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Este documento apresenta o quinto 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 DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

1.1 RELATO DA SESSÃO INFORMATIVA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) 

REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020 

A seguir, relato da Divisão de Cidadania (DCID) do Ministério das Relações Exteriores acerca 
da Comunicação da Missão do Brasil em Genebra, o qual a OMS apresentou atualizações sobre os 
trabalhos do IPPPR e sobre vacinas contra a COVID-19. Reiterou a importância de que países 
celebrem acordos de indenização com empresas fabricantes de vacinas, a fim de poderem contar 
com acesso aos imunizantes. 

A OMS promoveu em 3/12, nova sessão informativa semanal aos Estados-Membros sobre 
a pandemia de Covid-19. Na ocasião, foram fornecidas atualizações sobre os trabalhos do Painel 
Independente de Preparação e Resposta a Pandemias (IPPPR, na sigla em inglês) e sobre a evolução 
do desenvolvimento de vacinas contra a doença. 

O DG-OMS repassou os temas que seriam tratados na presente sessão. Em relação ao IPPPR, 
informou que a próxima reunião dos membros está prevista para os dias 16 e 17/12. Recordou que 
o andamento dos trabalhos do Painel será analisado na 148ª sessão do Conselho Executivo, em 
janeiro de 2021. 

Ressaltou, ainda, o anúncio do Reino Unido de aprovação para uso emergencial da vacina 
produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech, destacando tratar-se de "grande feito", pelo pouco 
tempo transcorrido desde a identificação do novo coronavírus. Reiterou a disposição da OMS em 
assegurar que todos os países recebam vacinas da forma mais rápida possível, mas sublinhou que a 
disponibilidade será limitada no início do próximo ano. 

Em seguida, o chefe do secretariado do IPPPR, repassou o cronograma de trabalhos e os 
termos de referência do Painel. Informou que os membros do Painel estão acompanhando os 
debates em curso no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, por ocasião da sessão especial 
sobre Covid-19, em 3 e 4/12. Recordou a solicitação de informações, encaminhada aos Estados-
Membros, sobre a cronologia da Covid-19 em cada país e sobre ações de combate à pandemia no 
nível nacional. Reiterou pedido de comentários e sugestões sobre os trabalhos do IPPPR. Informou 
haver recebido, nesse sentido, observações de Austrália, China e Suécia. 

Em resposta a questionamentos de diversos países sobre previsão de publicação do 
relatório final do IPPPR, considerou-se ser pouco provável que haja um documento de caráter 



definitivo até a 74ª Assembleia Mundial da Saúde (maio/2021), já que as ações de enfrentamento 
da pandemia deverão prosseguir ao longo de 2021. Asseverou que o Painel apresentará "um 
relatório", a ser publicado com a antecedência possível, de modo a permitir análise por parte dos 
Estados-Membros previamente à 74ª AMS. Em reação a pergunta do Reino Unido, informou, 
ademais, que o Painel ainda não havia decidido sobre o tema, mas que o entendimento preliminar 
seria o de que as informações encaminhadas pelos países somente serão tornadas públicas caso 
haja concordância do país concernido. 

A diretora-geral assistente da OMS para acesso a medicamentos e produtos de saúde, 
iniciou sua apresentação informando que as primeiras doses de vacinas deverão começar a ser 
aplicadas antes do fim do ano corrente, em países de renda mais elevada. Salientou, na sequência, 
o seguinte quadro regulatório atual para autorização de uso de vacinas, de acordo com cada 
fabricante: 

(i) Pfizer/BioNTech: uso emergencial autorizado pelo Reino Unido; EUA, UE e OMS devem 
concluir aprovação para uso emergencial até o fim de 2020; 

(ii) Moderna: EUA, UE e OMS devem concluir aprovação de uso de uso emergencial até o 
fim de 2020; Reino Unido apenas entre março e junho de 2021; e 

(iii) AstraZeneca: Reino Unido deve concluir aprovação de uso de uso emergencial até o fim 
de 2020; UE e OMS, até fevereiro de 2021; EUA, apenas entre março e junho de 2021. 

