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SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
 

Nota SAJ  nº 403 / 2020 / CGIP/SAJ/SG/PR
 

Interessado:          CGU - AGU

Assunto:              Considerações à CGU para apresentação
das informações presidenciais na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6586, em trâmite
perante o Supremo Tribunal Federal, sob a
relatoria do Ministro Enrique Ricardo
Lewandovski.

 Processo :             00692.003382/2020-34

 
Senhor Subchefe,
 
I - RELATÓRIO
1. Trata-se de pedido de subsídios formulado pela Consultoria-Geral da
União que auxiliem na manifestação em juízo nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI nº 6525, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista
(PDT). De acordo com a inicial, o autor pretende (2190681):

I) A concessão de medida cautelar ad referendum do Plenário, nos termos do
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.868/99, para conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020, estabelecendo que “compete
aos Estados e Municípios determinar a realização compulsória de vacinação e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia de COVID-19 (art. 3º, III, “d”,
Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências
científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual”.
II) Em não sendo o caso deste Egrégio Supremo Tribunal Federal entender pela
excepcional urgência a que alude o artigo 10, §3º, da Lei nº 9.868/99, pugna ao
(à) Excelentíssimo (a) Ministro (a) Relator (a) pela aplicação do rito descrito no
artigo 12 da Lei nº 9.868/99;
III) Seja oficiado, no prazo de 30 (trinta) dias, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 9.868/99;
IV) Seja citado o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, nos
termos do artigo 103, §1º, da Constituição Federal, para atuar como custos legis,
bem como o Advogado-Geral da União, para defender o ato impugnado, a teor
da determinação vertida do artigo 103, §3º, da Constituição Federal de 1988,
ambos no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 8º, da Lei nº 9.868/99);
V) Seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada
procedente para conferir para conferir interpretação conforme à Constituição ao
art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020, estabelecendo que “compete aos Estados e
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Municípios determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas
profiláticas no combate à pandemia da COVID-19 (art. 3º, III, “d”, Lei nº
13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências
científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual”. 
 

2. Atento à celeridade processual, abaixo se transcreve o resumo da
demanda (2194997):

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6586, ajuizada pelo Partido
Democrático Trabalhista, objetivando conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020, estabelecendo que “compete
aos Estados e Municípios determinar a realização compulsória de vacinação e
outras medidas profiláticas no combate à pandemia de COVID-19 (art. 3º, III, “d”,
Lei nº 13.979/2020), desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências
científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual".
2. O partido autor narra que a Lei nº 13.979/2020, editada para fins de disciplinar
a excepcionalidade a que alude o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, especificamente no que tange às medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, prevê a
determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas
profiláticas (...) 
3. Alega que a dicção do dispositivo legal suso mencionado, estabelece "que as
autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, a vacinação e
outras medidas profiláticas, sendo os gestores locais de saúde competentes no
que tange a essa hipótese específica (art. 3º, §7º-A, inciso III, da Lei nº
13.979/2020). Mencione-se, nesse ponto, que a emergência internacional,
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conclama um facere
estatal mais enérgico, mormente para fins de garantir a salvaguarda de direitos
fundamentais."
4. Aduz que, conforme o entendimento encampado na MC-ADI 6341/DF e na ADI
6362/DF, pretende-se a interpretação conforme do art. 3º, III, “d” c/c § 7º, III, da
Lei n 13.979/2020 – com a nova redação dada pela Lei nº 14.035/2020,
assegurando a competência dos Estados e Municípios para decidir acerca da
imunização compulsória contra a COVID-19. (...)
6. Afirma que a aplicação dessas disposições centralizadoras, contudo, foi
afastada pela literalidade do §7º, III, do art. 3º da Lei nº 13.979/2020, que reserva
“aos gestores locais” a atribuição para tratar da aplicação do inciso III do caput,
isto é, determinando a realização compulsória de “vacinação e outras medidas
profiláticas”.
7. Ressalta que "no julgamento da MC-ADPF 672, de relatoria do Eminente Min.
Alexandre de Moraes, esta Corte consagrou que, no contexto específico do
combate à pandemia de COVID-19, o Poder Executivo Federal não tem
competência para anular a ação dos Estados-membro que empreendam
mecanismos notadamente eficazes para o combate à doença." E, "ao referendar
a Medida Cautelar na ADI 6341/DF, a Corte entendeu que solução de conflitos
sobre o exercício da competência deve estar amparada num juízo de valor
acerca das medidas mais eficazes para a realização do direito à saúde."
8. O processo foi distribuído ao Ministro Ricardo Lewandowski, que solicitou
informações ao Exmo. Senhor Presidente da República.
 

3. É o breve relato.
 

II – ANÁLISE JURÍDICA

4. A ADI ora em exame revela-se baseada em uma premissa equivocada.
Isso porque se funda na convicção que as políticas públicas de saúde (e a bioética,
como um todo) deva ser pautada pelo dever ser, a que chama de obrigatoriedade da
vacinação contra a Covid-19 e não na construção da responsabilidade moral coletiva,
que é o espírito essencial que deve mover o Estado Democrático de Direito. 
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5. Mais ainda, supõe que, em um Estado Federado, sempre pautado pela
distribuição constitucional de competências, o dever ser, representado pela norma
legal - e não moral - esteja sob o jugo de apenas um grupo de autoridades (os
governadores e prefeitos), o que pode resultar em brasileiros dotados de status de
liberdade e de direitos distintos, a depender de que local escolheram para fixar
residência. 
6. A presente manifestação pretende demonstrar, ao contrário, que a
obrigação a que se refere o art. 3º, III, “d”, Lei nº 13.979/2020 vai além de um dever
ser normativo, mas agrega o dever ser moral, compartilhado pela sociedade como
um todo e orientado, ainda que individualmente, em favor do bem e interesse comum
de cada um dos cidadãos brasileiros, em uma perspectiva uníssona (nunca local). 
7. Mais ainda, demonstrar-se-á que qualquer discussão, pública
ou individual, sobre as políticas públicas de vacinação, deve pautar-se pelo caminho
do método e da ciência. Em tempos de complexidade, buscar-se-á aclarar o tema
para compreensão dos excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de
modo que decidam com base na realidade e no atual estágio de desenvolvimento das
evidências científicas, e não com fulcro em posições enviesadas que atentam contra
o direito à saúde e o direito de cada cidadão brasileiro em optar pelo tratamento que,
em conjunto com seu médico, possa oferecer resultados positivos. 
8. Vive-se o tempo da incerteza científica, muito em razão do exacerbado
número de casos de Covid-19 no planeta e da rapidez com que esse mal se alastrou
e ceifou tantas vidas. Não há convicção científica sobre tratamentos, não se sabe o
que funciona, tampouco o que não funciona. Os estudos produzidos até o momento
não se mostram aptos a assegurar segurança e eficácia, mas tampouco são capazes
de afastá-las. A palavra que tem marcado a luta contra a Covid-19 é só
uma: incerteza.
9. É evidente que a vacinação é desejável e representaria um passo enorme
em direção ao retorno da normalidade em um mundo pós pandemia. Mas é certo que
qualquer política pública deva pautar-se pela segurança científica que advirá da
aprovação dos tratamentos pelas agências sanitárias (FDA, nos Estados Unidos;
EMEA, na Europa e Anvisa, no Brasil) dos ensaios clínicos ora conduzidos em muitos
países do planeta, alguns deles já na chamada Fase III. 
10. É o que demonstraremos a seguir. 
 
1. O direito à saúde corresponde ao  "direito à saúde baseada em
evidências": a medicina baseada em evidências como parâmetro para as
políticas públicas de saúde
11. Sabe-se que até há algumas décadas, a tomada de decisão em saúde era
muito baseada na intuição e na experiência do profissional de saúde. Isso resultava
em pouca informação científica sobre tratamentos, excessos de relatos de caso e
pouca segurança para os pacientes. Era muito difícil falar-se em uma ciência médica,
já que a informação era esparsa e de pouca qualidade. As escolhas de médicos e
pacientes era pautada pela incerteza, resultado da má qualidade de estudos e
pesquisas clínicas, publicados em revistas de baixa qualidade, sem metodologias
confiáveis ou simplesmente enviesados.
12. Diante desse quadro, durante a década de 1980, um grupo de cientistas
do Reino Unido, liderado por Archibald Cochrane, desenvolveu uma metodologia
capaz de estabelecer critérios metodológicos seguros, capazes de organizar e
estruturar todos os estudos sob um regime de segurança, eficácia e efetividade: as
revisões sistemáticas de literatura, baseadas em metanálises. Surgia a medicina
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baseada em evidências (MBE).
13.  Em estreita síntese, é possível definir a MBE como o movimento médico-
científico que reclama o uso de métodos científicos e estatísticos para a redução de
incertezas nas decisões em saúde. A MBE garante que as decisões tenham por
fundamento provas científicas rigorosas, com o compromisso da busca explícita
pelas melhores evidências científicas da literatura médica [Sackett DL. Evidence-based
medicine. Semin Perinatol. 1997 Feb;21(1):3-5; Atallah, An & AA,Castro. Revisão
Sistemática da Literatura e Metanálise. In Atallah, An & AA,Castro (Orgs.) Medicina
Baseada em Evidências: fundamentos para a pesquisa clínica. São Paulo:Lemos-
Editorial, 1998].
14. Atualmente, a expressão medicina-baseada em evidências engloba tanto
as decisões clínicas individuais quanto a elaboração de guidelines e políticas públicas
de saúde, assegurando melhores resultados clínicos e maior eficiência dos sistemas
públicos [Atallah & Castro, 1998]. Assim, a prática médica fundada exclusivamente na
intuição e na experiência clínica não-sistematizada do profissional da saúde é
suplementada com fulcro nas melhores evidências clínicas.
15. Para tanto, a MBE utiliza as ferramentas da epidemiologia, da estatística,
da metodologia científica e da informática para orientar a pesquisa, o conhecimento e
a atuação em saúde, com o objetivo de oferecer a melhor informação disponível para
a tomada de decisão [Atallah, An & AA,Castro, 1998].
16. A solidez metodológica das revisões sistemáticas & metanálises permite
afirmar que seus resultados retratam o menor grau de incerteza estatisticamente
possível acerca de determinada intervenção médica, garantindo decisões clínicas e
políticas públicas adequadamente informadas (SANTOS, Douglas Henrique Marin
dos. Direito à saúde e a publicação seletiva de ensaios clínicos: uma análise empírica e
doutrinária. São Paulo: ADBE, 2014).
17. Ou seja, a MBE é, essencialmente, uma rigorosa metodologia de pesquisa
e investigação científica pautada pela estatística, que por intermédio da revisão
sistemática de ensaios clínicos (RS-ECR), criada pela Cochrane Collaboration, amplia a
amostra de indivíduos estudados em ensaios clínicos e incrementa a relevância
estatística dos estudos, diminuindo as incertezas estatísticas em torno das
intervenções médicas (medicamentos, órteses, próteses, etc).
18. Assim, prospectando todos os ensaios clínicos publicados sobre um
determinado tema, as revisões sistemáticas ofertam ao gestor público ou ao
profissional de saúde uma imagem mais clara acerca da segurança, eficácia e
efetividade dos tratamentos disponíveis. Justamente por isso, as revisões
sistemáticas são consideradas o padrão-ouro das evidências científicas, conforme se
infere do infográfico abaixo, da Universidade de Oxford:

Nota SAJ 403 (2190681)         SEI 00692.003382/2020-34 / pg. 4

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 6

58
6

Em
: 1

0/
11

/2
02

0 
- 2

1:
50

:3
9



 
19. Ou seja, na pirâmide das evidências médicas, as revisões sistemáticas de
ensaios clínicos randomizados (RS-ECR) estão no topo, seguidas pelos próprios
ensaios clínicos randomizados (ECR). Entre as mais frágeis evidências estão os
estudos observacionais (as séries e os relatos de casos) e as opiniões de experts. 
20. É importante ressaltar que as revisões sistemáticas estão em constante
evolução. Explica-se: como são formadas pela prospecção sistemática de ensaios
clínicos randomizados, na medida em que novos ECRs são concluídos e divulgados,
há um  aumento na amostra anterior que pode, alfim, resultar na confirmação ou
falseamento dos resultados anteriores. Exatamente como descreve Karl Popper:

[A]firmei muitas vezes que preferimos a teoria t2, que foi aprovada em muitos
testes, à teoria t1, que fracassou nesses testes, pois uma teoria certamente
falsa é pior do que outra que, até onde sabemos, pode ser verdadeira. Podemos
acrescentar: mesmo depois de t2 ter sido refuta-da, ainda poderemos dizer que
ela é melhor que t1, pois, apesar da demonstração de que ambas eram falsas, o
fato de t2 ter resistido a testes nos quais t1 fracassou pode ser uma boa
indicação de que o teor de falsidade de t1 ultrapassa o de t2, ao passo que o
seu teor de verdade não o faz. Ainda podemos dar preferência a t2, mesmo
depois de sua refutação, pois temos razões para crer que ela se coaduna melhor
com os fatos do que t1. (Textos escolhidos . Organização de David Miller. Rio de
Janeiro: Contraponto, 2010.)
 

21. De fato, o falsificacionismo de Popper questiona a validade científica da
indução: seguidas confirmações não tornam uma hipótese verdadeira, ainda que a
tornem potencialmente menos falsa do que hipóteses testadas e afastadas. Daí o
clássico exemplo: ainda que todos os cisnes observados ao longo de muito tempo
sejam brancos, não há justificativa para que se conclua que todos os cisnes são
brancos; um único cisne negro falsificaria a indução proposta. Eis, uma vez mais, a
lição de Popper:
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Es corriente llamar ‘inductiva’ a una inferencia cuando pasa de enunciados
singulares (llamados, a veces, enunciados particulares’), tales como
descripciones de los resultados de observaciones o experimentos, a enunciados
universales, tales como hipótesis o teorías. Ahora bien, desde un punto de vista
lógico dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados
universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número;
pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo
de resultar un día falsa: así, cualquiera que sea el número de ejemplares de
cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que
todos los cisnes sean blancos (La lógica de la investigacion científica. Madrid:
Tecnos, 1980, p. 27). 
 

22. Feita a breve - porém relevante -  prelibação, é preciso recordar que os
ensaios clínicos randomizados (ECRs) custam muito e levam muito tempo para serem
concluídos. Daí que os ensaios clínicos sobre vacinas para combate da Covid-19
seguem em investigação, sendo certo que apenas alguns dos estudos em
andamento atingiram a chamada Fase III, em que milhares de pessoas são testadas
como forma de garantir, estatisticamente, a segurança e a eficácia dos produtos
testados[1]. Veja-se, por exemplo, alguns ensaios clínicos sobre vacinas em
andamento no Brasil.
23. O protocolo do estudo Clinical Trial of Efficacy and Safety of Sinovac's
Adsorbed COVID-19 (Inactivated) Vaccine in Healthcare Professionals, registrado na
plataforma norte-americana Clinical Trials
(https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04456595), não tem quaisquer
resultados disponíveis da Fase III. No mesmo sentido, o estudo A Study of a
Candidate COVID-19 Vaccine (COV003) não tem resultados disponíveis até o
momento (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04536051). 
24. Ou seja, qualquer decisão que envolva o uso, aquisição ou definição de
políticas públicas imunizantes, no atual momento de crise sanitária e incerteza, seria
temerária e potencialmente violaria o direito à saúde baseada em evidências, que se
pauta, antes de tudo, no princípio primum non nocere (primeiro não fazer mal).
25. Note-se que não há qualquer inovação na exigência por evidências de
segurança e eficácia. A própria Lei 8.080, de 1980 (Lei do SUS) destaca, ao tratar
da incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos, que serão
levadas em consideração, necessariamente, as evidências científicas sobre a
eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto
ou procedimento:

Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos
medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do
Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS.  (...)
§ 2o  O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
levará em consideração, necessariamente:        
I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a
segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo,
acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; 

26. Parece claro, portanto, que qualquer política pública de saúde (inclusive
as vacinas) não pode se pautar em outro fundamento se não nas melhores
evidências científicas, que no momento inexistem. Não se nega, no entanto, que o
direito à saúde deva ser atendido de forma plena, inclusive por intermédio do
Plano Nacional de Imunização (PNI), regulamentado pela Lei nº 6.259/1975 e
referência internacional. Há de se aguardar, no entanto, que os ensaios clínicos
produzam resultados que garantam a segurança e a eficácia de todo e qualquer
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imunizante que se pretenda disponibilizar à população brasileira. 
27. Feita a indispensável análise proemial, sigamos.

 

2. Sobre a única interpretação possível da Lei nº 13.979, de 2020: a
Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde e o Plano Nacional de
Imunização
28. O partido autor narra que a Lei nº 13.979/2020, editada para fins de
disciplinar a excepcionalidade a que alude o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, especificamente no que tange às medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do novo coronavírus, prevê a determinação de
realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas, in verbis:

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de
suas competências, entre outras, as seguintes medidas:  
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual;   
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de:  
a) entrada e saída do País; e   
b) locomoção interestadual e intermunicipal;   
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de
quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais
para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que:   
a)  registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias
estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países:   
1.  Food and Drug Administration (FDA);   
2.  European Medicines Agency (EMA);  
3.  Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA);  
4.  National Medical Products Administration (NMPA);   
b)  (revogada)
§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com
base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas
em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste
artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde
e a assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
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janeiro de 2020.
§ 3º  Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º  As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas
neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos
termos previstos em lei.
§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos
incisos I e II do caput deste artigo; e
II – (revogado). 
§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança
Pública e da Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso VI
do caput deste artigo, observado o disposto no inciso I do § 6º-B deste artigo.  
§ 6º-B.  As medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo deverão ser
precedidas de recomendação técnica e fundamentada:  
I – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à entrada e
saída do País e à locomoção interestadual; ou  
II – do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à locomoção
intermunicipal.   
§ 6º-C.  (VETADO).  
§ 6º-D.  (VETADO).  
 § 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I – pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste
artigo;   
II – pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI do caput deste artigo;  
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII
do caput deste artigo.
 

29. Alega que a dicção do dispositivo legal suso mencionado, estabelece "que
as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, a vacinação e
outras medidas profiláticas, sendo os gestores locais de saúde competentes no que
tange a essa hipótese específica (art. 3º, §7º-A, inciso III, da Lei nº 13.979/2020).
Mencione-se, nesse ponto, que a emergência internacional, reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), conclama um facere estatal mais enérgico,
mormente para fins de garantir a salvaguarda de direitos fundamentais."
30. Aduz que, conforme o entendimento encampado na MC-ADI 6341/DF e
na ADI 6362/DF, pretende-se a interpretação conforme do art. 3º, III, “d” c/c § 7º, III,
da Lei n 13.979/2020 – com a  nova redação dada pela Lei nº 14.035/2020,
assegurando a competência dos Estados e Municípios para decidir acerca da
imunização compulsória contra a COVID-19.
31. Sem qualquer pretensão de debater a constitucionalidade da vacinação
compulsória - que não é objeto desta demanda - é preciso, desde já, antecipar que a
pretensão do autor é incompatível com a essência do Estado Federado e,
naturalmente, com a Constituição de 1988. 
32. Sabe-se que o baldrame essencial dos acordos e arranjos institucionais
federativos é a interdependência entre os entes federados, sempre com o intuito de
afastar a tirania do controle absoluto do poder em um indivíduo, fração política ou
instituição. Sabe-se que o federalismo, ínsito ao Sistema Único de Saúde (SUS),
marca o modelo de saúde pública brasileiro, conforme claramente destaca o artigo 4º
da Lei 8.080, de 1990, in verbis:

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único
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de Saúde (SUS).
 

33.  De fato, considerando o teor da Constituição Federal de 1988, das
regras infraconstitucionais e, em caráter progressivo e aditivo, das diferentes
Portarias e Decretos do governo federal, cada vez mais são enfatizados os fatores
cooperativos na gestão de responsabilidades e atribuições entre os entes
federados (Ribeiro, JM & Moreira, MR. A crise do federalismo cooperativo nas políticas
de saúde no Brasil. Saúde debate. 2016, vol.40, pp.14-24).
34. No entanto, 

(a)s políticas indutivas da cooperação regional esbarram em dois grandes
obstáculos: (i) a competição aberta entre governantes estaduais e municipais por
recursos, incentivos e prerrogativas na provisão e no acesso aos serviços de
saúde; e (ii) a disseminação de centenas de instituições multipartites na forma
de colegiados estaduais e regionais que, para o exercício de poder efetivo,
deveriam se constituir em centenas de minigovernos regionais assimétricos e
que, em grande parte, tornaram-se poderosas estruturas de veto de políticas
coordenadas no SUS. Apesar de os objetivos de descentralização do sistema
federativo serem virtuosos, embora virtudes sociais também sejam observadas
em sistemas unitários e centralizados, na conjuntura do setor de saúde
brasileiro, a crise relacionada aos aspectos cooperativos é evidente (Ribeiro, JM &
Moreira, MR., op cit).
 

35. De fato,
governos estaduais sujeitos a recorrentes crises fiscais e, em muitos casos, com
abandono da agenda da saúde não conseguem cumprir o papel estratégico e
essencial de coordenar as políticas regionais em nome de maior equalização.
Governos municipais dispõem de capacidades fiscais, de governo e de recursos
de atenção à saúde bastante díspares em todos os estados e nas grandes
regiões. A competição por recursos e a imposição de barreiras de acesso a
outros municípios são rotinas no SUS e contribuem para minimizar os efeitos
positivos de um grande número de experiências municipais em termos de boas
políticas e de cooperação regional (Idem, ibidem).
 

36. Logo, o aprimoramento do SUS passa, primordialmente, pelo incremento
da coordenação e interrelação entre os entes federados, tal como estabelece a Lei
8.080, de 1990. De fato, naquelas políticas em que houve coordenação e ajuste entre
os entes federados, há um histórico de bons resultados, a exemplo da Estratégia
Saúde da Família, do Programa Nacional de Imunizações e do Programa Nacional de
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids.
37. De fato, é indispensável 

o reconhecimento da interdependência entre os três níveis de governo para
alcançar os objetivos fixados nacionalmente, bem como a necessidade
de assegurar convergência, reduzir desigualdades regionais e garantir resultados
social e institucionalmente consistentes (Federalismo, integralidade e autonomia
no SUS: desvinculação da aplicação de recursos federais e os desafios da
coordenação. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro:
Ipea, 2018).
 

