. 

Início previsto: 2º semestre de 2021 

 

Orçamento: R$ 282 milhões 

 



3 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA 

 Na reunião do Grupo de Trabalho no dia 27/11/2020, ANVISA informa que a empresa Pfizer iniciou a 

submissão contínua de documentos para registro, tendo sido enviado dados pré-clínicos e dados clínicos das 

fases I e II. A empresa também aguarda até 10 de dezembro relatório do FDA sobre o pedido de uso 

emergencial. Acrescenta que técnicos da Anvisa estão na China e farão inspeção dia 30 de novembro até dia 

05 de dezembro na fábrica do Insumo farmacêutico ativo (IFA) da Sinovac, e na semana seguinte farão a 

inspeção na planta fabril do IFA da AstraZeneca. Ainda, a empresa Gamaleya esteve em reunião com a agência, 

mas ainda não iniciou o processo de submissão contínua. E a empresa Sanofi também iniciou discussões com 

Anvisa. 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 23/11/2020, encaminha para conhecimento do Grupo 

de Trabalho, Nota Técnica nº 196/2020/SEI/GADIP-CG/ANVISA, em anexo ao presente relatório. 

 Informa, por meio da Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (CGMED), que até o 

momento quatro vacinas destinadas à prevenção de Covi-19 foram autorizadas pela Anvisa para 

desenvolvimento no país. Os estudos clínicos com essas quatro vacinas foram autorizados após avaliação das 

condições de resposta às necessidades regulatórias, no caso de eventual registro no futuro, e à segurança dos 

participantes. 

 Acrescenta que, em 18/11/2020, foi publicada a Instrução Normativa nº 77/2020, que dispõe sobre 

o procedimento de submissão contínua de dados técnicos para o registro de vacinas para Covid-19. Desta 

forma, as empresas podem apresentar os dados técnicos para o registro de vacina para Covid-19 de forma 

gradativa, à medida que os dados forem sendo obtidos, antes mesmo de submeter formalmente o pedido de 

registro. Adiantando a análise pela Anvisa, concomitante ao desenvolvimento das vacinas e reduzindo o 

tempo total do processo. 

 Anvisa ainda esclarece que relativo a verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação de 

estabelecimentos que produzem medicamentos, incluindo as vacinas, é uma das atribuições da Gerência-

Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária (CGFIS). Esta atividade assegura que o estabelecimento é capaz de 

fabricar o produto em toda a sua cadeia produtiva, desde a aquisição do material inicial até a obtenção do 

produto final, no caso a vacina, cumprindo requisitos mínimos de qualidade, a fim de que possa ser 

comercializado e disponibilizado à população, mantendo suas características de segurança, qualidade e 

eficácia. 

 

4 PONTOS DE ATENÇÃO 

 Aprovação das MP 994, MP 1003 e MP 1004 

 MMFDH alerta para necessidade avaliação de grupos prioritários para vacinação. E também da 

necessidade de ações de comunicação na perspectiva da acessibilidade, utilização de libras e 

legendas.  