Outros fabricantes, como Sinovac e Novavax, deverão ter os processos de autorização 
regulatória de suas vacinas finalizados, pelos países/organizações citadas, ao longo do primeiro 
semestre do próximo ano. 

Em relação ao mecanismo COVAX, Simão informou que o portfólio já inclui compromissos 
firmados com 3 fabricantes de vacinas candidatas: Sanofi/GSK (200 milhões de doses), Novavax e 
AstraZeneca (200 milhões de doses para países do COVAX AMC). Reiterou o objetivo da COVAX de 
assegurar a distribuição de 2 bilhões de doses de vacinas até o fim de 2021. 

Vale recordar que, pelos termos dos contratos sob a COVAX Facility, a autorização (ainda 
que em caráter emergencial) para uso pela OMS e/ou por agências regulatórias ditas "stringent" 
(casos de EUA, UE, entre poucos outros) já habilitaria a GAVI a oferecer vacinas disponíveis para os 
países participantes daquela iniciativa. 

A diretora do Departamento de Imunização da OMS, tratou, do tema da responsabilidade 
por eventuais efeitos adversos decorrentes do uso das vacinas. Assinalou o interesse dos fabricantes 
em celebrar acordos de indenização com os países, de modo a obterem segurança financeira e 
jurídica para uso de seus imunizantes. 

Sublinhou, a respeito, que a ausência de tais acordos poderá dificultar o acesso de cada 
participante do COVAX às vacinas. Ressaltou, igualmente, a possível necessidade de ajuste de 
legislação em cada país para celebração de tais acordos, informando que a OMS está trabalhando 
em uma linguagem jurídica padrão, para apoiar os países interessados. Também destacou que, para 



os 92 países do COVAX AMC (modalidade apoiada por financiamento de doadores para países de 
renda baixa ou média), está em discussão a criação de mecanismo global de compensação para 
cobrir os custos com tais indenizações. 

Por fim, foi recomendado a todos os países que desenvolvam seu respectivo plano nacional 
de vacinação para a COVID-19, fortalecendo infraestrutura, buscando, caso necessário, 
financiamentos junto a organismos financeiros multilaterais e informando suas respectivas 
populações a respeito dos passos para proceder às campanhas de imunização. 

No segmento interativo, a União Europeia perguntou sobre a possibilidade de doação de 
vacinas, no âmbito da COVAX Facility, caso se verifique excedente por conta de acordos bilaterais já 
firmados com fabricantes. Afirmou-se que doações serão possíveis, mas que o processo ainda será 
discutido pela própria COVAX Facility, com vistas a manter o objetivo de alocação equitativa. 

A França questionou sobre os planos de acompanhamento das vacinas a partir do início das 
campanhas de imunização. Ponderou ser fundamental seguir de perto a aplicação de vacinas, para 
entender temas como duração e nível da proteção. Realçou, ainda, que as próprias vacinas já em 
testes poderão sofrer modificações evolutivas no futuro, o que também exigirá acompanhamento 
por parte da OMS. Em complemento, a cientista-chefe da Organização, recordou que os testes em 
curso não contemplam populações como crianças e mulheres grávidas, que também poderão ter 
acesso a vacinas e, portanto, exigirão monitoramento constante. Foi assinalado que os testes em 
curso das diferentes vacinas reportaram, até o momento, número muito baixo de efeitos adversos 
(sobre um universo de dezenas de milhares de participantes nos ensaios clínicos). 

Ponderou que, em cenário de imunização de centenas de milhões de pessoas, os números 
tenderão a ser maiores, de modo que a OMS seguirá monitorando a aplicação das vacinas, ao longo 
dos próximos anos. 