38. Ora, não se olvide que, ao intérprete, incumbe excluir interpretações que
conduzam a resultados absurdos. A isso se some o fato que o Supremo Tribunal
Federal, desde sempre reconhece que,  em matéria de saúde pública, a
responsabilidade dos entes da Federação é efetivamente solidária (STA 175 Agr, voto
do rel. min. Gilmar Mendes). É dizer, outrossim, o óbvio: o SUS, sustentado pelo
federalismo, não pode se pautar senão pelo equilíbrio, pelo compartilhamento de
responsabilidades e pela interdependência dos entes federados, sob a gestão central
do Ministério da Saúde.  
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do Ministério da Saúde.  
A responsabilidade dos entes da Federação foi muito enfatizada durante os
debates na Audiência Pública - Saúde, oportunidade em que externei os
seguintes entendimentos sobre o tema: O Poder Judiciário, acompanhado pela
doutrina majoritária, tem entendido que a competência comum dos entes resulta
na sua responsabilidade solidária para responder pelas demandas de saúde.
Muitos dos pedidos de suspensão de tutela antecipada, suspensão de segurança
e suspensão de liminar fundamentam a ocorrência de lesão à ordem pública na
desconsideração, pela decisão judicial, dessa divisão de responsabilidades
estabelecidas pela legislação do SUS, alegando que a ação deveria ter sido
proposta contra outro ente da Federação. Não temos dúvida de que o Estado
brasileiro é responsável pela prestação dos serviços de saúde. Importa aqui
reforçar o entendimento de que cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios agirem em conjunto no cumprimento do mandamento
constitucional.
A Constituição incorpora o princípio da lealdade à Federação por
parte da União, dos Estados e Municípios no cumprimento de suas
tarefas comuns. De toda forma, parece certo que, quanto ao
desenvolvimento prático desse tipo de responsabilidade solidária,
deve ser construído um modelo de cooperação e de coordenação de
ações conjuntas por parte dos entes federativos. (Destaque nosso)
 

39. É importante recordar, ademais, que o Ministério da Saúde, por
intermédio da Portaria GM/MS n. 399/2006, organizou o Pacto pela Saúde,
que envolve três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o
Pacto de Gestão. No Pacto de Gestão, as diretrizes compreendem a
descentralização, a regionalização, o financiamento, a programação pactuada e
integrada, a regulação, a participação e o controle social, o planejamento, a gestão do
trabalho e a educação na saúde.
40. Trata-se de um conjunto de reformas institucionais do SUS, coordenado
pelo Ministério da Saúde e  pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados
e Municípios), com o intuito de promover inovações nos processos e instrumentos
de gestão e alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de
Saúde. O Pacto pela Saúde também redefine as responsabilidades de cada gestor em
função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. 
41. Logo, a pretensão trazida a lume na inicial é absolutamente incompatível
com o modelo de prestação de saúde adotado pelo Sistema Único de Saúde. Tanto é
verdade que o artigo 24, inciso XII, é enfático ao definir a defesa da saúde no âmbito
das competências  da União, dos Estados e do Distrito Federal. Não há como pensar,
pois, em políticas públicas de saúde definidas de forma isolada por governadores e
prefeitos, em especial aquelas que possam repercutir negativamente na proteção
de direitos fundamentais. 
42. Se adotada a interpretação proposta na inicial, estaríamos diante de um
verdadeiro surrealismo federativo, em que estados ou municípios vizinhos podem
fazer diferentes opções quanto à compulsoriedade da imunização contra Covid-19,
resultando em conflitos de todo gênero, eventual exigência de comprovante de
residência em postos de saúde e, até mesmo, atos de violência e ódio inéditos e
absolutamente indesejados no histórico equilíbrio federativo brasileiro. 
43. Ainda que assim não fosse;  ainda que a interrelação, fruto do
federalismo, não fosse da essência do SUS, não se pode olvidar que há regras que,
há décadas, orientam o plano nacional de imunização (PNI; Lei 6.259, de 1975).
44. Tais regras, diga-se, recepcionadas  pela Constituição de 1988, são
cristalinas ao submeter ao Ministério da Saúde a coordenação e elaboração do PNI,
competindo a execução do programa às secretarias de saúde das unidades
federadas:
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Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de
Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.
Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo
sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas
entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, em todo o território nacional.
Art 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e
financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e regional.
§ 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de
responsabilidade das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e
entidades equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios.
§ 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações
previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou
situações de emergência o justifiquem.
§ 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social,
por intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e
distribuição de medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais
interessados.
Art 5º O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado
através de Atestado de Vacinação.
§ 1º O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de saúde ou
por médicos em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados
para tal fim pela autoridade de saúde competente.
§ 2º O Atestado de Vacinação, em qualquer caso, será fornecido gratuitamente,
com prazo de validade determinado, não podendo ser retido, por nenhum
motivo, por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
§ 3º Anualmente, para o pagamento do salário-família, será exigida do segurado
a apresentação dos Atestados de Vacinação dos seus beneficiários, que
comprovarem o recebimento das vacinações obrigatórias, na forma que vier a
ser estabelecida em regulamento.
Art 6º Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde,
poderão propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento
das vacinações, obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus
territórios.
Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas
entidades federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do
respectivo Estado.
 

45. Resta claro, portanto, que tanto o baldrame sobre o qual o SUS foi
erigido, quanto um de seus pilares, o PNI, sustentam-se na interdependência e nas
responsabilidades solidárias dos entes federados, sempre sob coordenação e gestão
técnica do Ministério da Saúde, a quem incumbe elaborar o PNI; incorporar, excluir ou
alterar novos medicamentos, produtos e procedimentos (por intermédio da
CONITEC); coordenar a política nacional de saúde; e  coordenar e fiscalizar o Sistema
Único de Saúde (SUS).
46. Tais competências são exercidas sempre sob a óptica imperiosa das
evidências científicas e dos métodos da medicina baseada em evidências, como, a
propósito reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões
(v.g.  STP 101 AgR / ES - AG.REG. na STA.  Relator Min. Dias Toffolli; STA 175 Agr. Rel.
min. Gilmar Mendes).
47. Finalmente, vale destacar que as decisões do Pretório Excelso nos autos
da ADI 6341/DF, ADPF 672/DF e ADI 6362/DF não têm o condão de alterar o que fora
aqui trazido à baila. É que, naquele caso, discutia-se a perspectiva federalista sob a
óptica da realidade local e regional em um país com dimensões continentais. Bem se
sabe que a pandemia do SARS-cov2 no território brasileiro caminhou - e caminha - de
forma muito diferente em cada região, considerando as peculiaridades e as
vicissitudes de cada local. 
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48. Daí que o que fora decidido pelo STF naquela ocasião faz algum sentido
se considerarmos a provável dificuldade que teria o governo federal e o Ministério da
Saúde em identificar e gerir todos os dados locais e regionais  (tais como índices de
ocupação de UTIs, leitos disponíveis, peculiaridades e costumes locais, etc.) para a
definição de uma política pública eficiente. Prevaleceu, portanto,
o denominado Princípio do Interesse Local, que encontra respaldo na própria
Constituição da República. 
49. O caso em tela, ao contrário e como fartamente demonstrado, não cuida
de interesse local, mas dos interesses de todo o Brasil e de todo o povo brasileiro, de
modo uníssono. Historicamente, sem qualquer questionamento prévio, o PNI e
todo o aparato do SUS têm funcionado de forma organizada e efetiva, sob a
coordenação do Ministério da Saúde, de modo a assegurar o acesso público aos
imunizantes que integram o calendário vacinal brasileiro. Não se trata, em hipótese
alguma, de interesse local, mas de harmônico interesse nacional. 
50. Resta plenamente demonstrado, portanto, que a pretensão do autor,
que busca assegurar a competência dos Estados e Municípios para decidir acerca da
imunização compulsória contra a COVID-19, não encontra baldrame legal ou
constitucional, já que ignora, por completo, os princípios e regras atinentes à espécie,
podendo, por conseguinte, representar irrecuperável fissura no federalismo brasileiro
que, como é cediço, é indissolúvel e funciona como um dos baldrames axiológicos do
Estado nacional. 

 

III – CONCLUSÃO
51. Ante o exposto, tendo a Consultoria-Geral da União solicitado
informações que subsidiem a manifestação nos autos da demanda em epígrafe,
sugere- se o encaminhamento da presente Nota àquele órgão.

 
Brasília, 29 de outubro de 2020

 
 

DOUGLAS HENRIQUE MARIN DOS SANTOS
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República
 

De acordo.
 

RENATO DE LIMA FRANÇA
Subchefe Adjunto de Assuntos Institucionais 

Subchefia para Assuntos Jurídicos
Secretaria-Geral da Presidência da República 

 
Aprovo.

 
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA

Subchefe Adjunto Executivo
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República
 

PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
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Subchefe para Assuntos Jurídicos
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República
 

[1] Os ensaios clínicos são estudos onde um grupo faz uso de uma terapia ou
exposição e é acompanhado, comparando-se com um grupo controle. Diferente dos
estudos observacionais em que o pesquisador não interfere na exposição, nesse
estudo o pesquisador planeja e intervém ativamente nos fatores que influenciam a
amostra, minimizando assim a influência dos fatores de confundimento. A alocação dos
sujeitos de pesquisa pode ser de forma aleatória (randomizada) ou não aleatória.
Ensaios clínicos bem conduzidos são o padrão-ouro entre os estudos para guiarem a
nossa prática clínica diária. A elaboração de um ECR visa a um estudo que seja
suficientemente grande para que um efeito clínico importante seja estatisticamente
significativo. (...) O tamanho da amostra para qualquer estudo é calculado com base na
quantidade dos erros tipo I e II que o investigador está disposto a tolerar. Um ponto
forte dos ECRs é que a alocação aleatória evita o fator de confundimento por dispersar
igualmente esses fatores entre os grupos de forma paritária (Oliveira, MAP; Parente,
RCM. Entendendo Ensaios Clínicos Randomizados. Entendendo Ensaios Clínicos
Randomizados).

 

 

Documento assinado eletronicamente por Douglas Henrique Marin dos
Santos, Assessor, em 29/10/2020, às 19:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato de Lima França,
Subchefe Adjunto, em 29/10/2020, às 19:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura,
Subchefe Adjunto Executivo, em 29/10/2020, às 20:01, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Cesar Nunes Ferreira
Marques de Sousa, Subchefe, em 30/10/2020, às 12:20, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 2190681 e o código CRC 4B3C3382 no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00692.003382/2020-34 SEI nº 2190681
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, 6º ANDAR, BRASÍLIA/DF, CEP 70058-900

INFORMAÇÕES n. 00543/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 00737.014253/2020-16

INTERESSADOS: UNIAO/ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU

ASSUNTOS: DIREITO DA SAÚDE

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de expediente instaurado no âmbito da CONJUR/MS objetivando a coleta de subsídios úteis à defesa da
União em juízo frente às diversas ações judiciais que envolvem a temática da vacina contra a COVID-19.

2. A presente informação é preliminar, em razão do exíguo prazo fixado para manifestação da União. Com o retorno de
novos subsídios da área técnica, a peça poderá ser aprofundada posteriormente.

3. Informa-se  ainda,  sobre  a  existência,  no  NUP  00692.003417/2020-35,  das  INFORMAÇÕES  n.  00548/2020
/CONJUR-MS/CGU/AGU, subscritas pela  Advogada da União Dra. LUIZA HOOD WANDERLEY e aprovadas pelo DESPACHO
n. 04746/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU do Advogado da União  Dr. JOÃO PAULO BANZATO CORIGLIANO.

2. INFORMAÇÕES

2.1 AS MEDIDAS ADOTADAS PELA UNIÃO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DA VACINA CONTRA
A COVID-19

4. A União  vem adotando  uma  série  de  medidas  para  garantir  a  aquisição  e  distribuição  de  vacinas  suficientes  à
população. 

5. Por  meio  da  NOTA INFORMATIVA Nº  24/2020-DECIT/SCTIE/MS (Sei  0017395667),  a  Secretaria  de  Ciência,
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde apresentou duas importantes medidas:

1) Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19):  Em relação às medidas adotadas para a viabilização de vacinas
contra a Covid-19, informa-se que a Presidência da República editou a Medida Provisória n° 994, de 6 de agosto
de 2020[i], que viabiliza crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão em favor do Ministério da Saúde,
para garantir ações necessárias à produção e disponibilização pela Fiocruz da vacina de Oxford/AstraZeneca
(ChAdOx1  nCoV-19).  Em  8  de  setembro  de  2020,  ocorreu  a  assinatura  do  termo  de  contrato
de  Encomenda  Tecnológica  entre  Fiocruz  e  AstraZeneca,  que  prevê  o  escalonamento  (desenvolvimento  do
processo em escala industrial) da produção do insumo farmacêutico ativo (IFA) em quantidade suficiente para a
produção de 100,4 milhões de doses da vacina Covid-19. Adicionalmente, o acordo prevê a transferência total
de tecnologia de produção da Vacina Covid-19. A Etec é um tipo especial de compra pública (direta) na qual o
Estado adquire  o esforço de  P&D destinado a encontrar  solução não disponível  no mercado para  aplicação
específica. Foi criada para dar tratamento econômico eficiente nas situações em que existe uma demanda por
determinada solução, mas esta solução não está disponível no mercado e, para que esteja, é necessário, primeiro,
que seja estudada e desenvolvida.
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2) Covax Facility: Outra iniciativa do governo brasileiro relacionada à vacinas contra a Covid-19 foi a adesão
ao Covax Facility,  um mecanismo criado em conjunto por OMS-GAVI-CEPI para assegurar  acesso justo e
equitativo de todos os países a futuras vacinas para a Covid-19. O portfólio da COVAX inclui até o momento
nove projetos de vacinas. Esse portfólio, segundo a GAVI, foi selecionado com base nos critérios de segurança
(toxicidade  e  segurança  clínica);  eficácia/  imunogenicidade  (estudos  pré-clínicos);  técnico  (escalabilidade,
velocidade,  formulação  e  qualidade);  acesso/regulatório  (alocação  global  justa);  e  parceria  (capacidade  do
desenvolvedor). Tal ação foi viabilizada por meio da assinatura de 2 Medidas Provisórias: a MP nº 1.003, de 24
de setembro de 2020, que  autoriza o Poder Executivo Federal  a aderir ao instrumento de acesso global de
vacinas covid19 - Covax Facility, e a MP nº 1.004, de 24 de setembro de 2020, que abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.513.700.000,00. O contrato de adesão à COVAX Facility,
assinado em 25 de setembro passado, prevê a aquisição de um total de 42.511.800 de doses, de modo a assegurar
a cobertura de 10% da população brasileira.

6. Ressalte-se,  ainda,  a  seguinte  informação  apresentada  pela  Coordenação-Geral  do  Gabinete  do  Ministro
no Despacho DATDOF/CGGM/GM/MS (Sei 0017405485): 

A Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, através do despacho n. 04648/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU,
formulou, dentre outras, a seguinte indagação cuja resposta entendemos ser de competência deste gabinete:

1.2) o Ministério da Saúde assinou o protocolo de intenções de adquirir as 46 milhões de doses inicialmente
previstas da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech?”

Em resposta, informamos que no dia 19 de outubro do corrente ano, o Ministério da Saúde encaminhou ao Sr.
Dimas Tadeu Covas, Diretor-Geral do Instituto Butantan, o ofício n.º 1296/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS no
qual constam todas as informações necessárias acerca do assunto.

Assim, para subsidiar a defesa da União em juízo, sugerimos o envio de cópia do ofício acima mencionado e
demais documentos que a Consultoria Jurídica entender necessário.

7. O referido Ofício, disponível no Processo SEI 25000.142407/2020-96 e em anexo, menciona o interesse em adquirir a
vacina, mas deixa claro o seguinte: 

A  presente  manifestação  de  interesse  não  possui  caráter  vinculante,  uma  vez  que  somente  será  possível
prosseguir com o processo de aquisição após o regular registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, ou caso sobrevenha
alguma alteração legislativa.

8. Percebe-se, portanto, que o aludido documento não tem o poder de vincular a atuação do Ministério da Saúde quanto à
compra da vacina, que, conforme prevê expressamente a legislação brasileira, apenas poderá ocorrer após o registro na ANVISA. Em
outras palavras, somente após o efetivo registro da vacina é que se pode falar em aquisição, o que se extrai dos dispositivos abaixo
transcritos: 

Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:           (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico
experimental,  ou  de  uso  não  autorizado  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -
ANVISA;         (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II  -  a  dispensação,  o  pagamento,  o  ressarcimento  ou o  reembolso de  medicamento e  produto,  nacional  ou
importado, sem registro na Anvisa.” (Lei 8.080/90)

Art.  12  -  Nenhum dos produtos  de  que  trata  esta  Lei,  inclusive  os  importados,  poderá  ser  industrializado,
exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. (Lei 6.360/76).

9. Na inicial da ADPF 754 , o autor almeja que, "após a aprovação da Anvisa, o Governo Federal providencie com
urgência a contratação de vacinas registradas, nos limites das disponibilidades orçamentárias, inclusive via crédito extraordinário ou
via “orçamento de guerra”, pautando-se por critérios exclusivamente técnicos de segurança e eficácia, rechaçando escolhas políticas
ou personalistas do objeto".
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10. O pedido da ação, portanto, pressupõe a ocorrência de evento futuro e incerto, qual seja, o efetivo registro da vacina
junto à ANVISA. Com efeito, "o processo para o acesso final de uma vacina da população, desde a pesquisa até a fase de vacinação
da população, engloba uma complexa série de atos e procedimentos administrativos que são executados, acompanhados, avaliados,
coordenados e  monitorados por diferentes órgãos e instituições da administração direta e indireta do Governo Federal" NOTA
INFORMATIVA Nº 1/2020-CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS.

11. Ademais, o autor afirma que a manifestação pessoal do Presidente da República em sua rede social teria o efeito de
violar preceito fundamental ao consignar que a vacina não seria comprada. Ora, a aquisição da referida vacina, sem qualquer registro
na ANVISA, de fato, não é possível, por expressa vedação legal, como visto nas linhas anteriores. 

12. Ainda  que  assim  não  fosse,  manifestações  em  meios  extraoficiais  não  possuem  a  natureza  jurídica  de  ato
administrativo para fins de controle. Assim, a inexistência de um ato administrativo, por si só, torna incabível a referida ADPF, uma
vez que o é claro ao mencionar a necessidade de ato do Poder Público, o que se entende por ato
oficial.  

13. Na verdade, o que o autor pretende com a referida impugnação é questionar atos hipotéticos, que supostamente seriam
praticados no futuro, e não apontados no presente ou no passado. Veja-se que sequer existe um preceito fundamental violado, já que o
direito à saúde não contempla a aquisição de vacinas sem comprovação. O autor utiliza um mecanismo de controle residual para atacar
ato administrativo hipotético que poderia ser perfeitamente controlado por meio de ações judiciais comuns, se viesse a ocorrer.

14. Além disso, não é possível alegar a existência de tratamento diferenciado entre a vacina CoronaVac e a AstraZeneca.
Com efeito, o momento de celebração das tratativas é diverso. 

15. Conforme  informação  apresentada  pela  área  técnica  na  NOTA  INFORMATIVA  Nº  1/2020-CGPCLIN/DECIT
/SCTIE/MS, produzida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, o "Decit/SCTIE/MS vem
realizando, desde abril de 2020, o monitoramento técnico e científico do cenário global de desenvolvimento científico de vacinas
contra o SARS-CoV-2. Este Relatório Técnico encontra-se em sua 10ª atualização e apresenta o cenário global das vacinas, com
detalhamento  de  informações  técnicas  e  científicas  de  cada  candidata  à  vacina  contra  o  SARS-CoV-2  em  fase  clínica  de
desenvolvimento, tais como: desenvolvedor, país, nome da vacina, plataforma tecnológica (po de vacina), fase de desenvolvimento,
registros dos ensaios clínicos disponibilizados em plataforma específica, detalhes dos ensaios clínicos e publicações científicas."

16. Como mencionado,  o  Ministério  da  Saúde  vem  acompanhando  e  monitorando  os  estágios  das  vacinas  em
desenvolvimento, proveniente de diversos países. Até junho de 2020, foram identificadas "205 vacinas candidatas" dentre as quais "26
estavam em fase de clínica de desenvolvimento".

17. De acordo com a aludida Nota Informativa,  "a Fiocruz é a responsável  pelo contrato e execução da Encomenda
Tecnológica feita junto à AstraZeneca, sendo a instuição responsável por absorver a tecnologia transferida e pela futura produção da
vacina AZD1222/ChAdOx1 n-Cov-19 no país." 

18. Já em relação à vacina da AstraZeneca, a NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020-CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS informa o
seguinte: 

As  avaliações  das  vacinas  em  desenvolvimento  envolvem  uma  série  de  elementos  técnicos  e  científicos
disponíveis. Entretanto, o avanço na negociação e tomada de decisão por parte do governo brasileiro depende,
fundamentalmente, da apresentação de propostas pelas empresas desenvolvedoras.

Pelo exposto no quadro comparavo acima, a única desenvolvedora que apresentou formalmente proposta de
acordo com o MS, até 26/06/2020, foi Oxford/AstraZeneca. Além de incluir na proposta os elementos referentes
ao quantavo e preço do IFA, a empresa abriu perspecvas para a possibilidade de transferência de tecnologia, o
que significa, em termos prácos, a eventual fabricação da vacina em território nacional.

Além disso, o aceite de Oxford/AstraZeneca em firmar o CDA (Confidenal Disclosure Agreement) com Fiocruz
possibilitou o comparlhamento de informações técnicas adicionais para viabilizar o cenário de avaliação dos
aspectos  cienfico-tecnológicos  com  mais  detalhes.  Isso  permiu  a  análise  pelo  corpo  técnico  de  Bio-
Manguinhos/Fiocruz quanto à abordagem tecnológica ulizada na produção da vacina de Oxford, o que resultou
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nas análises daquele Instuto  pela  compabilidade  dos processos  produvos e  capacidade  de  internalização da
tecnologia para produção da vacina nas instalações de BioManguinhos/Fiocruz.

Considerando que se trata de tecnologia em etapas de desenvolvimento, em 26/06/2020, não se nha informação
sobre preço final por dose pronta das vacinas para uma possível análise comparava. Diante disso e considerando
a  gravidade  da  emergência  em  saúde  pública  decorrente  do  SARS-CoV-2,  não  se  poderia  condicionar  a
celebração  de  um  acordo  tecnológico  à  prévia  pesquisa  de  preço  habitualmente  realizada  e  prevista  nos
disposivos na Lei nº 8.666/1993 (Brasil,  1993). Como exposto em seção anterior da presente Nota,  trata-se
justamente de situação excepcional prevista no marco da Lei de Inovação nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), em que
se ulizou a Encomenda Tecnológica.

19. Ademais,  é  importante  ter  conhecimento  sobre  o  cenário  de  incertezas  à  época  da  assinatura  da  Encomenda
Tecnológica feita junto à AstraZeneca:

Diante de todo o exposto na presente Nota Informava é importante reiterar que o cenário de incertezas que se
impunha à gestão à época (junho de 2020) decorria das lacunas de conhecimento cienfico e do desconhecimento
da evolução da Covid-19 e suas consequências a curto, médio e longo prazo na saúde individual e coleva, da
perspetiva de alta letalidade, da escassez de equipamentos de proteção individual (EPI) e de acesso a insumos,
de  barreiras  sanitárias  nas  fronteiras  e  de  incertezas  da  eficácia  de  tratamento  farmacológico  e  não
farmacológico. Esse contexto pandêmico promoveu uma corrida dos países para o desenvolvimento e reserva de
doses de vacinas candidatas a prevenção da doença. Considerando essa corrida global, a omissão do Governo
Federal  em não tomar medidas  estratégicas decisivas  em relação à viabilização  poderia  privar  a  população
brasileira do acesso a uma vacina em tempo oportuno.

A análise técnico-cienfica realizada por este Ministério,  com apoio de Bio-Manguinhos/Fiocruz, primou por
avaliar qual empresa cumpria os requisitos que pudessem apontá-la como candidata com potencial para que uma
entrega efetiva fosse realizada no âmbito da Etec, registrando-se novamente que esse foi o instrumento jurídico
apontado, pelo Ministério da Economia e pelo IPEA, como o adequado para a formalização de uma encomenda
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da vacina contra a Covid-19.

A  análise  contou  com  um  conjunto  de  expertises  técnicas  em  diversas  áreas  do  conhecimento.  Naquele
momento, pelas informações disponíveis, a AstraZeneca era a única farmacêutica cujos aspectos avaliados eram
favoráveis a firmar o acordo, dos quais se destacam: estar na fase mais avançada de desenvolvimento clínico
(Fase IIb/III), ensaio clínico de fase III  em realização no país,  disponibilidade de dados técnico-cienficos e
produvos,  participação  da  vacina  em iniciavas  globais  de  fomento  e  acesso,  interesse  em transferência  de
tecnologia e em firmar acordo com o país. Esses dados, juntamente com as análises elaboradas pelo Ministério
da  Economia  e  IPEA,  culminaram  pela  decisão  do  Governo  Federal  em  prosseguir  com  o  acordo  para
viabilização da vacina de Oxford/AstraZeneca, deliberada na reunião ocorrida em 23 de junho de 2020, na Casa
Civil (0017355988 p.141). Na ocasião, um dos encaminhamentos para o Ministério da Saúde foi viabilizar a
contratação entre a Fiocruz e a empresa desenvolvedora AstraZeneca

Não obstante o objetivo desta Nota seja relatar o processo de análise técnico-cienfica relavo às candidatas a
vacinas à época, registre-se que, posteriormente, a Presidência da República publicou Medida Provisória n° 994,
de 6 de agosto de 2020 (Brasil, 2020j), que viabiliza crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão em
favor do Ministério da Saúde, para garantir ações necessárias à produção e disponibilização pela Fiocruz da
vacina de Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19). Em 8 de setembro de 2020, ocorreu a assinatura do termo
de contrato de Encomenda Tecnológica entre Fiocruz e AstraZeneca.

A despeito do acordo firmado pela Fiocruz com a AstraZeneca, o Ministério da Saúde continua realizando o
monitoramento do desenvolvimento cientifico das vacinas para a Covid-19, acompanhando os estudos clínicos
no país,  articulando com diversas desenvolvedoras de vacinas e avaliando outras estratégias e possibilidades
para viabilizar acesso às vacinas seguras, eficazes e de qualidade à população brasileira.

20. Diante do exposto, é possível constatar que o Ministério da Saúde tem empreendido todos os esforços com o objetivo
de apoiar o desenvolvimento de uma vacina eficaz, segura, a ser produzida em larga escala e a um preço justo. Tão logo qualquer
vacina tenha ultrapassado todas as fases de desenvolvimento e seja registrada na ANVISA, será avaliada pelo Ministério da Saúde e
disponibilizada à população por meio do Programa Nacional de Imunizações. 
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2.2 SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  NA  APLICAÇÃO  DA  VACINA  E  A  COMPETÊNCIA  PARA  SUA
DEFINIÇÃO

Programa Nacional de Imunizações e a compulsoriedade da vacina

21. O  Programa  Nacional  de  Imunizações  é  previsto  na  Lei  n.º  6.259/73,  surgiu  após  a  campanha  de  erradicação

da varíola, em 1972, e decorreu da necessidade de uma campanha nacional de prevenção de doenças[1]. Para sua regulamentação, em
1976, houve a expedição do Decreto n.º 78.231/76. 

22. É um programa consolidado e bastante elogiado pelos técnicos no assunto: 

A abrangência e desempenho do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é comparável ao de países
desenvolvidos.  Sua  complexidade  é  crescente,  pois,  em  pouco  tempo,  introduziu  numerosas  vacinas  no
calendário de rotina, incluiu vacinas combinadas e ampliou a oferta das vacinas já fornecidas, até recentemente,

para grupos populacionais não contemplados pelo programa.[2]

__________________________________________________________________________________________

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 - antes mesmo da criação, em 1988, do Sistema
Único de Saúde (SUS) -,  foi  determinante para  o  controle  bem-sucedido das doenças imunopreveníveis no
Brasil.  Sua atuação contribuiu sobremaneira para melhorias importantes na situação de saúde da população
brasileira. São exemplos: a erradicação da varíola; a eliminação da poliomielite e da febre amarela urbana, da
circulação do vírus do sarampo (2016) e da rubéola (2015); assim como a redução da incidência da difteria, da
coqueluche, da meningite causada por H. influenzae tipo B, do tétano, da tuberculose em menores de 15 anos de
idade, e, mais recentemente, das meningites e pneumonias.  A redução da incidência e da mortalidade por

doenças imunopreveníveis, especialmente nos primeiros anos de vida, teve notáveis reflexos no aumento da

esperança de vida e na redução de hospitalizações.[3]

23. No site oficial do Programa (https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/), é possível verificar que o calendário
de vacinação é amplo, atingindo toda a população. 

24. Sobre a obrigatoriedade em ser vacinado, a lei é clara ao estabelecer que, em regra, não existe compulsoriedade para
vacinação. No entanto, o Ministério da Saúde poderá definir quais vacinas serão tornadas obrigatórias. Vejamos o que diz a lei: 

LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975.

Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e  gratuito pelos órgãos e
entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, em todo o território nacional. 

__________________________________________________________________________________________

DECRETO No 78.231, DE 12 DE AGOSTO DE 1976

Art.  26.  O Ministério  da  Saúde elaborará,  fará publicar  e  atualizará,  bienalmente,  o  Programa Nacional  de
Imunizações que definirá as vacinações em todo o território nacional, inclusive as de caráter obrigatório.

Art. 27. Serão obrigatórias, em todo o território nacional, as vacinações como tal definidas pelo Ministério da
Saúde,  contra  as  doenças  controláveis  por  essa  técnica  de  prevenção,  consideradas  relevantes  no  quadro
nosológico nacional.

25. Sendo assim, é possível concluir que a vacinação, em regra, não será obrigatória, cabendo ao Ministério da Saúde,
como coordenador do PNI, definir as vacinas que assim serão classificadas.

1
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Competência da União para definir a obrigatoriedade ou não na aplicação da vacina 

26. A Lei nº 6.259/75 dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. Sobre o aludido programa,
estabeleceu a competência do Ministério da Saúde para regulamentação, vejamos:

Art  3º  Cabe  ao  Ministério  da  Saúde  a  elaboração  do  Programa  Nacional  de  Imunizações,  que  definirá  as
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e  gratuito pelos órgãos e
entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, em todo o território nacional.

Art  4º  O  Ministério  da  Saúde  coordenará  e  apoiará,  técnica,  material  e  financeiramente,  a  execução  do
programa, em âmbito nacional e regional.

§ 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de responsabilidade das Secretarias de Saúde das
Unidades Federadas, ou órgãos e entidades equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios.

§ 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas no programa e assumir
sua execução, quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem.

§ 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio da Central de
Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais
interessados.

Art 5º O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado através de Atestado de Vacinação.

§ 1º O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de
atividades privadas, devidamente credenciados para tal fim pela autoridade de saúde competente.

§  2º  O  Atestado  de  Vacinação,  em  qualquer  caso,  será  fornecido  gratuitamente,  com  prazo  de  validade
determinado, não podendo ser retido, por nenhum motivo, por pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado.

§ 3º Anualmente, para o pagamento do salário-família, será exigida do segurado a apresentação dos Atestados de
Vacinação dos seus beneficiários, que comprovarem o recebimento das vacinações obrigatórias, na forma que
vier a ser estabelecida em regulamento.

Art 6º Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão propor medidas legislativas
complementares visando ao cumprimento das vacinações, obrigatórias por parte da população, no âmbito dos
seus territórios.

Parágrafo único.  As medidas de  que trata este  artigo serão observadas pelas entidades federais,  estaduais  e
municipais, públicas e privadas, no âmbito do respectivo Estado.

27. O Decreto n.º 78.231/76, por sua vez, que regulamenta a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, dispõe que:

Art.  2º.  Fica  instituído  o  Sistema  Nacional  e  Vigilância  Epidemiológica,  organizado  e  disciplinado  em
conformidade com o disposto neste decreto.

Art. 3º. A vigilância epidemiológica será exercida, em todo o território nacional pelo conjunto de serviços de
saúde, públicos e privados, habilitados para tal fim, organizados em Sistema específico, sob a coordenação do
Ministério da Saúde, observadas as diretrizes gerais do Sistema Nacional de Saúde.

Art. 4º. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é da responsabilidade institucional do Ministério da
Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios Federais.

28. Percebe-se, assim, que a lei estabelece a competência do Ministério da Saúde para a coordenação do PNI, bem como
para definir eventual obrigatoriedade ou não da vacinação, segundo critérios técnicos devidamente justificados. 

29. Por sua vez, a Lei n.º 13.979/2020, dispõe que para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
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internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: 

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

30. Já o § 7º, III, do mencionado art. 3º estabelece que:

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

(...)

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

31. Em uma primeira leitura, seria possível presumir que a determinação compulsória de vacina seria determinada pelos
gestores locais de saúde. No entanto, o referido parágrafo não pode ser interpretado de forma individual, sem levar em consideração
todo o ordenamento jurídico relacionado às imunizações.

32. Com efeito, conforme anteriormente mencionado, a criação do PNI é algo histórico, criado em um tempo em que, após
a campanha de erradicação da varíola, em 1962, houve a necessidade da criação de um Plano Nacional de Imunizações (PNI). Sobre o
tema, vejamos um breve histórico:

O sucesso da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) fortaleceu, dentro do MS, uma corrente que defendia
maiores investimentos no controle de doenças infecciosas preveníveis por  imunização.6 Algumas iniciativas
importantes ocorridas no período, que se estende de 1973 a 1980, permitem perceber a construção de uma base
técnica, política e institucional que apenas nas décadas seguintes iria consolidar-se como importante ferramenta
do Estado no controle efetivo de algumas doenças na nosologia prevalente no país.

A conclusão do programa de erradicação da varíola no Brasil, com a certificação pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) em 1973, foi um marco fundamental nessa trajetória. A CEV, que dispunha de estrutura executiva
autônoma  diretamente  subordinada  ao  Ministro  da  Saúde,  mobilizou  grandes  esforços  nacionais  no
desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, apoiou a produção e o controle de qualidade da vacina
antivariólica,  introduziu a aplicação dos então recentes conceitos de vigilância epidemiológica e estabeleceu
mecanismos de avaliação do programa.

(...)

Em síntese, os primeiros anos da década de 1970 marcaram um conjunto de iniciativas voltadas para o controle
de doenças evitáveis por imunização no Brasil, tendo como pano de fundo, em escala mundial, o programa de
erradicação da varíola da OMS e a consolidação dos conceitos de vigilância epidemiológica difundidos também
pela OMS. Entre estas destacam-se:

 - a mobilização de grandes esforços no desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, desenvolvido
pela CEV, incluindo: o apoio à produção e ao controle de qualidade da vacina antivariólica; a introdução da
aplicação  dos  conceitos  de  vigilância  epidemiológica;  o  estabelecimento  de  mecanismos  de  avaliação  do
programa; e a articulação de ações permanentes junto à FSESP e às secretarias estaduais de Saúde;

 -  o  conjunto de iniciativas  estratégicas  desenvolvido pela DNEES, que implantou o Plano de Controle da
Poliomielite, aperfeiçoou o apoio aos governos estaduais, introduziu a vacinação contra o sarampo e assegurou a
disponibilidade de vacinas;
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 - a nova dimensão conferida pela CEME à questão dos imunobiológicos no país, nos aspectos de gerência,
planejamento,  suprimento e controle de qualidade, atuando decisivamente como instância de articulação das
ações do próprio Ministério da Saúde relacionadas à vacinação.

(TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional  de  Imunizações (PNI):  origens e desenvolvimento. Hist.
cienc.  saude-Manguinhos  [online].  2003,  vol.10,  suppl.2  [cited   2020-10-28],  pp.601-617.  Available from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702003000500008&lng=en&nrm=iso>.
ISSN 1678-4758.  https://doi.org/10.1590/S0104-59702003000500008.)

33. A efetividade do sistema já implementado pode ser resumida da seguinte forma: 

A avaliação da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro (SOPERJ) em relação ao PNI dá uma medida da visão
atual dos pediatras em relação a esta política pública. Embora essa instituição ainda faça restrições em relação à
não disponibilização de algumas vacinas modernas, como varicela, hepatite A e vacinas acelulares, no geral ela
considera que

O PNI é o ponto alto das ações de saúde pública no país. Temos um dos melhores programas de imunização do
mundo. Ele pode ser considerado um dos programas de melhores resultados... A cobertura vacinal pode não ser
excelente mas é muito boa e traduz um trabalho de grande qualidade, considerando a extensão territorial do
país, além do tamanho e condições da população (SOPERJ, 2001)

Nos seus 27 anos de existência, o PNI ampliou a cobertura vacinal média da população, em menores de um ano,
para 90% (Brasil, 1998). Além disso, em 1994, o Brasil obteve o certificado internacional de erradicação da
poliomielite. A estratégia do estabelecimento dos dias nacionais de vacinação, iniciada em 1980 e mantida até
hoje, permitiu ampliar significativamente a cobertura vacinal da população. Ficam evidentes os significativos
resultados alcançados pelo esforço do país em ampliar o nível  de proteção da população contra as doenças
preveníveis por imunização.

Reichenheim e Werneck (1994) constatam melhorias importantes na década de 1980 em alguns indicadores de
saúde, como a mortalidade infantil e a mortalidade de menores de cinco anos, e atribuem esses resultados, entre
outros fatores, ao aumento da cobertura vacinal, à implementação do programa de assistência integral à saúde da
criança e ao aumento da cobertura dos serviços de saúde de nível básico. Segundo esses autores, naquela década,
com exceção  do sarampo,  as  doenças  incluídas  no  PNI  apresentaram taxas  de  incidência  consistentemente
decrescentes.

(TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional  de  Imunizações (PNI):  origens e desenvolvimento. Hist.
cienc.  saude-Manguinhos  [online].  2003,  vol.10,  suppl.2  [cited   2020-10-28],  pp.601-617.  Available from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702003000500008&lng=en&nrm=iso>.
ISSN 1678-4758.  https://doi.org/10.1590/S0104-59702003000500008.)

34. Por sua história, é um sistema suficientemente maduro para atuar no território nacional. Assim, caberá ao Ministério
da Saúde a coordenação e, consequentemente, caso considere tecnicamente recomendável, definir eventuais categorias que deveriam
tomar a vacina obrigatoriamente. 

35. Some-se a isso o fato de que a Lei 13.979/2020 não revogou tácita ou expressamente a Lei 6.259/75, ao contrário do
que o autor menciona. Com efeito, a autorização para realização compulsória das medidas previstas no art. 3º não ficou restrita à
vacinação e sim uma série de outras medidas sanitárias. 

36. Caso o argumento do autor seja acolhido e realize-se uma interpretação restrita do artigo da lei, é possível dizer
que a compulsoriedade de qualquer vacina (já que legislador não mencionou expressamente "vacinação para covid19") pode
ser definida pelo gestor local? A resposta só pode ser negativa e a razão é clara: apenas o Ministério da Saúde pode definir a
compulsoriedade (art. 3º da Lei 6259/75). Toda uma legislação sanitária, utilizada na erradicação das mais diversas doenças
que já existiram, não chegou a ser revogada. 

37. Isso  não  quer  dizer  que  a  legislação  atual  não tenha  aplicabilidade.  Com efeito,  caberá  ao  gestor  local,  caso  o
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Ministério da Saúde decida por determinar a compulsoriedade, fazer cumprir a determinação, fiscalizando e acompanhando a correta
aplicação da medida sanitária adotada, garantindo a aplicação nos termos do parágrafo único do art. 3ª da Lei 6.259/75. Afinal, cabe ao
gestor local a execução dos serviços de saúde, o que também é uma determinação da legislação de saúde nacional (Lei 8.080/90).

38. Por outro lado,  a  regra interpretativa vigente é  a de que os  parágrafos de um artigo devem ser interpretados em
consonância com o caput.  O art. 3º da Lei 13.979/2020, dispõe:

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei,
as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:

39. Assim, qualquer  medida sanitária somente poderá ser adotada "no âmbito de suas competências".  Sobre  o  tema,
portanto, a atuação de cada ente deverá obedecer ao que dispõe a legislação que, de forma contundente, coloca à União (Ministério da
Saúde) como responsável, vejamos: 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;

II - participar na formulação e na implementação das políticas:

a) de controle das agressões ao meio ambiente;

b) de saneamento básico; e

c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;

V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de
trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;

VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;

VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução
ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias
e serviços de consumo e uso humano;

IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como
com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e
equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões
técnicos de assistência à saúde;

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

XIII  -  prestar  cooperação  técnica  e  financeira  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios  para  o
aperfeiçoamento da sua atuação institucional;

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados
contratados de assistência à saúde;

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e
municipais;

XVIII  -  elaborar  o  Planejamento  Estratégico  Nacional  no  âmbito  do  SUS,  em cooperação  técnica com os
Estados, Municípios e Distrito Federal;

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo
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o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.        (Vide Decreto
nº 1.651, de 1995)

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

__________________________________________________________________________________________

LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975.

Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e  gratuito pelos órgãos e
entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, em todo o território nacional. 

__________________________________________________________________________________________

DECRETO No 78.231, DE 12 DE AGOSTO DE 1976

Art.  26.  O Ministério  da  Saúde elaborará,  fará publicar  e  atualizará,  bienalmente,  o  Programa Nacional  de
Imunizações que definirá as vacinações em todo o território nacional, inclusive as de caráter obrigatório.

Art. 27. Serão obrigatórias, em todo o território nacional, as vacinações como tal definidas pelo Ministério da
Saúde,  contra  as  doenças  controláveis  por  essa  técnica  de  prevenção,  consideradas  relevantes  no  quadro
nosológico nacional.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo o Ministério Saúde elaborará relações dos tipos de vacina
cuja aplicação será obrigatória em todo o território nacional e em determinadas regiões do País, de acordo com
comportamento epidemiológico das doenças.

Art. 28. As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Territórios poderão tornar obrigatório o
uso de outros tipos de vacina para a população de suas áreas geográficas desde que:

I - Obedeçam ao disposto neste Decreto e nas demais normas complementares baixadas para sua execução pelo
Ministério da Saúde;

II - O Ministério da Saúde aprove previamente, a conveniência da medida;

III - Reunam condições operacionais para a execução das ações. 

40. Assim, em última análise, o DECRETO No 78.231, DE 12 DE AGOSTO DE 1976 até autoriza que determinado ente
local estabeleça a compulsoriedade ou não da vacina, desde que o Ministério da Saúde aprove previamente. 

41. Ao apoio para: 

1) juntar os documentos existentes no SEI;

2) Juntar no presente NUP as INFORMAÇÕES n. 00548/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, DESPACHO n.
04746/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU   e  todos  os  documentos  mencionados  existentes  no  NUP:
00692.003417/2020-35

3) abrir tarefa à  CGU, PGU e SGCT para  conhecimento do presente NUP e  de todos os documentos com
informações preliminares até então produzidas. 

Brasília, 29 de outubro de 2020.
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JÚLIO CÉSAR ALVES FIGUEIRÔA

Advogado da União

Consultor Jurídico Adjunto junto ao Ministério da Saúde

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 00737014253202016 e da chave de acesso 3688cbf4

Notas

1. ^ TEMPORAO, José Gomes. O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e desenvolvimento. Hist. cienc. saude-
Manguinhos  [online].  2003,  vol.10,  suppl.2  [cited   2020-10-28],  pp.601-617.  Available from:  <http://www.scielo.br
/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702003000500008&lng=en&nrm=iso>.  ISSN  1678-4758.   https://doi.org
/10.1590/S0104-59702003000500008.