Egito e Palestina solicitaram esclarecimentos sobre o cronograma de entrega de vacinas, no 
âmbito da COVAX Facility, ao longo de 2021. Foi reiterarado o objetivo de entrega de 2 bilhões de 
doses, recordando que, inicialmente, a disponibilidade será limitada, em função das capacidades 
globais de produção. Quanto à distribuição, reforçaram a intenção de seguir o processo descrito no 
âmbito do Marco de alocação equitativa de vacinas. 

A Alemanha questionou a OMS sobre o andamento das discussões a respeito de viagens 
internacionais e certificados de vacinação. O diretor-geral assistente de preparação para 
emergências, informou que o tema está sendo debatido no âmbito do Comitê de Revisão do 
Regulamento Sanitário Internacional, com o auxílio de especialistas em temas de aviação e direitos 
humanos. Afirmou que a OMS pretende publicar, em breve, diretrizes e recomendações sobre o 
assunto. 

Em reação a questionamentos de Peru e África do Sul sobre o tema dos acordos de 
indenização, a OMS reiterou que está trabalhando em linguagem que poderá auxiliar todos os países 
na eventual necessidade de adequação legislativa. Sublinhou, no entanto, que o mecanismo coletivo 
de compensação está sendo debatido apenas para os participantes do COVAX AMC, no 
entendimento de que os demais países têm capacidade própria de financiamento. 



1.2 ADOÇÃO DE MEDIDAS RELACIONADAS A "LIABILITY" E ETIQUETAMENTO EM PREPARAÇÃO 

À ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS NO ÂMBITO DA "COVAX FACILITY" 

A seguir, teor de comunicação da Missão do Brasil em Genebra, que informa sobre DG-OMS 
convida os estados membros a tomarem as providências necessárias em matéria de 
responsabilidade por danos ("liability") e de etiquetamento de produtos para que não haja 
limitações ou atrasos na distribuição de vacinas contra a COVID-19 no âmbito da "COVAX Facility". 

Quanto a responsabilidade por danos, informa-se que a "COVAX Facility" estaria 
trabalhando para encontrar solução prática para a questão da atribuição de responsabilidades 
associadas à distribuição das vacinas sob o mecanismo. Indica que os fabricantes teriam expressado 
relutância em distribuir vacinas por meio da "Facility" sem que exista clareza sobre essas regras de 
atribuição. A solução buscada, sempre segundo a correspondência, deveria ser justa e capaz de 
mitigar riscos financeiros para os países e envolveria as seguintes iniciativas: 

a. todos os países participantes da COVAX devem celebrar acordos de indenização com as 
fabricantes de vacinas; e 

b. os 92 países elegíveis sob a modalidade "COVAX Advanced Market Commitment" – AMC 
(com apoio de doadores) devem (i) apresentar garantias de indenização emitidas por 
terceiros; e (ii) estabelecer mecanismo de compensação para indivíduos que sofram 
eventos adversos graves associados às vacinas distribuídas no âmbito da COVAX. 

O DG-OMS exorta os estados-membros a avaliarem a necessidade de criar marcos legais 
para indenizar fabricantes e outros atores relevantes, bem como para permitir que pessoas dentro 
dos países aceitem pagamentos oriundos do proposto mecanismo de compensação da COVAX. Caso 
essa necessidade seja identificada, convida-se os países a pôr em vigor, com a brevidade possível, 
marco jurídico que possibilite o recebimento das vacinas assim que a distribuição por meio da 
COVAX Facility comece. 

Comunica-se que informações adicionais sobre a proposta podem ser encontradas em: 
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/BRIEFINGNOTE-Indemnification-and-
Compensation-COVAX-AMC-Countries.pdf.  

Também faz-se referência ao fato de que as vacinas estariam sendo produzidas antes das 
decisões nacionais que permitam sua utilização nos respectivos territórios. A produção antecipada, 
segundo o DG, seria essencial para garantir distribuição imediata após a correspondente aprovação 
regulatória. Por outro lado, indica que não haveria acordo universal sobre formato e conteúdo das 
ampolas ou sobre a embalagem e etiquetagem das vacinas. A multiplicidade de exigências nacionais, 
poderia ser obstáculo a oferta das vacinas com a rapidez necessária. A OMS teria, portanto, 
desenvolvido modelos para ampolas e rotulagem, como forma de unificar os requisitos para vacinas 
que serão distribuídas por meio da "COVAX Facility". A organização teria, também, desenvolvido 
códigos de barras a serem apostos em embalagens secundárias para rastreamento e acesso a bulas 
e folhetos sobre os produtos. 

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/BRIEFINGNOTE-Indemnification-and-Compensation-COVAX-AMC-Countries.pdf
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/BRIEFINGNOTE-Indemnification-and-Compensation-COVAX-AMC-Countries.pdf


Nesse contexto, o DG-OMS também convida os estados-membros a identificarem a 
existência de regras nacionais que permitam isentar as vacinas oriundas da "COVAX" das regras de 
rotulagem aplicáveis no nível nacional, como forma de garantir que possam ser distribuídas desde 
que observem os modelos estabelecidos pela OMS. Seria importante, ainda, autorizar que 
informações nos idiomas locais (além das seis línguas oficiais da ONU) sejam impressas e 
distribuídas. 

Os modelos podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.who.int/teams/regulationprequalification/eul/covid-19/covid-19-model-packaging.  

Informações sobre os códigos de barras podem ser acessados em: 
https://www.who.int/publications/m/item/bar-codes-qr-codes-and-vaccine-vial-monitors-in-
thecontext-of-covid-19-vaccines.  

 

2 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA 

  

 Até a data de 07/12/2020, a Agência por meio da CGMED informa que quatro vacinas contra Covid-

19 foram autorizadas pela Anvisa para desenvolvimento no país, após avaliação das condições de resposta às 

necessidades regulatórias, e à segurança dos participantes envolvidos. Informa que quatro empresas 

iniciaram a submissão da documentação para subsidiar o registro de vacina para Covid-19 pelo procedimento 

de submissão contínua, conforme a Instrução Normativa nº 77 de 18 de novembro de 2020. 

 Ainda foi publicado em 02 de dezembro de 2020, o Guia nº 42/2020 – Guia sobre requisitos mínimos 

para submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de 

vacinas Covid-19. O documento está disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-

anvisa/2020/anvisa-define-requisitos-para-pedidos-de-uso-emergencial-de-vacinas/guia-uso-

emergencial.pdf  

 A Agência destaca que a autorização de uso emergencial e temporário de uma vacina experimental 

contra a Covid-19 será restrita a um público previamente definido, não substituindo o registro sanitário no 

Brasil. Acrescenta que somente as vacinas com registro sanitário concedido pela Anvisa poderão ser 

disponibilizadas para comercialização. 

 Encaminha para conhecimento do presente Grupo de Trabalho, a Nota Técnica nº 

317/2020/SEI/CGMED/DIRE2/ANVISA, elaborada pela Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos (CGMED), transcrita a seguir, na íntegra, no item 2.1. 

 

2.1 NOTA TECNICA Nº 317/2020/SEI/CGMED/DIRE2/ANVISA 

2.1.1. RELATÓRIO 

https://www.who.int/teams/regulationprequalification/eul/covid-19/covid-19-model-packaging
https://www.who.int/publications/m/item/bar-codes-qr-codes-and-vaccine-vial-monitors-in-thecontext-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/bar-codes-qr-codes-and-vaccine-vial-monitors-in-thecontext-of-covid-19-vaccines
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-define-requisitos-para-pedidos-de-uso-emergencial-de-vacinas/guia-uso-emergencial.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-define-requisitos-para-pedidos-de-uso-emergencial-de-vacinas/guia-uso-emergencial.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-define-requisitos-para-pedidos-de-uso-emergencial-de-vacinas/guia-uso-emergencial.pdf


 Cuida a presente Nota Técnica da manifestação atualizada da Gerência-Geral de Medicamentos e 

Produtos Biológicos sobre o andamento dos processos relacionados aos estudos clínicos e ao registro das 

vacinas contra a COVID-19, para subsidiar a elaboração do relatório pelo Coordenador do Grupo de Trabalho 

para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de vacinas contra a Covid19, no âmbito 

do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, conforme estabelecido no 

Art. 4º da Resolução nº 8, de 9 de setembro de 2020. 