2. ^ SATO,  Ana  Paula  Sayuri.  Programa  Nacional  de  Imunização:  Sistema  Informatizado  como  opção  a  novos  desafios.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v49/pt_0034-8910-rsp-S0034-89102015049005925.pdf

3. ^ DOMINGUES,  Carla  Magda  Allan  Santo,  et.  all.  Vacina  Brasil  e  estratégias  de  formação  e  desenvolvimento  em
imunizações. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/ress/2019.v28n2/e20190223#

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 525326264 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA. Data e Hora:  29-10-2020 15:59. Número de Série:
13813281. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde

Departamento de Ciência e Tecnologia
Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica

NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020-CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS

1. OBJETO 

1.1. Trata-se  de  Nota  Informa va,  complementar  à  Nota  Técnica  conjunta  nº  25/2020-CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS  (0016051533),  na  qual  serão  abordados  os  dados  e  as
informações técnicas e cien ficas, especialmente no que se refere à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação, à produção e ao acesso a vacinas, que foram apresentados como subsídio à tomada
de decisão do Governo Federal acerca da vacina AZD1222/ChAdOx1 n-Cov-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa AstraZeneca.  

2. INTRODUÇÃO 

2.1. O  obje vo  da  presente  Nota  Informa va  é  reunir  de  forma  clara  e  coesa  os  elementos  relacionados  ao  processo  de  avaliação  das  vacinas  para  Covid-19,  constantes  dos
autos dos processos 25000.088190/2020-61,  03001.002236/2020-11 e 19687.104268/2020-28,  que culminaram na decisão do Governo Federal  de manifestar a intenção em firmar parceria
com  a  empresa  AstraZeneca,  formalizada  por  meio  do  O cio  nº  743/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS  (0015478345),  endereçado  pelo  Ministro  de  Estado  da  Saúde  Interino,
Eduardo Pazuello, ao Embaixador Britânico no Brasil, Vijay Rangarajan, e ao Presidente da AstraZeneca, Fraser Hall, em 26 de junho de 2020. 

2.2. É importante  mencionar  que a  mo vação  para a  elaboração da presente  Nota Informa va complementar decorre  das  reuniões  e  do  alinhamento havido com a Diretoria  de
Integridade (Dinteg) do Ministério da Saúde (0016876264), registrado no processo NUP 25000.114383/2020-85. Entendeu-se oportuna a elaboração da presente Nota, reduzindo-se a termo as
discussões técnicas e cien ficas previamente ocorridas e primando-se pela transparência e devida instrução processual, razão pela qual foram inseridas nos autos do processo as memórias de
reuniões, mesmo aquelas não citadas nesse processo, além de outros documentos que subsidiaram o Governo Federal na referida tomada de decisão (0017355988). 

2.3. A priori, há que se reconhecer que as discussões sobre o desenvolvimento de vacinas contra o SARS-CoV-2, de modo geral, iniciaram-se no âmbito do Departamento de Ciência e
Tecnologia  da  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação  e  Insumos  Estratégicos  em  Saúde  do  Ministério  da  Saúde  (Decit/SCTIE/MS),  na  medida  em  que,  ao  princípio,  o  processo  de
acompanhamento das vacinas limitava-se ao monitoramento das publicações e das pesquisas cien ficas em desenvolvimento. Essa responsabilidade do Departamento visa ao cumprimento de suas
competências norma vas e regimentais acerca das evidências cien ficas na área da saúde, dispostas no Art. 32 do Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019 (Brasil, 2019), que, dentre outras
disposições, elenca as competências no âmbito do Ministério da Saúde. 

2.4. Todavia, é relevante também apontar que o processo para o acesso final a uma vacina, desde a pesquisa até a fase de vacinação da população, engloba uma complexa série de atos e
procedimentos administra vos que são executados, acompanhados, avaliados, coordenados e monitorados por diferentes órgãos e ins tuições da administração direta e indireta do Governo
Federal.  

2.5. No caso específico da Covid-19, diante do contexto sanitário e socioeconômico causado pela pandemia, todas essas etapas que seriam executadas de forma consecu va têm sido
realizadas concomitante e em paralelo, colimando à disponibilização de uma vacina segura e eficaz em tempo oportuno. 

2.6. Essa premência de saúde pública tem se refle do no trabalho das áreas técnicas do Ministério da Saúde, que, em situações ro neiras, também trabalhariam de forma consecu va,
mas que, na atual situação extraordinária, precisam atuar simultaneamente.  

2.7. Sem pretensão de esgotar as atribuições dos demais órgãos da administração federal e a fim de exemplificar a complexidade dos processos internos, é importante aludir às áreas do
Ministério da Saúde envolvidas nas ações relacionadas a vacinas para Covid-19 e suas respec vas competências, de acordo com o Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019 (Brasil, 2019): 

Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde: é responsável por coordenar e executar as ações do Ministério da
Saúde no campo de pesquisa e desenvolvimento em saúde e ar cular-se intersetorialmente no âmbito do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia; coordenar o processo de gestão do
conhecimento em ciência e tecnologia em saúde, com vistas à u lização do conhecimento cien fico e tecnológico em todos os níveis de gestão do SUS; promover, em ar culação com
ins tuições de ciência e tecnologia e agências de fomento, a realização de pesquisas estratégicas em saúde.  

Coordenação-Geral do Complexo Industrial da Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde: é responsável por coordenar e estabelecer métodos e
mecanismos para a análise da viabilidade de custo efe vidade de empreendimentos públicos no Complexo Industrial da Saúde; promover ações de implementação de parcerias público-
privadas no desenvolvimento tecnológico e na inovação na área de saúde; propor acordos e convênios com en dades e órgãos da administração pública, direta e indireta, do terceiro setor e
do setor privado para a implementação das diretrizes e a consolidação da Polí ca Nacional de Saúde, no que diz respeito ao Complexo Industrial da Saúde. 

Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovações em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde: é responsável por ar cular as
ações do Ministério da Saúde referentes à incorporação de novas tecnologias com os diversos setores, governamentais e não governamentais, relacionadas com as prioridades do SUS;
acompanhar, subsidiar e dar suporte às a vidades e às demandas da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); realizar a gestão e a análise
técnica dos processos subme dos à Conitec. 

Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde: é responsável por elaborar o
esquema básico de vacinas de caráter obrigatório; norma zar, coordenar e supervisionar a u lização de imunobiológicos; prestar assessoria técnica e estabelecer cooperação com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios na organização das ações de epidemiologia, imunização, laboratório e demais ações de prevenção e controle de doenças; definir a programação de insumos
crí cos na área de vigilância em saúde.  

Secretaria-Execu va: é responsável por assis r o Ministro de Estado na supervisão e na coordenação das a vidades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério da Saúde e das
en dades a ele vinculadas. 

2.8. Em que pese o fato da avaliação feita pelo Decit/SCTIE/MS limitar-se às questões cien ficas, conforme atribuição supracitada, a fim de trazer clareza ao presente processo, serão
referenciadas também as atribuições, documentos oficiais e manifestações de outras áreas, no intuito de instruir o processo e facilitar consultas futuras, bem como consolidar e integrar os diversos
fatores relacionados aos diferentes atores que subsidiaram a tomada de decisão. 

2.9. Nesse sen do, para promover uma análise qualificada nas diferentes etapas do processo de tomada de decisão, a Casa Civil ar culou com os vários órgãos públicos envolvidos e
interessados no processo, como o Ministério da Saúde (MS), o Ministério da Economia (ME), o Ins tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

2.10. A Fiocruz foi parceira essencial do Ministério da Saúde ao contribuir na avaliação técnico-cien fica e no que diz respeito às possibilidades de absorção da tecnologia e produção local
de vacinas candidatas contra o SARS-CoV-2, bem como na formalização de possíveis acordos tecnológicos.  

2.11. Importante destacar que a Fiocruz é uma fundação pública, vinculada ao Ministério da Saúde, que tem por finalidade desenvolver a vidades nos campos da saúde, da educação e do
desenvolvimento cien fico e tecnológico. O Ins tuto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) é a unidade da Fiocruz responsável por pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e
pela produção de vacinas, rea vos e biofármacos. Como laboratório oficial do Ministério da Saúde, Bio-Manguinhos conta com notória competência tecnológica e industrial na produção de vacinas
voltadas ao atendimento das demandas do SUS. 

2.12. O trabalho conjunto entre as áreas técnicas do Ministério da Saúde e de Bio-Manguinhos/Fiocruz foi fundamental para reunir informações visando à avaliação estratégica e à tomada
de decisão pela gestão. Atualmente, a Fiocruz é a responsável pelo contrato e execução da Encomenda Tecnológica feita junto à AstraZeneca, sendo a ins tuição responsável por absorver a
tecnologia transferida e pela futura produção da vacina AZD1222/ChAdOx1 n-Cov-19 no país. 

2.13. Para facilitar o entendimento do processo de avaliação e construção dos subsídios técnicos para a tomada de decisão da gestão, esta Nota está estruturada nos seguintes tópicos: 

Contexto da Pandemia da Covid-19: informar o contexto em que a tomada de decisão foi tomada; 

Vacinas - Do Desenvolvimento Cien fico ao Acesso: apresentar os conceitos relacionados a vacinas, principais plataformas tecnológicas, etapas do desenvolvimento, aspectos regulatórios e
produção nacional; 

Dados  Técnicos e  Cien ficos sobre Vacinas contra SARS-CoV-2:  relatar  o status  do desenvolvimento global  vacina  contra  a  Covid-19,  as  principais  informações ob das por  meio  das
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publicações cien ficas, análise de outros órgãos e trata vas com as empresas farmacêu cas, à época da decisão do MS; 

Encomenda Tecnológica para viabilização de vacina contra Covid-19: registrar o processo de escolha desta modalidade de contratação; e 

Cenário técnico-cien fico das vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19: relatar a avaliação realizada à luz dos dados técnicos e cien ficos disponível à época (até 26/06) que subsidiou
a tomada de decisão. 

3. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

3.1. A pandemia decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem causado impactos com prejuízos globais de ordem social e econômica  tendo sido, até esta
data, o maior desafio de saúde pública dos úl mos cem anos (Nicola et al, 2020).  Em todo o mundo, as ações têm sido concentradas para salvar vidas e promover o retorno seguro das a vidades
econômicas.  

3.2. Por  se  tratar  de  agravo  novo,  há  um  esforço  concentrado  da  comunidade  cien fica  internacional  no  intuito  de  entender  a  história  natural  da  doença,  bem  como
de desenvolver tecnologias  para  seu tratamento e  prevenção.  Globalmente,  as  crises  sanitária  e  humanitária  demandam respostas  rápidas,  consistentes,  asser vas  e  sustentáveis  para  sua
superação. Uma grande mobilização global tem ocorrido a fim de conter a propagação do vírus e deter o agravamento dos impactos socioeconômicos. 

3.3. O  Painel  de  Monitoramento  da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  com  dados  atualizados  em  30/09/2020,  indica  que  há,  no  mundo,  mais  de  33  milhões  de  casos
confirmados de coronavírus e mais de 1 milhão de mortes devido à Covid-19 (WHO, 2020a). Dados do Painel do Coronavírus do Ministério da Saúde do Brasil, atualizado em 21/09/2020, informam
que, nesta data, houve no Brasil 4,8 milhões de casos confirmados e mais de 143 mil mortes em decorrência da Covid-19 (Brasil, 2020a).  

3.4. Da  perspec va  da  saúde  pública,  registram-se  demandas  excepcionais  por  serviços  e  insumos  de  saúde.  O cenário  agrava-se  pela  inexistência  de  tratamento  farmacológico
cien ficamente comprovado por ensaios clínicos randomizados, po de estudo considerado padrão-ouro. Adicionalmente, medidas não farmacológicas vêm sendo estudadas e implementadas, a
fim de mi gar a disseminação do contágio, sem, todavia, interrompê-lo completamente. 

3.5. Da perspec va econômica, en dades como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicaram es ma vas de contração da economia nacional e global (World
Bank, 2020; IMF, 2020). No Brasil, em 1° de setembro de 2020, a Agência IBGE de No cias (Brasil, 2020b), publicou:  

(...) O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 (comparado ao primeiro trimestre de 2020), na série com ajuste sazonal. Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas
as taxas foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.
(...) 

(...) Essa foi a queda mais intensa da série histórica, iniciada em 1996. Entre os segmentos, a maior queda foi na Indústria (-12,3%), seguida por Serviços (-9,7%). A Agropecuária apresentou variação posi va de
0,4%. (Brasil, 2020b) 

3.6. Para demonstrar a dimensão do problema socioeconômico enfrentado e seus impactos, cabe citar a Nota Informa va da Secretaria de Polí ca Econômica do Ministério da Economia
(SPE/ME), publicada em maio de 2020, sobre os impactos econômicos da crise causada pelo novo coronavírus, relacionando-os diretamente à determinação do isolamento social e da paralisação do
setor produ vo (Brasil, 2020c): 

(...) Os custos imediatos foram es mados a par r de um levantamento detalhado de informações para os 128 produtos da Tabela de Recursos e Usos do IBGE. O valor ob do é de R$ 20 bilhões por semana
durante a paralisação. 

Considerando o cenário de retomada cíclica até o segundo trimestre de 2021, reduções estruturais no nível do PIB de longo prazo de 5%, em comparação com o cenário de nenhum impacto no longo prazo,
reduzirão o PIB semanalmente em quase R$ 5,0 bilhões no segundo semestre e em R$ 7,5 bilhões em 2021. Esses valores tendem a ser muito piores caso consideremos um período de paralisação maior que até
31 de maio. (Brasil, 2020c)

3.7. Desde as primeiras informações sobre a dispersão da doença na China, ainda em 2019, o Ministério da Saúde tem avaliado e implementado as ações necessárias para mi gar os
efeitos nega vos da introdução do vírus no país. Em 30 de janeiro de 2020, foi declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que o surto do novo coronavírus cons tuía uma Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (WHO, 2020b).  Logo a seguir,  foi publicada a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (BRASIL, 2020d). Desde então, o Ministério da Saúde, bem como outros órgãos do Poder Execu vo
Federal,  vem tomando uma série de decisões visando ao enfrentamento da pandemia.  Todos os atos oficiais relacionados ao coronavírus,  bem como as a vidades desenvolvidas pelo MS e
informações atualizadas sobre a pandemia, podem ser consultadas na página do Ministério da Saúde dedicada à temá ca (h ps://coronavirus.saude.gov.br/) (Brasil, 2020e). 

3.8. Nesse sen do, o Decit/SCTIE/MS, no âmbito de suas atribuições, dentre outras ações de apoio ao desenvolvimento cien fico e tecnológico para combate à pandemia, tem realizado o
monitoramento do desenvolvimento clínico das vacinas para SARS-CoV-2 e o acompanhamento diário das respec vas publicações, por meio dos Informes Diários de Evidências (Brasil, 2020f),
disponibilizados no link: h ps://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor#evidencias-cien ficas. 

3.9. As vacinas impactam a sociedade, tanto do ponto de vista sanitário como socioeconômico. A vacinação em massa evita, atualmente, ao menos quatro mortes por minuto no mundo,
segundo es ma vas da OMS e gera economia equivalente a R$ 250 milhões por dia (Ozawa et al, 2017). Assim, diante do quadro de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII), a busca por uma vacina efe va e segura contra o coronavírus tornou-se um dos principais obje vos de pesquisadores e gestores em saúde em todo o mundo. 

4. VACINAS - DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO AO ACESSO 

4.1. Da perspec va da saúde pública e socioeconômica, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz para a população é uma das mais importantes ações de combate à Covid-19.  

4.2. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, o acesso a vacinas revela-se como parte integrante do direito à saúde, uma vez que se trata de uma tecnologia com excelente perfil de
custo-bene cio. Logo, ao prevenir doenças, muitas incapacitantes e letais, a vacina revela-se como bem público.  

4.3. Nesse sen do, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra o SARS-CoV-2 é uma prioridade diante da pandemia, uma vez que a imunização deve ser capaz de prevenir,
conter e interromper a transmissão do novo coronavírus. A imunização da população salvará vidas como também terá papel crucial em evitar o agravamento da crise econômica e social. 

4.4. Em circunstâncias normais, o tempo para o desenvolvimento completo de uma vacina para uso em humanos leva, pelo menos, 15 a 20 anos e envolve diversas fases de avaliação
(Bregu et al., 2011). A par r do conhecimento acumulado com os coronavírus SARS-CoV (causador da síndrome respiratória aguda grave) e MERS-CoV (causador da síndrome respiratória do Oriente
Médio), responsáveis por epidemias anteriores, foi possível acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2, tendo em vista que são vírus pertencentes à mesma família.  

4.5. Assim, diante da emergência global, es ma-se que o desenvolvimento da vacina contra o SARS-CoV-2 ocorra no menor tempo possível, sem descuidar do fundamental cumprimento
de todas as etapas de desenvolvimento de pesquisa conforme as regulamentações nacionais e internacionais (Deb et al., 2020).   

4.6. Visando a uma melhor compreensão de todo o processo envolvido no desenvolvimento de vacinas, desde a concepção de uma vacina e sua fase inicial da pesquisa cien fica em
laboratórios até a aprovação regulatória para registro, e as etapas seguintes relacionadas ao acesso e disponibilização da vacina nas unidades de saúde para a vacinação da população, a seguir são
apresentadas as principais etapas e atores envolvidos nesse processo.  

Figura 1. Representação esquemá ca resumida das etapas de desenvolvimento e aprovação regulatória de uma vacina. 
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4.7. Principais plataformas tecnológicas de vacinas 

4.7.1. Plataforma tecnológica de vacina pode ser definida como a tecnologia u lizada no processo de produção dos imunizantes (an genos)  das  vacinas que es mularão a resposta
imunológica no indivíduo. Cada plataforma caracteriza-se por ser uma tecnologia basilar, que u liza mecanismos muito semelhantes (disposi vo, vetor ou linha celular), empregados para múl plos
alvos de vacinas (diferentes patógenos) (Adajla et al., 2019).  

4.7.2. Atualmente, existem sete principais pos de plataformas tecnológicas de vacinas (Vírus Ina vado, Vírus Atenuado, Vetor Viral, Subunidade Proteica, Par cula Semelhante ao Vírus
(VLP), DNA e RNA), que têm sido u lizadas para produzir  vacinas contra SARS-CoV-2, conforme levantamento realizado por este Departamento no documento “Relatório Técnico de Vacinas”
(0017307781), ra ficado também por outras publicações (Jeyanathan et al., 2020; WHO, 2020c). Essas plataformas podem ser agrupadas em quatro grandes grupos:  

a) Vacinas de vírus: o próprio vírus alvo é processado para ser inoculado no organismo e es mular a resposta imunológica. Podem ser de vírus atenuado (virulência é reduzida a
níveis considerados seguros e o próprio vírus se replica lentamente no corpo do indivíduo) ou vírus ina vado (partes do vírus alvo são associadas a um microorganismo, inoculado
no corpo do indivíduo).  

b) Vacinas  de  proteínas:  proteínas  do  vírus  alvo  são  produzidas  laboratorialmente  para  serem  inoculadas  no  organismo  humano.  Podem  ser  categorizadas  como  vacina
de subunidade proteica (proteínas virais são purificadas em laboratório e inoculadas no indivíduo) ou de par culas semelhante a vírus, conhecidas como “virus-like par cles" (VLP),
produzidas em laboratório com uma estrutura semelhante ao vírus alvo, porém sem a presença de material gené co, na qual são acopladas proteínas imunogênicas (an genos) do
vírus alvo. Toda essa estrutura é inoculada no indivíduo.  

c) Vacinas de vetor viral: u liza a estrutura de um outro vírus, como um adenovírus, para produzir proteínas do vírus alvo no corpo do indivíduo vacinado. Esse vírus modificado
(recombinante) é inoculado no organismo do indivíduo. 

d) Vacinas de ácidos nucleicos: têm como base a u lização de material gené co do vírus alvo (DNA ou RNA), programados para es mular a produção de an genos do vírus alvo
pelas próprias células do indivíduo vacinado, es mulando a resposta imune. No caso das vacinas de DNA, estruturas gené cas bacterianas, conhecidas como plasmídeos, são
modificadas para conterem o DNA do vírus alvo e viabilizarem a entrada nas células do indivíduo. Já a vacina de RNA, também u liza um plasmídeo modificado com material
genérico do vírus alvo, a par r do qual é produzido o mRNA, que é colocado dentro de uma estrutura de nanopar cula lipídica para que entre na célula do indivíduo quando
inoculado.  

4.7.3. As vacinas licenciadas para uso humano e mais usadas atualmente u lizam plataformas tecnológicas clássicas, baseadas em vírus ou em proteínas, que possuem histórico de bons
resultados de segurança e eficácia. 

4.7.4. A maior parte das plataformas tecnológicas para vacinas contra SARS-CoV u liza a glicoproteína spike (S), também presente no SARS-CoV-2, como principal an geno-alvo para o
desenvolvimento do novo imunizante. O processo de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 acontece quando a glicoproteína spike (S) desse vírus se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2
(ECA2) da célula humana, desencadeando respostas imunológicas, como a produção de an corpos neutralizantes (Walls et al., 2020). 

4.7.5. Considerando que o campo cien fico no contexto da pandemia do SARS-CoV-2 não está consolidado, evidencia-se uma pletora de descobertas cien ficas e de novos conhecimentos
sobre o assunto, tornando prudente e necessário diversificar na escolha dessas plataformas, visando a contemplar diferentes abordagens e maximizar as chances de sucesso. 

4.7.6. O detalhamento sobre cada uma dessas plataformas tecnológicas u lizadas no desenvolvimento de vacinas, o mecanismo de ação da  vacina e  suas  respec vas  caracterís cas
encontram-se no ANEXO I desta esta Nota Informa va. 

4.8. Etapa de Descoberta e Pesquisa pré-clínica 

4.8.1. Em linhas gerais, inicia-se com a pesquisa aplicada em laboratório, a fim de inves gar a estrutura do vírus, seu comportamento e possíveis receptores/alvos, a par r dos quais um
protó po de vacina possa ser desenvolvido. O protó po é, então, testado em cultura de células e posteriormente em animais (p.ex. camundongos e macacos). Avalia-se a segurança e a a vidade
biológica na produção de resposta imune (imunogenicidade). Estão envolvidos nesta fase pesquisadores de universidades, centros de pesquisa, biotechs e laboratórios farmacêu cos, sejam eles
públicos ou privados. 

4.9. Aprovação Regulatória para o desenvolvimento das pesquisas clínicas 

4.9.1. No Brasil, uma pesquisa clínica só pode iniciar a par r da aprovação de seus protocolos pelos órgãos do Sistema CEP/Conep (Comitês de É ca em Pesquisa e Comissão Nacional de
É ca em Pesquisa), conforme as diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (Brasil, 2012). Os CEP e a Conep procedem com a avaliação dos aspectos é cos das pesquisas que
envolvem seres humanos.  

4.9.2. No caso de vacinas que u lizem microorganismos, é necessária a avaliação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), conforme previsto na Resolução Norma va nº
21, de 15 de junho de 2018 (Brasil, 2018).  

4.9.3. Também é necessário obter a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que analisa a conformidade do protocolo do estudo clínico e de todas as etapas realizada
previamente, reunidas em documentação apresentada pelo patrocinador do estudo, conforme a legislação sanitária vigente (Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 9, de 20 de
fevereiro de 2015) (Brasil, 2015) para garan r segurança, qualidade e padronização na condução da pesquisa e do produto inves gacional. Nesse aspecto, destaca-se que para sua análise, a Anvisa
u liza  manuais  harmonizados  internacionalmente,  a  exemplo
do manual E6 Good Clinical Prac ce do Interna onal Conference on Harmonisa on of Technical Requirements for Registra on of Pharmaceu cals for Human Use (ICH) (ICH, 2020).  

4.10. Pesquisa Clínica 

4.10.1. Ob do sucesso na etapa anterior, prossegue-se para a seguinte, que é composta por três fases de testes em seres humanos. O principal ato norma vo rela vo ao regulamento para a
realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil está disposto na Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015 (Brasil, 2015). 

4.10.2. Na fase I, a vacina candidata é testada em um pequeno número de par cipantes, a fim de avaliar segurança, dosagem e capacidade de es mular o sistema imunológico (Deb et al.,
2020).  

4.10.3. Na fase II, a candidata é administrada em centenas de par cipantes para obter mais dados sobre segurança (avaliações das doses), bem como avaliar a capacidade da vacina de
es mular o sistema imunológico (imunogenicidade).  

4.10.4. Na fase III, ela é administrada a milhares de par cipantes, visando a confirmar a sua eficácia (isto é, a prevenção da infecção) e conhecer mais dados sobre reações adversas em
grupos variados de indivíduos (crianças e idosos, p.ex.).  

4.10.5. Algumas fases dos estudos podem acabar se sobrepondo conforme novos dados são gerados, ou seja, em alguns casos pode-se encontrar sobreposição de fases (por exemplo, fase
I/II, fase II/III). 
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4.11. Aprovação do registro sanitário da vacina pela Anvisa 

4.11.1. Após comprovação da eficácia  e segurança da vacina,  a empresa desenvolvedora deverá solicitar o registro sanitário, submetendo à análise da Agência Nacional  de Vigilância
Sanitária (Anvisa) os documentos técnicos e regulatórios com dados de segurança e eficácia, bem como da qualidade da vacina, conforme exigido nas norma vas. Havendo conformidade, a Anvisa
concede o registro sanitário da vacina para que seja comercializada e disponibilizada no país.  

4.11.2. Por se tratar de um produto biológico, a vacina deve atender aos requisitos para a concessão ou renovação de registro do produto pela Anvisa dispostos na RDC nº 55, de 16 de
dezembro de 2010 (Brasil, 2010), e na RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015 (Brasil, 2015). Além disso, cumpre informar que, neste cenário de pandemia, a Anvisa publicou a RDC n° 348, de 17
de março de 2020 (Brasil, 2020g), que trata sobre a priorização de análise de pedidos de registro de medicamentos/produtos biológicos durante a pandemia. 

4.11.3. Um fator importante no desenvolvimento das vacinas é o tempo de proteção. Ainda que uma vacina seja declarada eficaz e venha a ser registrada e disponibilizada, os par cipantes
vacinados precisam ser acompanhados para definição do período de proteção contra o novo coronavírus (Brasil, 2020h). 

4.12. Regulação do Preço 

4.12.1. Para autorização da comercialização da vacina no Brasil, também é necessário que seja estabelecido o preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão
interministerial responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil, do qual a Anvisa é a Secretaria-Execu va, conforme disposto na Resolução SE/CMED nº 2 de 05 de
março de 2004 (Brasil, 2004a).  

4.13. Acesso e disponibilização de vacinas pelo SUS 

4.13.1. Adstrito  aos  procedimentos  para  a  disponibilização  da  vacina  pelo  SUS,  são  abordados  a  seguir  tópicos  sobre  incorporação  da  tecnologia,  o  Programa  Nacional  de
Imunização  (PNI),  e  a  produção  nacional  de  vacinas.  Para  uma  melhor  compreensão  sobre  este  tópico,  recomenda-se  a  leitura  da  Nota  Técnica  nº  6/2020-SCTIE/GAB
/SCTIE/MS (0015386780), que contém manifestação técnica das seguintes áreas: pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE/MS): o Departamento de
Ciência e Tecnologia (Decit/SCTIE/MS); o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS/SCTIE/MS) e a Coordenação-Geral do Complexo Industrial da Saúde
(CGCIS/SCTIE/MS); pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS): a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunização, do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT/
SVS/MS); e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Ins tuto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). 

4.13.2. Incorporação no Sistema Único de Saúde - SUS 

4.13.2.1. O processo de incorporação de tecnologias no SUS foi regulamentado pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 (Brasil, 2011a), da qual foram destacados seguintes ar gos: 

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a cons tuição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêu ca, são
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

(...) 

§ 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: 

I - as evidências cien ficas sobre a eficácia, a acurácia, a efe vidade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a
autorização de uso; 

II - a avaliação econômica compara va dos bene cios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.  

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: 

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” 

Art.  19-U.  A  responsabilidade  financeira  pelo  fornecimento  de  medicamentos,  produtos  de  interesse  para  a  saúde  ou  procedimentos  de  que  trata  este  Capítulo  será  pactuada  na
Comissão Intergestores Tripar te.” 

4.13.2.2. O Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011 (Brasil,  2011b), dispõe sobre a composição, competências e funcionamento da Conitec, sobre o processo administra vo para
incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. 

4.13.2.3. Cabe destacar que, segundo o ar go 29 do Decreto supracitado, o Ministro de Estado da Saúde poderá, em caso de relevante interesse público, mediante processo administra vo
simplificado, determinar a incorporação ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde.  

4.13.3. Programa Nacional de Imunizações – PNI  

4.13.3.1. O MS, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oferece, no Calendário Nacional de Vacinação, todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), além de imunobiológicos especiais de alto custo financeiro, para grupos em situação de maior risco, com um rígido controle de qualidade que segue os padrões dos mais eficientes e
confiáveis programas de vacinação do mundo.  

4.13.3.2. No caso de uma vacina já registrada no Brasil e incorporada ao SUS, cuja pactuação do financiamento tripar te seja pela aquisição de responsabilidade do MS, isto é, de aquisição
centralizada e distribuição pelo MS às Secretarias Estaduais de Saúde, destaca-se o papel fundamental do Programa Nacional de Imunizações (PNI) (Brasil, 2014).  

4.13.3.3. No âmbito da organização das ações de imunização, o PNI elabora documentos técnicos contendo orientações sobre os produtos, quanto ao logís ca de distribuição, considerando as
caracterís cas da vacina (p.ex. condições de armazenamento e prazo de validade), a população-alvo que a receberá, o esquema de vacinação e respec vo número de doses, os estoques necessários
para a ngir a cobertura vacinal sa sfatória, entre outros. Em paralelo, são elaboradas campanhas publicitárias para veiculação na mídia, com orientações e convocando a população a comparecer
aos serviços de saúde para a vacinação. Também são elaborados documentos técnicos para a promoção do acesso e do uso racional da vacina, orientando profissionais de saúde, gestores e
população quanto à importância da adesão à vacinação.  

4.13.4. Produção Nacional de Vacinas 

4.13.4.1. A produção de vacinas é um processo de alta complexidade e especificidade em toda a sua cadeia produ va. O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua exper se no campo
da produção em larga escala e exportação de vacinas. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), além de distribuir 25 pos de vacinas gratuitamente, o país ainda se destaca
pelo fato de exportar vacinas para mais de 70 países. Os dois ins tutos públicos de referência, que respaldam essas marcas, são a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pelo Ins tuto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), e o Ins tuto Butantan. Ambos ins tutos são responsáveis por pesquisar novas tecnologias, além de desenvolver e produzir vacinas em território
nacional para abastecimento da rede SUS. 

4.13.4.2. Com foco em inovação tecnológica, Bio-Manguinhos dispõe de instalações que atendem às legislações vigentes e às exigências de Boas Prá cas de Fabricação (BPF), bem como a
cer ficação de qualidade de seus laboratórios, com serviços tecnológicos voltados ao desenvolvimento de novos produtos com confiabilidade de resultados. Atualmente, o Ins tuto é responsável
pela produção das vacinas de vírus atenuado, como a DTP-Hib (di eria, tétano e coqueluche - DTP; Haemophilus influenzae do soro po B - Hib), Tetravalente Viral, Poliomielite Oral, Febre Amarela,
Rotavírus Humano e Tríplice Viral, e vacinas de vírus ina vado, como a de Poliomielite Ina vada.(Fiocruz, 2018). 

4.13.4.3. Já o Ins tuto Butantan, produz atualmente vacinas de vírus ina vado, como a influenza trivalente sazonal, DTP, raiva ina vada e hepa te A; vacina baseada em subnidade proteica,
como a de hepa te B recombinante; e vacina baseada em proteína recombinante, como a de HPV. Além disso, outros projetos de vacinas contra vírus estão em desenvolvimento para solicitação de
registro na Anvisa, como a vacina contra influenza H7N9 e influenza tetravalente, ambas ina vadas, e contra o vírus da dengue, atenuada (Ins tuto Butantan, 2020). 

4.13.4.4. O  inves mento  no  Complexo  Industrial  da  Saúde  promove  a  estruturação,  desenvolvimento  e  consolidação  de  laboratórios  nacionais,  viabilizando  a
produção tanto de medicamentos e insumos quanto de vacinas (Brasil, 2017) e promovendo a independência tecnológica do país em relação a estas tecnologias. Nesse sen do, ressalta-se o papel
da Coordenação-Geral do Complexo Industrial da Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde em relação ao fomento ao Complexo Industrial da Saúde.  

5. DADOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS SOBRE VACINAS CONTRA SARS-COV-2 

5.1. O  Decit/SCTIE/MS  vem  realizando,  desde  abril  de  2020,  o  monitoramento  técnico  e  cien fico  do  cenário  global  de  desenvolvimento  cien fico  de  vacinas  contra  o  SARS-
CoV-2. Este Relatório Técnico encontra-se em sua 10ª atualização e apresenta o cenário global das vacinas, com detalhamento de informações técnicas e cien ficas de cada candidata à vacina contra
o SARS-CoV-2 em fase clínica de desenvolvimento, tais como: desenvolvedor, país, nome da vacina, plataforma tecnológica ( po de vacina), fase de desenvolvimento, registros dos ensaios clínicos
disponibilizados em plataforma específica, detalhes dos ensaios clínicos e publicações cien ficas. Todas as versões desse monitoramento encontram-se anexadas (0017307781) no processo SEI
25000.088190/2020-61. 

5.2. Para  a  elaboração  do  relatório  técnico  são  u lizadas  as  informações  disponibilizadas  em  bases  de  dados,  repositórios,  relatórios  de  consórcios  e  en dades
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internacionais, press releases (comunicado de imprensa) das empresas e ins tutos de pesquisa que anunciam testes com as vacinas, tais como: 

 “Dra  landscape of COVID-19 candidate vaccines”, disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em seu sí o eletrônico; 

 “COVID-19 vaccine development pipeline”, disponibilizado pela London School of Hygiene & Tropical Medicine;  

 “COVID-19 vaccine Tracker”, disponibilizado pelo Milken Ins tute; 

 “COVID-19 Vaccine & Therapeu cs Tracker”, disponibilizado pela BioRender; 

 “Biopharma products in development for COVID-19”, inicia va da BioWorld – Clarivate Analy cs;   

 “Gavi – COVID-19”, disponibilizado pela Gavi – The Global Alliance for Vaccines and Immuniza ons; 

 “CEPI – COVID-19”, disponibilizado pela CEPI – Coali on for Epidemic Preparedness Inova on; 

 ClinicalTrials.gov dos EUA;  

 Interna onal Clinical Trials Registry Pla orm (ICTRP), da OMS;  

 Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC); 

 Bole m de É ca em Pesquisa, da Comissão Nacional de É ca em Pesquisa – Conep; 

 Informe Diário de Evidências – Decit/SCTIE/MS; 

 PubMed, medRxiv e biorixv. 

5.3. Ressalta-se  que  o  cenário  do desenvolvimento técnico-cien fico das  vacinas  candidatas  é  extremamente  dinâmico,  se  alterando à  medida que  novas  descobertas  cien ficas
são realizadas. Assim, no intuito de apontar quais informações estavam disponíveis à época da tomada de decisão do Governo Federal pelo acordo com a AstraZeneca, são destacados a seguir os
elementos que subsidiaram a análise técnica realizada pelo MS e Fiocruz no contexto do referido acordo. Considerou-se 26 de junho de 2020 como marco temporal de referência, por tratar-se de
ocasião em que o Ministro da Saúde Interino respondeu à carta do Embaixador Britânico (0015478345), conforme referido na introdução desta Nota Informa va. 

5.4. Contexto global das vacinas em desenvolvimento 

5.4.1. 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. 

5.4.2. No quadro a  seguir,  é possível verificar o histórico de monitoramento das vacinas em desenvolvimento contra o SARS-CoV-2 realizado pelo Decit/SCTIE/MS. Desde o primeiro
monitoramento realizado em abril, até o mais recente realizado em setembro, o número total de vacinas candidatas passou de 78 para 254. Dentre elas, o número de vacinas em fase clínica de
desenvolvimento quase quadruplicou, passando de 12 para 45. De forma geral, isso é reflexo dos avanços sem precedentes no desenvolvimento de vacinas, nos quais estão envolvidas ins tuições de
pesquisa, laboratórios farmacêu cos, governos e sociedade em geral. 

Quadro 1. Histórico de buscas e do quan ta vo de vacinas em desenvolvimento. 

Data da busca Vacinas em fase pré-clínica (1) Vacinas em fase clínica (2) Total (1 + 2)

13 e 14 de abril 66 12 78 

21 a 24 de abril 95 13 108 

8 a 12 de maio 155 14 169 

8 a 10 de junho 183 16 199 

24 a 26 de junho 179 26 205 

10 a 15 de julho 194 31 225 

27 a 31 de julho 198 33 231

10 a 14 de agosto 199 35 234

24 a 28 de agosto 200 43 243

01 a 25 de setembro 209 45 254

Fonte: Relatório Técnico Monitoramento de Vacinas em Desenvolvimento contra SARS-CoV-2. 10ª atualização. Elaboração: CGPCLIN/Decit/SCTIE/MS (0017307781 p.7). 

5.4.3. Destaca-se que, até o dia 26 de junho de 2020, foram iden ficadas 205 vacinas candidatas, dentre as quais 26 estavam em fase clínica de desenvolvimento, conforme levantamento
registrado na 5ª atualização do documento de monitoramento global de vacinas (0017307781 p.298). No Anexo II desta Nota, estão dispostas as informações referentes às 26 vacinas que estavam
em fase de ensaios clínicos naquele momento, das quais: 

9  estavam  na  fase  I  (Imperial  College  London/  VacEquity  Global  Health;  CureVac  AG;  Symvivo  Corpora on;  Shenzhen  Geno-Immune  Medical  Ins tute;  Medicago  Inc.;  GSK/Clover
Biopharmaceu cals  Inc./CEPI/Dynavax;  GSK/University of  Queensland/CEPI/Dynavax;  Anhui  Chongqing  Zhifei  Biological  E  Ltd;  Ins tute  of  Microbiology;  Gamaleya Research  Ins tute of
Epidemiology and Microbiology);  

14 na fase I/II (Janssen Pharmaceu cal Companies; Pfizer/BioNTech/Fosun Pharma; Walvax Biotechnology/Suzhou Abogen Biosciences/PLA Academy of Military Sciences; Shenzhen Geno-
Immune Medical Ins tute; Shenzhen Third People's Hospital; Wuhan Ins tute of Biological Products/Sinopharm; Beijing Ins tute of Biological Products/Sinopharm; Sinovac Biotech/Dynavax;
Novavax Inc./ Emergent Biosolu ons Inc/CEPI; Aivita Biomedical, Inc.; Immunova ve Therapies, Ltd.; Chinese Academy of Medical Sciences/ West China Second University Hospital/ Yunnan
Center for  Disease Control and Preven on; Inovio Pharmaceu cals/Beijing Advaccine Biotechnology/VGXI Inc./ Richter-Helm BioLogics/Ology Bioservices; Genexine/Binex/GenNBio/KAIST
/POSTECH);  

2 na fase II (CanSino Biological Inc; Moderna/NIAID/Lonza); e  

1 na fase II/III (Universidade de Oxford/AstraZeneca). 

5.4.4. Dessa forma, é possível observar que, até o dia 26 de junho de 2020, a vacina de Oxford/AstraZeneca era a mais avançada em fase de desenvolvimento, a única nova vacina que até
aquele momento nha aprovação é ca da Conep, em 03 de junho de 2020 (0017355988 p.169-240) (Brasil, 2020i), para iniciar o ensaio clínico no Brasil, com inclusão do primeiro paciente em 20 de
junho de 2020. 

5.5. Ar gos Cien ficos iden ficados no Relatório Técnico de Vacinas publicados em periódicos até 26 de junho de 2020.  

5.5.1. De acordo com a OMS (2004), a pesquisa é elemento-chave para fortalecer os sistemas de saúde, uma vez que geram descobertas e evidências cien ficas que possuem grande
potencial para melhorar a assistência à população. Os ar gos cien ficos publicados em periódicos revisados por pares são recursos importantes e reconhecidos para a comunicação dos resultados
de pesquisa.  

5.5.2. No que tange às informações cien ficas relacionadas à pandemia pelo novo coronavírus, ressalta-se que esse processo não pode significar o aceite pela comunidade cien fica de
qualquer resultado,  uma vez  que devem ser man dos e buscados diversos  elementos imprescindíveis  da  pesquisa  e  da comunicação de resultados,  como a qualidade,  a transparência e a
reprodu bilidade da informação. Presencia-se o chamado fast track das publicações cien ficas, reduzindo-se o tempo entre a submissão e a publicação dos manuscritos em revistas cien ficas
(Carvalho, 2020). 

5.5.3. Toda pesquisa deve ser conduzida e norteada por um método cien fico reprodu vel,  observados os preceitos de boas prá cas é cas e regulatórias. Tal processo é demorado,
podendo levar vários meses, e exige um esforço significa vo da equipe envolvida na pesquisa (Leite, 2009). Quanto à divulgação dos resultados de pesquisas, é relevante contextualizar o processo
de publicação de um ar go cien fico (paper). No momento em que uma versão final do ar go é ob da (manuscrito), inicia-se o processo de pesquisar uma revista cien fica (periódico) que seja
afeta ao tema e que tenha credibilidade pela comunidade cien fica (pelos pares). Existem rankings das revistas cien ficas que levam em consideração diversos fatores como tempo de existência,
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polí ca e corpo editorial, fator de impacto, periodicidade e confiança adquirida junto à comunidade cien fica. Na área da saúde, podem ser citadas algumas revistas de pres gio: The Lancet, Nature,
New England Journal of Medicine e Science.  

5.5.4. Para  que  haja  a  aprovação  e  publicação  formal  em  uma  revista  cien fica,  os  manuscritos  passam  por  um  rigoroso  processo  de  revisão  editorial,  que  inclui  o  exame
minucioso denominado “revisão por pares”, em que o texto é apreciado por especialistas no tema (pareceristas ad hoc) que balizam suas contribuições em guias de boas prá cas internacionalmente
aceitos e buscam iden ficar pontos fracos ou outras situações nas quais o manuscrito precisa de aperfeiçoamento. Após as rodadas de ajustes solicitadas pelos editores, chega-se a uma versão final
aprovada e que aguardará a publicação em edição da revista.  

5.5.5. Nos úl mos anos, tem crescido a importância de abreviar o tempo de todo esse processo. Uma modalidade de divulgação dos resultados de pesquisa que tem se tornado bastante
comum é a disponibilização do manuscrito no formato de "pré-impressão" (denominado de preprint). Existem plataformas específicas para tanto, como a bioRxiv e a medRxiv. Isso permite que
outros cien stas, tomadores de decisão e sociedade em geral apreciem, discutam e comentem as descobertas imediatamente. Cabe frisar que esse manuscrito no formato de preprint não passou
por todo o processo de revisão por pares e a consequente aprovação por uma revista cien fica. Portanto, pondera-se que os preprints estão sujeitos a erros e podem relatar informações que ainda
não foram aceitas ou endossadas pela comunidade cien fica (Berg, 2020). 

5.5.6. Essas pré-impressões oferecem uma oportunidade de acelerar a disseminação de descobertas cien ficas, especialmente nos contextos em que há urgência para a disponibilização de
informações das descobertas cien ficas. Como exemplo, citam-se as situações dos surtos de Ebola e Zika, em que a disponibilização de preprints foi bastante relevante para apoiar decisões di ceis
(Johasson, 2018). 

5.5.7. Considerando os prazos para a viabilização da comunicação cien fica e os avanços sem precedentes presenciados para a descoberta de uma vacina que interrompa a pandemia,
mesmo assim há um inters cio de tempo entre o que está relatado na comunidade cien fica e o estágio em que uma pesquisa se encontra. No caso da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, até
que haja uma publicação no formato de ar go cien fico relatando, por exemplo, os resultados de ensaios clínicos de fase I,  é bem provável que o estágio da pesquisa esteja em fases mais
avançadas, como as fases II ou III.  