Art. 4º O Coordenador do Grupo de Trabalho deverá enviar 

quinzenalmente ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos da covid-19 relatórios com informações atualizadas sobre as 

ações em curso no âmbito do Grupo de Trabalho. 

2.1.2. ANÁLISE  

 No que compete à GGMED informamos o que segue:  

 

2.1.2.1 ESTUDOS CLÍNICOS 

  Até o momento quatro vacinas destinadas à prevenção de COVID-19 foram autorizadas pela Anvisa 

para desenvolvimento no país: 

 

 

2.1.2.2 REGISTRO  

 Quatro empresas já iniciaram a submissão da documentação para subsidiar o registro de vacina 

para a Covid-19 pelo procedimento de submissão contínua, estabelecido pela Instrução Normativa nº 77 de 

18 de novembro de 2020.  

 No quadro abaixo descremos um panorama geral do conjunto de dados que são requeridos para o 

registro de vacina e qual a situação para cada uma das vacinas para as quais as empresas já iniciaram o 

envio de documentos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 02/12/2020 foi publicado o Guia nº 42/2020 – Guia sobre os requisitos mínimos para submissão 

de solicitação de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas Covid-19. 

 O documento tem como objetivo orientar as empresas desenvolvedoras de vacinas sobre os dados e 

as informações necessárias para apoiar a decisão da Agência na emissão de autorização temporária para 

vacinas experimentais. Esta é mais uma medida da Anvisa que visa acelerar o acesso às vacinas sem 

comprometer a saúde da população. 

  Para concessão da autorização temporária serão considerados dados de estudos não clínicos e 

clínicos, de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle, resultados 

provisórios de ensaios clínicos, entre outras evidências científicas. Além disso, a empresa deve apresentar 

informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a qualidade da 

vacina.  



 A autorização de uso emergencial e temporária de uma vacina experimental contra a Covid-19 será 

restrita a um público previamente definido. Essa autorização não substitui o registro sanitário no Brasil. 

Somente as vacinas com registro sanitário concedido pela Anvisa poderão ser disponibilizadas para 

comercialização.  

 A modalidade de uso emergencial e temporário pode trazer benefícios a determinados e controlados 

grupos, como medida adicional para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.  

 O pedido de uso emergencial e temporário deve ser submetido pela empresa desenvolvedora da 

vacina contra Covid-19. Para isso, a empresa deve possuir Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), 

com atividade de fabricar ou importar medicamento.  

 É necessário também que a vacina seja acompanhada de um Dossiê de Desenvolvimento Clínico de 

Medicamento (DDCM) anuído pela Agência. Ademais, o ensaio clínico na fase 3 deve estar em andamento e 

condução no Brasil.  

 A empresa deverá enviar os relatórios com os dados disponíveis sobre qualidade, segurança e eficácia 

da vacina, além de relatório conclusivo que demonstre ser favorável a relação benefício-risco para o uso 

emergencial da vacina, nos termos estabelecidos no Guia e nas regulamentações vigentes.  

 

2.1.3 CONCLUSÃO  

 A GGMED apresentou as informações mais recentes relacionadas às vacinas para a Covid-19, no que 

se refere: aos estudos clínicos aprovados para condução no Brasil, ao andamento dos processos de registro, 

bem como em relação as medidas tomadas para proporcionar maior celeridade à disponibilização de tais 

vacinas à população brasileira. Permanecemos à disposição para qualquer complementação necessária ou 

algum esclarecimento quanto ao conteúdo desta Nota Técnica. 