5.5.8. Diante do exposto, as publicações cien ficas de vacinas em desenvolvimento contra SARS-CoV-2, até 26 de junho de 2020, limitaram-se às que se seguem: 

Vacina da Moderna: O manuscrito in tulado SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Development Enabled by Prototype Pathogen Preparedness (Corbe , 2020a) com os dados pré-clínicos de um estudo
em camundongos, com a vacina baseada em plataforma de RNA denominada mRNA 1273, foram divulgados na plataforma BioRxiv, em 11 de junho de 2020. O manuscrito informa que a
candidata à vacina foi capaz de induzir respostas potentes de an corpos neutralizantes e de células T CD8, bem como protegeu contra a infecção por SARS-CoV-2 nos pulmões e no nariz de
ratos sem evidência de imunopatologia.   

Vacina da Universidade de Oxford/AstraZeneca: O primeiro manuscrito, publicado na plataforma BioRvix em 13 de maio de 2020, relata resultados de estudos pré-clínicos da vacina ChAdOx1
nCoV-19 contra a COVID-19 e in tula-se ChAdOx1 nCoV-19 vaccina on prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques (van Doremalen et al, 2020). A vacina mostrou poder imunogênico
em ratos de laboratório, suscitando resposta humoral. Com mesmo efeito em macacos Rhesus, foi observada a redução da carga viral em lavado broncoalveolar e tecidos do trato respiratório.
O  segundo  manuscrito,  em  formato  de  preprint,  in tulado  “Evalua on  of  the  immunogenicity  of  prime-boost  vaccina on  with  the  replica on-
deficient viral vectored COVID-19 vaccine candidate ChAdOx1 nCoV-19 (Graham, 2020a) foi divulgado na mesma plataforma em 20 de junho de 2020, complementar ao desenvolvimento da
vacina ChAdOx1 nCoV-19 iniciado em abril 2020. Os autores compararam a imunogenicidade de uma ou duas doses da vacina ChAdOx1 nCoV-19 em camundongos e porcos, a fim de definir
qual o melhor esquema vacinal suficiente para induzir resposta imune contra o vírus SARS-CoV-2. Como resultados, os autores descreveram que a imunização com ChAdOx1 nCoV-19 induziu
respostas robustas de células T CD4 + e CD8 + semelhantes a Th1 em porcos e camundongos. Concluem que uma imunização de reforço melhorou as respostas de an corpos, par cularmente
em porcos, com um aumento significa vo nos tulos neutralizantes de SARS-CoV-2. 

Vacina da Inovio: Em 20 de maio de 2020, os dados pré-clínicos de estudo em camundongos e porquinhos da índia com a vacina desenvolvida em plataforma de DNA, denominada INO-4800,
foram publicados no periódico cien fico Nature Communica ons com o tulo Immunogenicity of a DNA vaccine candidate for COVID-19 (Smith et al.,2020). A par r da experiência prévia com
a MERS, foi desenvolvida uma vacina de DNA com o an geno da proteína de super cie do SARS-CoV-2. A construção projetada, INO-4800, resulta em expressão robusta da proteína S in vitro.
Foi observado neste estudo que após a imunização de camundongos e porquinhos-da-índia com INO-4800, as respostas foram mensuradas quanto à produção de células T específicas do
an geno, quanto à produção de an corpos funcionais que neutralizam a infecção de SARS-CoV-2 e bloqueiam a ligação da proteína Spike ao receptor ECA 2, bem como a biodistribuição no
pulmão de an corpos contra SARS-CoV-2. Os autores concluem que o conjunto de dados preliminares iden ficam que a molécula INO-4800 é uma candidata em potencial à vacina contra
SARS-CoV-2, apoiando estudos adicionais. 

Vacina da Sinovac: Os dados pré-clínicos da vacina denominada inicialmente PiCoVacc (atualmente, Coronavac), baseada em células Vero com plataforma de vírus ina vado, foram publicados
em formato de manuscrito na base de dados BioRxiv em 19 de abril de 2020, com o tulo Rapid development of an inac vated vaccine for SARS-CoV-2 (Gao et al.,2020) demonstraram que a
imunização com duas doses diferentes (3 μg ou 6 μg por dose) forneceu proteção parcial ou completa em macacos contra o desafio SARS-CoV-2, respec vamente, sem qualquer aumento da
infecção dependente de an corpos. A avaliação sistemá ca da vacina por meio do monitoramento de sinais clínicos, índice hematológico, bioquímico e análise histopatológica em macacos
sugere que ela seja segura. 

Vacina da CanSino: A publicação dos dados clínicos de fase I da vacina baseada em vetor de adenovírus po 5 (Ad5-nCoV) com plataforma de vetor viral não-replicante ocorreu em 22 de maio
de 2020, no periódico cien fico The Lancet com o tulo Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escala on, open-label,
non-randomised, first-in-human trial (Zhu et al., 2020). Este estudo, aberto e não randomizado, avaliou a segurança, tolerabilidade e imunogenicidade de uma vacina vetorizada de adenovírus
recombinante po 5, em Wuhan, China. Trata-se de um de escalonamento de dose, cujo endpoint primário os eventos adversos no 7º dia após a administração da vacina via intramuscular e
avaliação da segurança por acompanhamento durante 28 dias. Os pesquisadores também determinaram respostas de an corpos neutralizantes e células T. Ao todo, foram testadas três doses
da vacina (5× 1010 [dose baixa] 1 × 1011 [dose média] e 1,5 x 1011 [dose alta] par culas virais), com 36 adultos saudáveis em cada grupo (total de 108 voluntários), mediana de idade de 36
anos (mínimo de 18 anos e máximo de 60 anos), 49% do sexo feminino. As reações adversas relatadas em todos os grupos de doses foram de gravidade leve ou moderada. As respostas de
an corpos à dose a ngiram o pico em 28 dias após a vacinação, com soroconversão documentada em 50 a 75% dos voluntários nos grupos de dose média e alta.  Os autores concluíram que a
vacina para Covid-19 vetorizada com Ad5 é tolerável e imunogênica em adultos saudáveis e que existe potencial para uma inves gação mais aprofundada dessa vacina para o controle da
doença. Um estudo de fase 2 em andamento na China (Registro Clinical Trials NCT04341389) fornecerá mais informações sobre a segurança e imunogenicidade da vacina contra Covid-19
vetorizada com Ad5. 

5.6. Histórico de reuniões ou informações prestadas até 26 de junho de 2020 por empresas desenvolvedoras de vacinas 

5.6.1. Na presente sessão são descritas as ar culações realizadas com desenvolvedoras de vacina, considerando registros de memórias de reuniões e documentos técnicos compar lhados
pelas empresas. Nesse sen do, o primeiro contato com deste Ministério com uma desenvolvedora de vacina foi com a Universidade de Oxford, em 08 de maio de 2020 (0017355988 p.1), quando a
pesquisadora brasileira Sue Anne Clemens, chefe do Global Health Ins tute da Universidade de Siena, Itália, solicitou orientações referentes à regulamentação é ca e sanitária para o início do
estudo no país, a ser coordenado pela Dra. Lily Yin Weckx, do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Os registros de reuniões do
MS sobre a vacina de Oxford veram início em 12 de maio de 2020 (0017355988 p.6). Em 19 de maio de 2020, em reunião entre o MS e Sue Ann (0017355988 p.31), a pesquisadora informou que a
Universidade de Oxford assinou um contrato de licenciamento da vacina com a empresa AstraZeneca, que poderia fabricar, escalonar, distribuir e comercializar em âmbito global. A par r de então,
outras reuniões aconteceram entre o MS, a pesquisadora Sue Ann e representantes da empresa AstraZeneca. A síntese do histórico do processo de tomada de decisão pelo Governo Federal em
relação à vacina AZD1222/ChAdOx1 nCoV-19 contra SARS-CoV-2 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca já foi apresentada na Nota Técnica conjunta nº 25/2020-
CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS (0016051533). 

5.6.2. Destacam-se os contatos realizados também com outras desenvolvedoras, como a Janssen, cuja reunião ocorreu em 13 de maio de 2020, com representantes do MS, da Fiocruz,
quando a empresa apresentou a tecnologia u lizada para a produção da vacina e a intenção de realizar parcerias (0017355988 p.8). Com a Pfizer, o primeiro contato ocorreu por meio de uma
solicitação de reunião com este Ministério, enviada pela empresa em 04 de maio de 2020 (0014690391), no processo NUP 25000.059576/2020-66, e respondida por esta área técnica em 22 de maio
de 2020,  com sinalização de interesse em conversar  com a empresa.  A reunião ocorreu em 05 de junho de 2020 (0017355988 p.  79),  quando a  empresa apresentou suas  inicia vas  para
enfrentamento da Covid-19, especialmente as vacinas contra SARS-CoV-2. 

5.6.3. É importante contextualizar que, em 14 de abril de 2020 (0017307781 p. 360), este Ministério iniciou o monitoramento do desenvolvimento global de vacinas contra SARS-CoV-2,
e, em 16 de maio de 2020 (0017355988 p.9), a Fiocruz apresentou ao MS também um monitoramento do desenvolvimento global de vacinas, realizado em 28 de abril de 2020, com atualizações das
inicia vas que realizava sobre a temá ca e as aproximações com cada uma das empresas (0017355988 p. 10).  

5.6.4. Frente à diversidade de possibilidades de estratégias para viabilizar vacinas contra SARS-CoV-2 à população brasileira iden ficada pela Fiocruz e considerando as reuniões que o MS
estava realizando com empresas desenvolvedoras com interesse de promover parceria com o governo brasileiro, o Ministro da Saúde Interino, dentre outros gestores de dis ntas áreas técnicas do
MS, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), se reuniram com a presidente da Fiocruz, com o Vice-Presidente de Produção e
Inovação em Saúde e o Diretor de Bio-Manguinhos, em 03 de junho de 2020 (0017355988 p.50), para discu r cenários prospec vos para pesquisa, desenvolvimento, produção e acesso a vacinas
contra a COVID.  

5.6.5. Na ocasião, a Fiocruz apresentou aspectos técnicos das vacinas mais promissoras contra SARS-CoV-2, perspec vas de ar culações que a ins tuição estava desenvolvendo junto às
empresas (0017355988 p.53), e de quais delas teria capacidade de absorver a tecnologia para produção local. Como encaminhamento dessa reunião, pactuou-se que para cada uma das candidatas
a vacinas consideradas estratégicas, seria avaliada a possibilidade de o Brasil par cipar em alguma inicia va, parceria e/ou negociação, seja em pesquisa ou acesso à vacina e sua tecnologia de
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produção. Sendo assim,  a seguir estão apresentados resumos das  informações apresentadas pelas empresas  desenvolvedoras de vacinas contra Covid-19 (Janssen,  Pfizer, Moderna,  Sanofi e
Oxford/AstraZeneca), que contataram o Ministério da Saúde até 26 de junho de 2020. 

Janssen: a vacina u liza plataforma de vetor viral não replicante (adenovírus humano po 26). Até 26/06/2020, estava em estágio inicial de desenvolvimento (pré-clínico), com perspec va de
iniciar os ensaios clínicos no Brasil em setembro de 2020. O Ministério da Saúde encaminhou e-mail solicitando, dentre outras informações, atualização sobre os estudos em desenvolvimento,
possibilidade de realização do estudo no país, perspec va de início da produção da vacina, capacidade de entrega, prazos e preços de doses e interesse na transferência de tecnologia para
produtor público nacional (0017355988 p.153). A empresa, à época, não apresentou dados técnicos que possibilitassem o avanço das discussões naquele momento. 

Sanofi: a vacina u liza plataforma de subunidade proteica e, até 26/06/2020, se encontrava em fase inicial  de desenvolvimento (pré-clínico). O Ministério da Saúde encaminhou e-mail
solicitando, dentre outras  informações,  atualização sobre os estudos em desenvolvimento,  possibilidade de realização do estudo no país,  perspec va de início da produção da vacina,
capacidade de entrega, prazos e preços de doses e interesse na transferência de tecnologia para produtor público nacional (0017355988 p.155). A empresa respondeu que não dispunha
de resultados dos estudos pré-clínicos e que havia a perspec va de iniciar a fase clínica em setembro e de realizar o estudo no Brasil. Além disso, manifestou interesse de dialogar com o
governo brasileiro para iden ficar oportunidades de negociação. Entretanto, destaca-se que não foi oficializada qualquer proposta, o que, juntamente com a ausência de informações técnicas,
impossibilitou o avanço das negociações naquele momento. 

Pfizer: a vacina u liza plataforma de RNA mensageiro e, até 26/06/2020, os estudos estavam em fase I/II nos Estados Unidos e na Alemanha, u lizando quatro moléculas diferentes. Não havia
publicação de dados pré-clínicos ou clínicos. Em reunião realizada em 05 de junho de 2020 (0017355988 p.79), a empresa manifestou interesse em realizar estudo clínico no Brasil e de venda
de doses  antecipadas,  entretanto,  não  formalizou  proposta  nem apresentou  dados  técnicos,  não  sendo  possível  avançar  nas  negociações  naquele  momento.  O  Ministério  da Saúde
encaminhou e-mail solicitando, dentre outras informações, atualização sobre os estudos em desenvolvimento, possibilidade de realização do estudo no país, perspec va de início da produção
da vacina, capacidade de entrega, prazos e preços de doses e interesse na transferência de tecnologia para produtor público nacional (0017355988 p.150). A empresa respondeu com
o cio, reafirmando o interesse em negociar com o Brasil, entretanto uma proposta formal foi enviada a este Ministério apenas em 16/07/2020. 

Moderna: a vacina possui plataforma de RNA mensageiro e até dia o 26/06/2020, os estudos de fase I/II estavam em desenvolvimento nos Estados Unidos, e os estudos pré-clínicos foram
publicados em 11 de junho. Foi a primeira vacina contra SARS-CoV-2 a iniciar fase clínica de desenvolvimento. Após a desenvolvedora realizar contatos telefônicos com o Ministério da Saúde,
em 16/06/2020,  por meio da Carta Conjunta  Ministério da  Saúde e  Fiocruz nº 2/2020-DATDOF/CGGM/GM/MS (Processo SEI  25000.083932/2020-62,  documento nº  0015340982),  foi
oferecido apoio no desenvolvimento clínico da vacina candidata da Moderna contra a Covid-19, a possibilidade de ser um parceiro em sua produção e o interesse em avançar em discussões
sobre eventual aquisição de doses da vacina, cuja resposta da empresa está registrada na página 270 do anexo 0017355988. A Fiocruz informou ao Ministério da Saúde que, em conversas com
a Moderna, foi informado que não havia interesse na transferência de tecnologia e na realização de ensaio clínico no país. Informa-se ainda que a empresa não formalizou proposta, não sendo
possível avançar nas negociações naquele momento. 

Oxford/AstraZeneca: u liza a plataforma de vetor viral não replicante (Adenovírus de chipanzé) e, até 26/06/2020, era a vacina com o desenvolvimento clínico mais avançado, em fase IIb/III no
Reino Unido. A Universidade de Oxford foi a primeira ins tuição a trazer o estudo clínico de vacina contra SARS-CoV-2 para o Brasil, sendo que essas trata vas em relação ao estudo foram o
marco inicial  das conversas  do MS com os pesquisadores (0017355988 p.1).  Posteriormente a  Universidade de Oxford licenciou a  vacina para  a empresa AstraZeneca,  com a qual  as
ar culações veram con nuidade. Logo, este estudo também foi o primeiro no Brasil que teve a aprovação nos órgãos reguladores (Anvisa e Conep) (0017355988 p.169-240). Em geral, as
reuniões do MS e Fiocruz com a AstraZeneca veram como pontos de discussão a avaliação da possibilidade de fabricação da vacina em território nacional: aspectos técnicos da vacina,
abordagem tecnológica u lizada na produção, compa bilidade dos processos produ vos. A sinalização do interesse da empresa em realizar também a transferência de tecnologia para o país
foi um fator que contribuiu para o avanço das trata vas com a desenvolvedora, culminando na assinatura de um CDA (Confiden al Disclosure Agreement) entre Oxford/AstraZeneca e a
Fiocruz, e a disponibilização de mais informações técnicas para viabilizar a avaliação de aspectos cien fico-tecnológicos em maior detalhamento, bem como a capacidade de internalização da
tecnologia para produção da vacina nas instalações de Bio-Manguinhos/Fiocruz. Cumpre reforçar que, à época, foram realizadas várias reuniões e trocas de e-mails nos quais o MS solicitou
mais  informações  técnicas  à  AstraZeneca,  que  respondeu  com a disponibilização de dados confidenciais  (0017355988  p.86-105).  Além  disso,  a  AstraZeneca compar lhou  com o  MS
documentos preliminares contendo informações cien ficas confidenciais (0017355988 p.132-140 e p.272-285) sobre os resultados preliminares do ensaio clínico de fase I/II com a vacina
que apoiaram a avaliação dessa vacina em um estudo de fase III, antes mesmo da publicação no periódico The Lancet (Folega  et al., 2020). O histórico das trata vas com Oxford/AstraZeneca
está detalhado na Nota Técnica nº 6/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS (0015386780),  Nota Técnica conjunta nº 25/2020-CGPCLIN/DECIT/SCTIE/MS (0016051533),  e  nas memórias de reunião
registradas no anexo 0017355988 deste processo. 

6. ENCOMENDA TECNOLÓGICA PARA VIABILIZAÇÃO DE VACINA CONTRA COVID-19 

6.1. Não se pretende com esta Nota reavaliar a tomada de decisão a respeito da formalização de encomenda tecnológica (Etec) para a pesquisa e desenvolvimento de uma vacina contra o
novo coronavírus. Entende-se que os argumentos de fato e de direito para essa decisão já foram extensamente abordados nas referidas Nota Técnica nº 71 - Diset/IPEA (0015678434) e Nota Técnica
24053/2020/ME (0015406874), todavia é importante destacar alguns trechos dessas notas para melhor compreensão do processo de avaliação empreendido pelo Governo Federal. 

6.2. Em 19 de junho de 2020, a Casa Civil convocou reunião sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford contra a Covid-19, em que es veram presentes representantes
da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde (0017355988 p.114). A reunião teve como obje vo discu r acerca dos riscos inerentes ao
processo e sobre qual modelo de contratação seria adequado, dos quais se extraem os seguintes excertos: 

“Uma vez tomada a decisão de que o mais racional seria a aquisição de uma vacina estrangeira colocou-se a questão de como fazê-lo, por se tratar de tecnologia ainda não existente. Neste sen do, ficou claro
que uma compra internacional nos moldes tradicionais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estava descartada.”  

6.3. Na ocasião, o Ministério da Economia sugeriu a u lização da Encomenda Tecnológica, instrumento legal previsto no ar go 20 da Lei de Inovação - Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de
2004 (Brasil, 2004b), in verbis:  

Art. 20. Os órgãos e en dades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICT, en dades de direito privado sem fins lucra vos ou empresas, isoladamente ou em
consórcios, voltadas para a vidades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de a vidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico,
para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador. 

6.4. Ao final da reunião, o Secretário-execu vo da Casa Civil, General Sérgio José Pereira, solicitou que o Ministério da Economia encaminhasse uma nota técnica para o Ministério da
Saúde detalhando o instrumento apresentado, sua legislação e a possibilidade de uso para aquisição de vacina contra o Covid-19, a referida Nota Técnica 24053/2020/ME (0015406874). 

6.5. Essa escolha foi corroborada pela Nota Técnica DISET/IPEA n° 71 (0016022247), da Diretoria de Estudos e Polí cas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) do Ins tuto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que assim se manifestou:  

(...) A Etec é um po especial de compra pública (direta) no qual o Estado adquire o esforço de P&D des nado a encontrar solução não disponível no mercado para aplicação específica. Foi criada para dar
tratamento econômico eficiente nas situações em que existe uma demanda por determinada solução, mas esta solução não está disponível no mercado e, para que esteja, é necessário, primeiro, que seja
estudada e desenvolvida. O problema todo é que a a vidade de P&D é envolta em risco tecnológico. Em outras palavras, mesmo que se faça uma correta gestão, pode-se não encontrar uma solução adequada à
demanda inicial. (...) 

(...) Em razão da presença do risco tecnológico, que é diferente do risco comum de aquisição, a Etec confere ao gestor público uma ampla possibilidade de atuação, por exemplo: i) pode-se contratar mais de uma
empresa para realizar o mesmo objeto; ii) a seleção é feita em função da maior chance de sucesso e não do menor preço; iii) a propriedade intelectual é negociada; iv) pode-se remunerar por meio de reembolso
de custos; v) pode-se inserir a opção de compra dos resultados em grande quan dade; e vi) pode-se fracassar, ou seja, não conseguir desenvolver a solução segundo os critérios inicialmente planejados.(...)”  

6.6. A nota técnica do IPEA ainda destaca: 

“De todos os instrumentos legais existentes no Brasil, apenas a Etec foi criada para dar tratamento eficiente ao risco tecnológico e à consequente possibilidade de insucesso. Ela protege o gestor quanto à
natureza incerta do processo de P&D ao mesmo tempo que confere possibilidades legais para que o Estado crie as condições necessárias para o desenvolvimento tecnológico nacional”. 

6.7. E o IPEA assim conclui: 

“Finalmente, é preciso considerar que o caso concreto se encontra em rápida evolução. Isto é, a tendência mais evidente é que o atual risco tecnológico seja diluído rapidamente e alguma vacina esteja
disponível ainda no médio prazo. O problema é que o Estado que não apoiar a pesquisa neste momento e dividir o risco com potenciais fornecedores seguramente vai ser preterido quando uma dessas inúmeras
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vacinas es ver disponível. Quando isso ocorrer, nem o mais eficiente pregão por menor preço será capaz de saciar a demanda, pois não haverá oferta suficiente.” 

6.8. Diante desse contexto de risco tecnológico e produ vo, cumpre observar que a avaliação de cenário técnico-cien fico que será abordada no tópico seguinte par u da premissa de que
a Etec era o instrumento jurídico viável para a contratação da P&D de uma tecnologia ora inexistente de imunização contra Covid-19.  

7. CENÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DAS VACINAS EM DESENVOLVIMENTO CONTRA A COVID-19  

7.1. Antes de avançarmos no detalhamento do cenário técnico-cien fico, deve restar claro que o obje vo deste tópico não é exaurir todos os elementos técnicos e cien ficos de qualquer
vacina contra a Covid-19. Essa afirmação é primordial, na medida em que não havia qualquer vacina contra a Covid-19 aprovada e registrada por qualquer órgão regulatório internacional, ou seja,
não estavam concluídas todas as etapas de desenvolvimento que comprovassem incontestavelmente a eficácia e segurança de qualquer uma dessas vacinas candidatas. 

7.2. Desse cenário, revela-se que naquele momento não havia elementos cien ficos mais aprofundados que pudessem apontar alguma vacina contra a Covid-19 com segurança e eficácia
garan da. Sendo assim, as áreas técnicas do Ministério da Saúde e de Bio-Manguinhos/Fiocruz reuniram informações visando à avaliação técnico-cien fica das vacinas candidatas em fase de
pesquisa e desenvolvimento (P&D), que primou por aferir qual desenvolvedora dispunha de informações estratégicas que pudessem apontá-la como candidata com potencial para que uma entrega
efe va fosse realizada no âmbito da Etec. 

7.3. Assim, para subsidiar a tomada de decisão do governo brasileiro, as informações técnico-cien ficas disponíveis à época permi ram uma análise a par r da discussão de aspectos como
a plataforma tecnológica  u lizada pela  empresa para  desenvolvimento  da vacina,  a  fase  de desenvolvimento da vacina,  a  disponibilidade de estudos publicados e  o compar lhamento  de
informações adicionais às publicadas pela empresa, a realização de fase clínica da pesquisa da vacina no Brasil, o interesse da empresa em realizar transferência de tecnologia para laboratório
público oficial, a apresentação de proposta de negociação com o MS e a inserção da vacina em inicia vas internacionais de acesso à vacina. Outras informações sobre os aspectos técnicos levados
em consideração para esta análise estão aprofundadas na Nota Técnica nº 6/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS (0015386780). 

7.4. O Quadro 2 a seguir consolida as informações desses aspectos elencados para avaliação. Foram consideradas as vacinas cujos desenvolvedores contataram o Ministério da Saúde, bem
como aquelas que dispunham de dados publicados no formato de manuscrito ou ar go cien fico até o dia 26/06/2020.  

Quadro 2. Quadro com aspectos avaliados em cada uma das vacinas conforme trata vas do Ministério da Saúde e desenvolvedores até 26 de junho de 2020.  

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna 
Universidade de

Oxford/AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino

Nome da vacina Ad26COVS1  
JNJ-78436735 

Sem nome BNT162 mRNA-1273  AZD1222/
ChAdOx1 n-Cov-19

INO-4800 CoronaVac
(an ga PiCoVacc) 

CTCOVID-19/
Ad5-nCov 

País Bélgica França  Estados
Unidos 

Estados
Unidos  Reino Unido  Estados

Unidos China China 

Tipo de plataforma tecnológica Vetor Viral Subunidade
Proteica RNA RNA Vetor Viral DNA Vírus ina vado Vetor Viral 

Fase de desenvolvimento da vacina Fase pré-
clínica  

Fase pré-
clínica  Fase I/II Fase II  Fase IIb/III  Fase I Fase I/II Fase II 

Publicação dos resultados de estudos Não Não Não Sim 
(Pré-clínico) 

Sim 
(Pré-clínico)

Sim 
(Pré-clínico) 

Sim 
(Pré-clínico)

Sim 
(Fase I) 

Realização dos ensaios clínicos para vacinas contra
SARS-COV-2 no Brasil Não Não Não Não Sim Não Sim Não

Interesse em transferência de tecnologia Não Não Não Não Sim N/A Sim N/A 

Apresentou proposta de acordo com o MS Não Não Não Não  Sim Não Não Não 

Inserção da vacina na inicia va COVAX Facility Não Não Não Sim Sim Sim Não Não

Fomento da vacina pela “Opera on Warp Speed” Sim Não Não Sim Sim Sim Não Não

7.5. Tipo de plataforma tecnológica  

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna 
Universidade de

Oxford /
AstraZeneca 

Inovio Sinovac Cansino 

Tipo de
plataforma
tecnológica 

Vetor Viral Não Replicante
(adenovírus humano Ad26) 

Subunidade proteica 
(plataforma de

expressão
do baculovírus) 

RNA 
(mRNA

BNT162) 

RNA 
(mRNA
1273) 

Vetor Viral Não
Replicante 

(adenovírus de
chimpanzé
ChAdOx1) 

DNA 
(DNA de plasmídeo com

tecnologia SynCon ®) 

Vírus
Ina vado 

(Vero cells) 

Vetor Viral Não
Replicante 
(adenovírus

humano Ad5) 

7.5.1. Os principais pos de plataformas tecnológicas u lizadas na produção de vacinas estão detalhados no tópico 4.7. e no ANEXO I desta Nota Informa va.  

7.5.2. As caracterís cas da plataforma tecnológica de cada uma das vacinas candidatas determinam o tempo de produção necessário e o nível de adaptação exigido na planta fabril para a
produção nacional. Em relação às vacinas candidatas listadas no quadro acima, destacam-se algumas observações relacionadas às plataformas tecnológicas: 

7.5.3. As vacinas baseadas em vírus ina vados são produzidas por processo amplamente conhecido pelo setor farmacêu co, u lizado em diferentes vacinas humanas licenciadas, inclusive
algumas produzidas nas infraestruturas existentes em Bio-Manguinhos/Fiocruz e Ins tuto Butantan, laboratórios públicos com nível de biossegurança 3 (NB-3). Por outro lado, podem dificultar uma
produção rápida pela exigência do cul vo de vírus em grandes quan dades (Lurie et al., 2020; Geels et al., 2010).  

7.5.4. As vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA) podem u lizar apenas a sequência de codificação das proteínas para iniciar o desenvolvimento da vacina, sem depender de cul var
o vírus por completo e com possibilidade de acelerar o processo de desenvolvimento e produção de vacinas (van Riel et al., 2020; Geels et al., 2010). Entretanto, por se tratar de tecnologia
inovadora, apresenta pouca informação disponível sobre a temperatura de armazenamento e que se caracteriza por ser naturalmente instável (Dance, 2020). Estudos de novas formulações estão
sendo conduzidos com vistas a viabilizar a estabilidade da vacina em temperaturas mais altas durante sua distribuição (Zhang et al., 2020). Uma fórmula de envelopamento mais adequada para a
vacina dentro de nanopar culas pode garan r uma maior estabilidade da vacina (Wang et al., 2020).  

7.5.5. O processo de produção de vacinas de vetor viral é realizado em ambiente de nível de biossegurança 2. Embora somente a vacina contra Ebola tenha aprovação para uso em humano,
esta plataforma tem sido amplamente inves gada para doenças infecciosas e câncer, dada sua maleabilidade gené ca, segurança e capacidade de induzir respostas de células T fortes sem a
necessidade de uso de adjuvantes (Jeyanathan et al., 2020). Os adenovírus (Ad) estão entre os vetores virais mais comumente empregados, com grande quan dade de estudos pré-clínicos e clínicos
avaliando sua eficácia protetora contra uma variedade de doenças infecciosas disponíveis (Rauch et al., 2018).  

7.5.6. Frente  ao  avanço  das  ar culações  com  as  desenvolvedoras,  à  avaliação  das  possibilidades  de  escalonamento  de  processos,  produção  do  insumo  farmacêu co  a vo  (IFA),
processamento final, realização de estudos clínicos, distribuição e logís ca, Bio-Manguinhos/Fiocruz considerou viável a adaptação da infraestrutura para uma plataforma de vetor viral visto que
demandaria menor inves mento frente às demais alterna vas, além de servir também para a produção de outras vacinas futuras (0017355988 p.53-76). 

7.6. Fase de desenvolvimento da vacina  

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna Universidade de Oxford / AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino

Fase de desenvolvimento da vacina Fase pré-clínica  Fase pré-clínica  Fase I/II Fase II  Fase IIb/III  Fase I Fase I/II Fase II 

7.6.1. A  avaliação  técnica  conjunta  do  MS  e  de  Bio-Manguinhos/Fiocruz  englobou  um  cenário  de  prospecção  acerca  dos  principais  projetos  nacionais  e  internacionais  sobre  o
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desenvolvimento de vacinas, a fim de selecionar candidatas com maior probabilidade de chegada ao mercado. Dentre as diversas ar culações com as desenvolvedoras de vacinas, pensando na
possibilidade de garan r em tempo oportuno a oferta da vacina para a população brasileira, a vacina de Oxford/AstraZeneca se mostrou no cenário global com grande probabilidade de sucesso e
estágio mais avançado de desenvolvimento cien fico.  

7.6.2. Até a data de 26 de junho, ainda que não exis ssem estudos publicados com os resultados de fases clínicas mais avançadas, Oxford já apresentava registro do ensaio clínico de
fase  IIb/III  nos  repositórios  Clinical  Trials,  European  Union  Clinical  Trials  Register  e  Interna onal  Standard  Randomised  Controlled  Trial  Number,  sob  os
registros NCT04400838, EudraCT 2020-001228-32 e ISRCTN90906759, respec vamente.  

7.6.3. Reitera-se ainda posicionamento da Organização Mundial de Saúde em 26/06/2020, durante conferência do ACT Accelerator,  na qual a cien sta-chefe informou que a vacina de
Oxford/AstraZeneca era a mais avançada globalmente em termos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (0017355988 p.259) (WHO, 2020d). 

7.7. Publicação dos resultados de estudos 

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna Universidade de Oxford / AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino 

Publicação dos resultados de estudos Não Não Não Sim (pré-clínico) Sim (Pré-clínico) Sim (Pré-clínico) Sim (Pré-clínico) Sim (Fase I) 

7.7.1. A divulgação dos resultados de pesquisa em periódicos reconhecidos internacionalmente é fator importante para apresentar à sociedade e especialmente à comunidade cien fica
os desfechos de segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina. Pautada em métodos cien ficos, a comunicação dos resultados de pesquisa visa a demonstrar que a pesquisa foi conduzida
seguindo as melhores prá cas clínicas e é cas, estando os resultados disponíveis para validação e crí ca da sociedade.  

7.7.2. Registra-se que, até 26 de junho, 6 candidatas elencadas no quadro acima nham disponibilizam os resultados dos estudos, a maioria deles pré-clínicos. Apresenta-se breve síntese
desses estudos, uma vez os detalhes estão apresentados no ítem 5.5.  

7.7.3. Em 11/06/2020, foi disponibilizado em formato preprint, um manuscrito com os resultados de um estudo pré-clínico da candidata da Moderna. Neste estudo, a candidata à vacina foi
capaz de induzir respostas potentes de an corpos neutralizantes e de células T CD8+, bem como protegeu contra a infecção por SARS-CoV-2 nos pulmões e no nariz de ratos sem evidência de
imunopatologia (Corbe  et al., 2020a). Em 13/05/2020, foi disponibilizado em formato de  preprint o primeiro manuscrito com resultados de um estudo pré-clínico da vacina de Oxford em modelos
animais de camundongos e macacos rhesus, demonstrando a eficácia na prevenção de danos aos pulmões após o desafio de alta dose com SARS-CoV-2. No dia 20/06/2020, foi disponibilizado em
formato de  preprint um manuscrito com resultados de outro estudo pré-clínico com a vacina de Oxford/AstraZeneca, complementar ao desenvolvimento da vacina iniciado em abril de 2020, em
que ficou demonstrada que dose única da vacina ChAdOx1 nCoV-19 induziu respostas robustas de an corpos e células T específicas para an genos (Grahamet al., 2020). 

7.7.4. Destaca-se ainda que Oxford/AstraZeneca compar lhou com o MS resultados parciais dos estudos clínicos em andamento antes mesmo de serem publicados em periódicos, sendo a
desenvolvedora que mais cooperou com compar lhamento de informações técnicas e cien ficas. 

7.7.5. No dia 20/05/2020, foi  publicado no periódico Nature  Communica ons  os  resultados do estudo pré-clínico em modelo animal  de  camundongos e porquinhos-da-índia  com a
candidata à vacina desenvolvida pela Inovio. A vacinação gerou respostas de células T específicas do an geno, os an corpos funcionais que neutralizam a infecção por SARS-CoV-2 e bloqueiam a
ligação da proteína Spike ao receptor ECA2 e a biodistribuição do direcionamento de SARS-CoV-2 an corpos para os pulmões (Smith et al., 2020). 

7.7.6. No dia 19/04/2020, foi disponibilizado em formato de preprint  um manuscrito com resultados do estudo pré-clínico da vacina da Sinovac, cujos achados demonstraram que a
imunização com duas doses diferentes forneceu proteção parcial ou completa em macacos contra o desafio com SARS-CoV-2, respec vamente, sem qualquer aumento da infecção dependente de
an corpos, sugerindo segurança da candidata à vacina (Gao et al., 2020). Por fim, a única desenvolvedora que apresentou à época resultados com dados clínicos de fase I foi a CanSino, tendo
publicado no periódico cien fico The Lancet. Como conclusões, a vacina foi considerada tolerável e imunogênica em adultos saudáveis, com potencial para uma inves gação mais aprofundada no
estudo de fase II. 

7.8. Realização dos ensaios clínicos para vacinas contra SARS-COV-2 no Brasil 

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna Universidade de Oxford / AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino

Realização dos ensaios clínicos para vacinas contra SARS-COV-2 no Brasil Não Não Não Não Sim Não Sim Não

7.8.1. Sabe-se  que  é  importante  a  necessidade  de  diversidade  racial  e  étnica  em  ensaios  clínicos,  a  fim  de  avaliar  o  quão  bem  as  potenciais  vacinas  funcionam  em  diferentes
populações (Johns Hopkins, 2020). Considerando a diversidade racial e étnica no Brasil, é muito oportuno e estratégico que se conheça o perfil de eficácia e segurança de uma ou mais vacinas em
nossa população, a fim de se elaborar informações específicas para o emprego adequado dessa tecnologia.  

7.8.2. Por exemplo, essa importância de avaliar o perfil de segurança e eficácia de vacinas em populações específicas encontra-se materializada na Resolução de Diretoria Colegiada da
Anvisa nº 04, de 10 de fevereiro de 2009 (Brasil, 2009), a qual em seu ar go 3º aborda os estudos de farmacovigilância (também denominados de fase IV) no patamar de estudos de fase III para fins
de registro ou renovação do registro sanitário.  

7.8.3. Até o dia 26/06/2020, apenas o estudo clínico para avaliação da segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina de Oxford/AstraZeneca havia sido subme do para apreciação
da Comissão Nacional de É ca em Pesquisa (Conep), que torna pública todas as pesquisas cien ficas que envolvem seres humanos rela vas à Covid-19 aprovadas no Bole m de É ca em Pesquisa
(Brasil, 2020i). 

7.8.4. Isso posto,  há de se  registrar  o fato de a  Universidade de Oxford trazer para  o Brasil  o  primeiro estudo clínico de uma vacina contra a Covid-19,  o que permite conhecer a
especificidade da resposta da população brasileira à vacina em estudo. Com isso, a candidata à vacina foi a primeira a receber as aprovações pelos órgãos reguladores (Anvisa e Conep), o que atesta
o cumprimento dos requisitos sanitários e é cos para a realização do estudo no Brasil e teve início em São Paulo, no dia 20 de junho de 2020 (Fundação Lemann, 2020). 

7.9.  Interesse em transferência de tecnologia 

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna Universidade de Oxford / AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino 

Interesse em transferência de tecnologia Não Não Não Não Sim N/A Sim N/A 

7.9.1. A formalização de acordos que possibilitem a transferência de tecnologias ao Brasil foi um dos aspectos avaliados, visto que garante o acesso da população brasileira à vacina contra o
SARS-CoV-2  e  viabiliza  avanços  na  capacidade  técnica  de produção  nacional  de  vacinas,  conciliando  soberania  nacional,  fortalecimento  do Complexo  Industrial  em Saúde,  e  promoção de
desenvolvimento econômico e social.  

7.9.2. Até o dia 26 de junho de 2020, Oxford/AstraZeneca e Sinovac foram as duas desenvolvedoras que manifestaram à Fiocruz interesse em transferência de tecnologia para a produção
nacional de vacina para a Covid-19 (0017355988 p.50).  Não obstante, a intenção da Sinovac em transferência de tecnologia para a Fiocruz,  em 11 de junho de 2020, o Ministério da Saúde tomou
conhecimento de informações veiculadas pela mídia que a Sinovac firmou acordo com o Ins tuto Butantan (Ins tuto Butantan, 2020b), laboratório oficial do estado de São Paulo. Ademais, cabe
informar que até a referida data, a Sinovac não havia apresentado ao Ministério da Saúde qualquer informação sobre a vacina ou proposta de acordo.

7.9.3. Sobre Oxford/AstraZeneca, além da disponibilidade de transferência de tecnologia para o Brasil, forneceu maior detalhamento de informações sobre processos produ vos para a
Fiocruz. Conforme sua avaliação técnica, Bio-Manguinhos considerou que tem capacidade de internalizar a tecnologia e viabilidade de produção nacional da vacina, diante de sua exper se nas
a vidades de desenvolvimento tecnológico e produção de vacinas,  área adequada e pessoal capacitado para executar esta operação, sem prejudicar qualquer outra de suas atuais linhas de
produção. Este foi um dos fatores de mo vação para o Brasil firmar o acordo com AstraZeneca.  

7.9.4. Além disso, um inves mento na adequação (retrofit) da infraestrutura existente para a produção de plataformas inovadoras além de diversificar o por ólio de tecnologias disponíveis
e conferir autonomia tecnológica e industrial para o país, possibilita atender às demandas futuras, para além da vacina contra o vírus SARS-CoV-2, como outras vacinas, gerando produtos de alta
qualidade, segurança e eficácia para a população. 

7.10. Apresentou proposta de acordo com o MS 

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna Universidade de Oxford / AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino

Apresentou proposta de acordo com o MS Não Não Não Não  Sim Não Não Não 
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7.10.1. As avaliações das vacinas em desenvolvimento envolvem uma série de elementos técnicos e cien ficos disponíveis. Entretanto, o avanço na negociação e tomada de decisão por parte
do governo brasileiro depende, fundamentalmente, da apresentação de propostas pelas empresas desenvolvedoras. 

7.10.2. Pelo exposto no quadro compara vo acima, a única desenvolvedora que apresentou formalmente proposta de acordo com o MS, até 26/06/2020, foi Oxford/AstraZeneca. Além de
incluir na proposta os elementos referentes ao quan ta vo e preço do IFA, a empresa abriu perspec vas para a possibilidade de transferência de tecnologia, o que significa, em termos prá cos, a
eventual fabricação da vacina em território nacional.  

7.10.3. Além disso, o aceite de Oxford/AstraZeneca em firmar o CDA (Confiden al Disclosure Agreement) com Fiocruz possibilitou o compar lhamento de informações técnicas adicionais para
viabilizar o cenário de avaliação dos aspectos cien fico-tecnológicos com mais detalhes. Isso permi u a análise pelo corpo técnico de Bio-Manguinhos/Fiocruz quanto à abordagem tecnológica
u lizada na produção da vacina de Oxford, o que resultou nas análises daquele Ins tuto pela compa bilidade dos processos produ vos e capacidade de internalização da tecnologia para produção
da vacina nas instalações de Bio-Manguinhos/Fiocruz. 

7.10.4. Considerando que se  trata  de tecnologia  em etapas de desenvolvimento,  em 26/06/2020,  não  se  nha  informação sobre  preço  final  por  dose pronta  das  vacinas  para  uma
possível  análise  compara va.  Diante  disso  e  considerando  a  gravidade  da  emergência  em  saúde  pública  decorrente  do  SARS-CoV-2,  não  se  poderia  condicionar  a  celebração  de  um
acordo tecnológico à prévia pesquisa de preço habitualmente realizada e prevista nos disposi vos na Lei nº 8.666/1993 (Brasil, 1993). Como exposto em seção anterior da presente Nota, trata-
se justamente de situação excepcional prevista no marco da Lei de Inovação nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), em que se u lizou a Encomenda Tecnológica. 

7.11. Par cipação da vacina em inicia vas globais de fomento e acesso 

Empresa Janssen Sanofi Pfizer Moderna Universidade de Oxford / AstraZeneca Inovio Sinovac Cansino 

Inserção da vacina na inicia va COVAX Facility Não Não Não Sim Sim Sim Não Não

Fomento da vacina pela “Opera on Warp Speed” Sim Não Não Sim Sim Sim Não Não

7.11.1. Outro elemento considerado para prospecção de vacina com grande chance de sucesso, foi a par cipação em inicia vas globais de fomento e acesso, visto a concorrência dos países
por reserva de doses das vacinas candidatas em desenvolvimento. No dia 26/06/2020, as vacinas de Oxford/AstraZeneca, Moderna e Inovio já faziam parte do por ólio da inicia va COVAX Facility,
pilar de vacinas do Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator), do qual o governo brasileiro atualmente par cipa. A COVAX Facility é uma inicia va conjunta da Organização Mundial de
Saúde (OMS), Gavi The Vaccine Alliance (GAVI) e da Coali on for Epidemic Preparedness Innova ons (CEPI) e tem como obje vo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas Covid-19 para
garan r acesso rápido, justo e equita vo a todos os países do mundo (WHO, 2020e). 

7.11.2. Além disso, cumpre citar também o programa de fomento do governo dos Estados Unidos às vacinas mais promissoras, denominada “Opera on Warp Speed” (OWS). A OWS é uma
parceria  entre  os  componentes  do  Departamento  de  Saúde  e  Serviços  Humanos  (HHS)  dos  Estados  Unidos,  incluindo  os  Centros  para  Controle  e  Prevenção  de  Doenças  (CDC),
a  Food and  Drug Administra on  (FDA),  os  Ins tutos  Nacionais  de  Saúde (NIH),  a  Autoridade  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento Biomédico  Avançado  (BARDA)  e  o  Departamento  de Defesa
(DoD) (United States, 2020a). 

7.11.3. Até 26 de junho, o OWS havia fomentado três candidatas à vacina, conforme informações públicas disponíveis no sí o eletrônico daquele programa: em 30 de março, o HHS anunciou
US$ 456 milhões em fundos para a vacina candidata da Johnson & Johnson (Janssen); em 16 de abril, foi realizado um aporte de US$ 483 milhões para a vacina candidata da Moderna; e em 21 de
maio, foi anunciado um aporte de US$ 1,2 bilhão em apoio à vacina candidata de Oxford/AstraZeneca (United States, 2020a). 

7.11.4. Nesse  sen do,  observa-se  que  a  vacina  de  Oxford/AstraZeneca  foi  a  que  recebeu  maior  aporte  de  recursos  globais  à  época,  significando  uma
sinalização posi va de inves mento decorrente de avaliação da probabilidade de sucesso por diversas autoridades e ins tuições. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. Diante de todo o exposto na presente Nota Informa va é importante reiterar que o cenário de incertezas que se impunha à gestão à época (junho de 2020) decorria das lacunas de
conhecimento cien fico e do desconhecimento da evolução da Covid-19 e suas consequências a curto, médio e longo prazo na saúde individual e cole va, da perspec va de alta letalidade, da
escassez de equipamentos de proteção individual (EPI) e de acesso a insumos, de barreiras sanitárias nas fronteiras e de incertezas da eficácia de tratamento farmacológico e não farmacológico.
Esse contexto pandêmico promoveu uma corrida dos países para o desenvolvimento e reserva de doses de vacinas candidatas a prevenção da doença. Considerando essa corrida global, a omissão
do Governo Federal em não tomar medidas estratégicas decisivas em relação à viabilização poderia privar a população brasileira do acesso a uma vacina em tempo oportuno.

8.2. A análise técnico-cien fica realizada por este Ministério, com apoio de Bio-Manguinhos/Fiocruz, primou por avaliar qual empresa cumpria os requisitos que pudessem apontá-la como
candidata com potencial para que uma entrega efe va fosse realizada no âmbito da Etec, registrando-se novamente que esse foi o instrumento jurídico apontado, pelo Ministério da Economia e
pelo IPEA, como o adequado para a formalização de uma encomenda de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da vacina contra a Covid-19. 

8.3. A análise  contou com um conjunto  de  exper ses  técnicas  em diversas  áreas  do  conhecimento.  Naquele  momento,  pelas  informações  disponíveis,  a  AstraZeneca era  a  única
farmacêu ca cujos aspectos avaliados eram favoráveis a firmar o acordo, dos quais se destacam: estar na fase mais avançada de desenvolvimento clínico (Fase IIb/III), ensaio clínico de fase III em
realização no país, disponibilidade de dados técnico-cien ficos e produ vos, par cipação da vacina em inicia vas globais de fomento e acesso, interesse em transferência de tecnologia e em firmar
acordo com o país. Esses dados, juntamente com as análises elaboradas pelo Ministério da Economia e IPEA, culminaram pela decisão do Governo Federal em prosseguir com o acordo para
viabilização da vacina de Oxford/AstraZeneca, deliberada na reunião ocorrida em 23 de junho de 2020, na Casa Civil (0017355988 p.141). Na ocasião, um dos encaminhamentos para o Ministério da
Saúde foi viabilizar a contratação entre a Fiocruz e a empresa desenvolvedora AstraZeneca. 

8.4. Não obstante o obje vo desta Nota seja relatar o processo de análise técnico-cien fica rela vo às candidatas a vacinas à época, registre-se que, posteriormente, a Presidência da
República publicou Medida Provisória n° 994, de 6 de agosto de 2020 (Brasil, 2020j), que viabiliza crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão em favor do Ministério da Saúde, para garan r
ações necessárias à  produção e disponibilização pela Fiocruz da vacina de Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19).  Em 8 de setembro de 2020,  ocorreu a assinatura do termo de contrato
de Encomenda Tecnológica entre Fiocruz e AstraZeneca.  

8.5. A despeito do acordo firmado pela Fiocruz com a AstraZeneca, o Ministério da Saúde con nua realizando o monitoramento do desenvolvimento cien fico das vacinas para a Covid-19,
acompanhando os estudos clínicos no país, ar culando com diversas desenvolvedoras de vacinas e avaliando outras estratégias e possibilidades para viabilizar acesso às vacinas seguras, eficazes e
de qualidade à população brasileira. 

FELIPE FAGUNDES SOARES
Consultor Técnico
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Consultora Técnica
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ANEXO I

Quadro 3. Descrição das principais plataformas de desenvolvimento de vacinas e mecanismos de ação.

Plataforma

Existência de
vacina humana

licenciada com a
plataforma

Apresentação / Mecanismo de ação Caracterís cas

Vacina de
Vírus

Vírus vivo

(vacina
atenuada)

Sim  (ex:  febre
amarela, tríplice
viral,  varicela,
poliomielite,
sarampo,
caxumba,
rubéola)

As  vacinas  de  vírus  vivo  atenuado  contêm  uma  versão  do  vírus
enfraquecido em laboratório por meio de cultura em tecidos ou ovos
embrionários.  A  cepa  atenuada  é  significa vamente  diferente  da
forma patogênica original,  portanto, não pode causar doença, mas
pode efe vamente induzir a resposta imune. Eles são capazes de se
replicar  fornecendo  es mulo  an gênico  con nuo  durante  um
período de tempo (Verma, Singh, 2014).

A resposta imune a uma vacina viva atenuada é idên ca à produzida
por  uma  infecção  natural.  As  vacinas  vivas  promovem  respostas
imunes humorais e mediadas por células, resultando em proteção
imunológica  induzida  mais  rapidamente  e  de  longo  prazo.
Geralmente,  as  vacinas  vivas  atenuadas produzem imunidade com
uma única dose, exceto quando administradas por via oral. Nenhum
adjuvante é necessário neste po de vacina (United States, 2020b).

As  vacinas  atenuadas  de  vírus  vivo  são  produzidas  por  processo
amplamente  conhecido  pelo  setor  farmacêu co,  que  já  é  usado  em
diferentes vacinas humanas licenciadas. Portanto, a infraestrutura existente
em  laboratórios  públicos  oficiais  brasileiros  pode  ser  usada  na  sua
produção.  No  entanto,  o  processo  de  redução  da  virulência  para  níveis
considerados  seguros  para  a  aplicação  clínica  (vacinação)  pode  ser
demorado.  Ressalta-se  que  essas  vacinas  são  contraindicadas  para
indivíduos imunodeprimidos e gestantes (Fiocruz, 2019).

Vacina de
Vírus

Vírus
ina vado
(vacina
ina vada)

Sim  (ex:  an -
rábica,
influenza,
poliomielite,
hepa te A)

As vacinas ina vadas são produzidas pelo cul vo do vírus inteiro ou
de componentes  específicos derivados  do patógeno em meios  de
cultura, ina vando-os por meio de agentes sicos ou químicos. Esse
processo deve ocorrer em instalações de nível de biossegurança 3
(NB-3). O vírus ina vado não tem a capacidade de replicação como
os  vírus  atenuados  (Fredericksen  et  al.,  2020),  necessitando  de
adjuvantes  para  es mular  o  sistema  imunológico  (van  Riel  et  al,
2020).

Sem a replicação do vírus, o sistema imunológico não fica exposto às
grandes quan dades de an genos. Dessa forma, são vacinas seguras,
mas  normalmente  precisam  ser  administradas  em  quan dades
maiores  para  que  sejam  capazes  de  induzir  uma  resposta  de
an corpos compa veis com a que pode ser ob da com uma dose
muito menor de vacina de vírus vivo atenuado. Normalmente, são
necessárias  doses  adicionais  ("reforço")  em intervalos  variados  ao
longo dos anos para garan r a imunidade (Faqi, 2017).

As  vacinas  de  vírus  ina vada  são  produzidas  por  processo  amplamente
conhecido pelo setor farmacêu co, que já é usado em diferentes vacinas
humanas licenciadas. Portanto, a infraestrutura existente em laboratórios
públicos  oficiais  brasileiros  pode  ser  usada  na  sua  produção  e  o
conhecimento  sobre  adjuvantes  possíveis  de  serem  u lizados  pode
contribuir para o aumento da imunogenicidade da vacina. São vacinas sem
risco de causar infecção em pessoas imunodeprimidas ou em gestantes e
seu  feto.  Esse  po  de  vacina  normalmente  exige  esquemas  vacinais
mul doses (Fiocruz, 2019).

Vacina de
proteína

Vacina
baseada  em
subunidade
proteica

Sim  (ex:
hepa te B)

São  elaboradas  a  par r  de  fragmentos  do  vírus  (an geno)
purificados,  que  podem  ser  a  proteína  S  ou  uma  parte  dela
denominada  de  domínio  de  ligação  ao  receptor  (RDB).  Essas
proteínas virais serão incorporadas nas formulações das vacinas que
são produzidas por técnicas de engenharia gené ca em sistemas de
expressão heteróloga,  em que são  usados microorganismos,  como
bactérias e leveduras, ou células de mamíferos ou de insetos, como
fonte para os an genos (Diniz et al, 2020; Callaway, 2020; van Riel et
al, 2020). Os fragmentos do vírus desencadeiam uma resposta imune
sem expor  o  corpo  ao  vírus  inteiro.  O  mecanismo de  ação  desta
vacina consiste numa forte produção de an corpos neutralizantes, a
produção de células Th CD4+ e uma fraca resposta de célula T CD8+

(Jeyeanathan et al., 2020).

Consideradas seguras porque não possuem o material  gené co do vírus,
compostas de proteínas recombinantes ou pep deos sinté cos.

Geralmente não induzem efeitos colaterais nos locais da injeção (Amanat et
al.,  2020;  Zhang  et  al.,  2020).  Requer  o  uso  de  adjuvante  e  repe das
aplicações da vacina para gerar uma resposta imunológica (Jeyanathan et
al., 2020), o que aumenta o risco de desenvolver um mecanismo chamado
de amplificação dependente de an corpo (ADE) (Zang et al., 2020).

Vacina de
Proteína

Vacina  de
par culas
semelhantes
ao vírus (VLP)

Sim  (ex:
papilomavírus
-HPV)

São  proteínas  virais  estruturais  (an genos)  que  são  produzidas  a
par r  da  tecnologia  da  engenharia  gené ca  que,  ao  serem
purificadas, formam uma nanopar cula semelhante ao vírus (VLP).
Não possuem o material gené co do vírus. A presença da proteína S
na  super cie  da  nanopar cula  permite  que  ela  entre  na  célula
humana,  tal  qual  como  ocorre  no  mecanismo  do  vírus  em  uma
infecção (Diniz et al, 2020; Callaway, 2020; van Riel et al, 2020).

O mecanismo de ação desta vacina consiste numa forte produção de
an corpos neutralizantes, a produção de células Th CD4+ e uma fraca

resposta de célula T CD8+. Ao contrário das vacinas de subunidade, a
proteína S na super cie do VLP é capaz de a var a diretamente as
células B (Jeyeanathan et al., 2020).

As proteínas recombinantes podem ser produzidas in vitro  em culturas de
células ou a par r de vetores virais in vivo. Não requerem laboratórios de
biossegurança avançada para a sua produção (Diniz et al,  2020; Callaway,
2020; van Riel et al, 2020). Não possuem a capacidade de infectar a célula,
pois não há presença do material gené co do vírus (Callaway, 2020; van Riel
et  al,  2020).  Requer  o  uso  de  adjuvantes  e  repe das  aplicações
(Jeyeanathan et al., 2020).
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Vacina de
Vetor
Viral

Vacina
baseada  em
vetores virais

Sim (ex: ebola)

Para  a  construção  de  um  vetor  viral,  são  u lizados  vírus
gene camente  modificados  para  reduzir  ou  eliminar  a
patogenicidade,  vírus  pouco  patogênicos  são  frequentemente
selecionados, como adenovírus, retrovírus,  len vírus,  entre outros.
Com técnicas da engenharia gené ca, é possível adicionar ao DNA
desses  vírus  o  gene  do  vírus  alvo,  por  exemplo,  SARS-Cov-2,
tornando-o  um  vírus  recombinante  (Ura  et.  al.,  2016).  Ao  ser
inoculado,  o  vetor  viral  com  DNA  ou  RNA  modificados  (vírus
recombinante),  produz  a  proteína  do  vírus  alvo  es mulando  a
resposta  imunológica.  O  vírus  recombinante  funciona  como  um
transportador do material gené co do vírus alvo, ou seja, é um vetor
inócuo incapaz de causar doenças (Oliveira et al., 2018).

O desenvolvimento de uma vacina de vetor viral, tem início com a
seleção da linha celular para o vírus alvo. As etapas seguintes são de
amplificação  e  expansão,  onde  ocorre  a  amplificação  da semente
viral  e  a  propagação do  vetor  viral  no biorreator  de  produção.  O
processo  seguinte,  envolve  a clarificação dos vetores  virais  para  a
remoção  dos  resíduos  celulares  seguida  pela  redução  da  carga
biológica por meio da filtração do vetor viral clarificado, finalizando
com  a  etapa  de  acabamento  e  transferência  para  recipientes  de
armazenamento  para  posterior  processamento  e  envase.  Todo  o
processo é realizado em ambiente de nível de biossegurança 2, para
garan r  a  contenção  e  reduzir  o  risco  de  contaminação,  ao  se
trabalhar com par culas virais infecciosas. O produto final é injetado
diretamente nos tecidos-alvo in vivo (Pe  et al., 2020).

Essa tecnologia emprega vetores vivos replicantes ou não replicantes.
Os  replicantes,  podem se  replicar  dentro  das  células  enquanto  os
não-replicantes,  não conseguem realizar  o  processo  de replicação,
porque seus genes principais foram desa vados.

No caso do vetor viral não-replicante, o vírus recombinante, ao qual
foi  adicionado  o  gene  do  SARS-CoV-2  que  codifica  seu  an geno
(proteína  spike),  não  se  reproduz,  apenas  penetra  nas  células
humanas e a va a produção da proteína spike (S). Já no caso do vetor
viral replicante, o vetor viral encarregado de levar a proteína spike
consegue se reproduzir nas células humanas, infectando mais células
e aumentando a  exposição do sistema imunológico aos an genos,
podendo potencializar a imunogenicidade da vacina (Oliveira et al.,
2018).

As  vacinas  baseadas  em  vetores  virais  promovem  a  produção
endógena do an geno à vacina, levando a resposta humoral e celular
(Fiocruz, 2019). Tendem a ser seguras e produzem uma forte resposta
imune (Callaway, 2020; Jeyanathan et al., 2020).

 A  administração  de  vacinas  de  vetores  virais  pode  ocorrer  por
diferentes vias: intramuscular, intranasal, intradérmica e por via oral.
A via de administração afeta a qualidade da resposta imune induzida
e a escolha da via de aplicação está atrelada ao patógeno alvo, ou
seja,  se  uma  resposta  da  mucosa  é  necessária  para  induzir  a
proteção, a administração oral ou nasal da vacina pode ser preferível
à aplicação parenteral (Rauch et al., 2018).

Os  vetores  de  adenovírus  (Ad)  estão  entre  os  vetores  virais  mais
comumente empregados, com grande quan dade de estudos pré-clínicos e
clínicos avaliando sua eficácia protetora contra uma variedade de doenças
infecciosas disponíveis (Rauch et al., 2018).

Os adenovírus humanos têm distribuição mundial e circulam amplamente
em diferentes populações o que significa que muitos indivíduos já possuem
an corpos neutralizantes de alto tulo pré-existentes que podem interferir
na eficácia da vacina, especialmente nos grupos etários mais idosos já que,
com o avanço da idade, o indivíduo acumula imunidade a mais soro pos
(Chen et al., 2010). Por exemplo, dependendo da região geográfica, 35-95%
dos humanos possuem concentrações circulantes  significantes an corpos
neutralizantes  para  o  adenovírus  Ad5  e  40%  de  soroprevalência  de
an corpos para  o adenovírus  Ad26 (Jeyanathan et  al.,  2020).   O uso de
soro pos raros pode superar essa limitação. Como os humanos não têm
exposição  ao  adenovírus  de  chimpanzé,  não  possuem  imunidade  pré-
existente a ele (Barnes et al.,  2012). Os efeitos inflamatórios provocados
pelos adenovírus significam que não é necessário u lizar adjuvantes, para
direcionar  a  atenção  do  sistema  imunológico  para  a  proteína  viral.  Os
próprios adenovírus es mulam a inflamação, que é man da sob controle
com  a  administração  de  vacinas  em  doses  baixas.  Uma  vez  que  os
adenovírus transportam seu genoma para o núcleo da célula hospedeira
para  transcrição  e  replicação,  existe  o risco  de integração genômica,  no
entanto,  predominantemente,  o  vetor  permanece  na  forma  epissomal
(circular) (Rauch et al.,  2018). Os vetores virais podem ser fabricados em
sistemas  de  cultura  de  células  de  mamíferos,  que  suportam  altos
rendimentos  virais  a  custos  de  produção  rela vamente  baixos,  mas  a
amplificação  da  semente  viral  requer  instalações  com  nível  de
biossegurança 2 (Rauch et al., 2018).

Embora  apenas a vacina contra Ebola tenha sido aprovada para uso em
humano, esta plataforma tem sido amplamente inves gada para doenças
infecciosas  e  câncer,  dada  sua  maleabilidade  gené ca,  segurança  e
capacidade de induzir respostas de células T fortes sem a necessidade de
uso de adjuvantes (Jeyahathan et al., 2020).

Vacina de
Ácidos
Nucleicos

Ácido
Nucléico
(DNA)

Não

As vacinas de DNA são baseadas em pequenas moléculas circulares
de DNA bacteriano,  conhecidas  como plasmídeos bacterianos, que
codificam  os  an genos  da  vacina  acionados  por  promotores
eucarió cos  eficientes.  Para  que  sejam  eficazes,  os  plasmídeos
contendo a sequência de DNA que codifica o an geno, devem ganhar
entrada no citoplasma das células no local da injeção (Li, Petrovsky,
2016).  As  moléculas  de  DNA  plasmideal  que  entram  na  célula
humana, precisam então se translocar para o núcleo para que ocorra
a  transcrição,  seguido  da  tradução  que  ocorre  no  citoplasma.  Os
plasmídeos de DNA permi rão que a célula produza o an geno do
vírus alvo e es mule a resposta imune celular e humoral (Hobernik et
al, 2018). As formas clássicas de administração da vacina de DNA são
por  injeções intramusculares,  intradérmicas  e  subcutâneas que se
dirigem  principalmente  aos  miócitos,  quera nócitos  e  às  células
apresentadoras de an genos (APC) (Hobernik et al, 2018). As vacinas
de  DNA atualmente  em  desenvolvimento  u lizam adjuvantes  que
ajudam  o  DNA  a  entrar  nas  células  e  direcioná-lo  para  células
específicas (WHO, 2020). As vacinas de DNA sinté co são passíveis de
cronogramas de desenvolvimento acelerado devido à capacidade de
criar  rapidamente  vários  candidatos  para  testes  pré-clínicos  e
escalonamento rápido em grandes quan dades (Smith et al., 2020).
Atualmente, diferentes vacinas de DNA estão sendo inves gadas para
várias  aplicações,  incluindo  terapia  de  câncer,  alergias,  doenças
autoimunes e doenças infecciosas (Hobernick et al, 2018).

As vacinas de DNA compar lham caracterís cas comuns com as vacinas de
mRNA,  como  a  segurança,  facilidade  de  produção  e  escalabilidade.  Por
outro lado, são pouco imunogênicas, exigindo doses múl plas e a adição de
adjuvantes (Jeyanathan et al., 2020). Um dos primeiros ensaios clínicos em
humanos com vacinas de DNA avaliou os efeitos terapêu cos e profilá cos
contra o HIV, nos quais nenhuma resposta imune significa va foi detectada.
Um fator importante que contribui para a baixa eficiência terapêu ca de
vacinas com DNA é a degradação do DNA em apenas uma semana. Até o
momento,  esse  po  de  vacina  demonstrou  baixa  imunogenicidade  em
humanos e estudos que envolvem etapas de o mização para melhorar a
eficiência  da transfecção  de  DNA estão  em andamento.  Comparadas  às
vacinas convencionais baseadas em proteínas, as vacinas de DNA são mais
fáceis de fabricar e seguras no manuseio (Hobernick et al, 2018). O DNA
sinté co é estável à temperatura e livre de cadeia de frio, caracterís cas
importantes  para  distribuição  em  ambientes  com  recursos  limitados  na
estrutura de rede frio (Smith  et  al.,  2020).  Embora não exista nenhuma
vacina licenciada para uso humano com esta plataforma, estudos clínicos
com vacinas  contra SARS-CoV-2 (INO-4800), MERS-CoV (INO-4700)  e Zika
(GLS-5700) estão em andamento (Smith et al.,  2020). As vacinas de DNA
podem  exigir  a  u lização  de  disposi vos  específicos  para  aplicação
diretamente  nas  células  por  via  intramuscular  ou  intradérmica.  Esses
disposi vos  inteligentes  u lizam  um  breve  pulso  elétrico  para  abrir
reversivelmente  pequenos  poros  na  célula  e  permi r  a  entrada  dos
plasmídeos (Inovio, 2020).

Vacina de
Ácidos
Nucléicos

Ácido
Nucléico
(RNA)

Não

Vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA) são desenvolvidas por
processos livres de células onde o genoma do patógeno e o an geno
são determinados por abordagem computacional. Um molde de DNA
de  plasmídeo  é  construído  por  clonagem  ou  síntese  molecular  e
passa  a  produzir  o  mRNA  por  reação  de  transcrição  enzimá ca
(transcrição in  vitro).  As  etapas  seguintes  são  as  de  purificação  e
filtração.  O mRNa funcional  é  encapsulado em uma nanopar cula
lipídica (LNP), via reação química, e o protó po está pronto para a
formulação, para os testes de validação e para a produção (Maruggi
et al., 2019).

O  mecanismo  de  ação  consiste  na  inserção  dessa  sequência  de
mRNA, codificada para a proteína spike do SARS-Cov-2 no citoplasma

Ao contrário da imunização com DNA, as vacinas de mRNA mostraram a
capacidade de gerar respostas  de an corpos neutralizantes potentes  em
animais com apenas uma ou duas imunizações de baixa dose (Pardi et al.,
2018).

A fabricação de mRNA evita o longo processo de cultura e purificação de
células e as rigorosas medidas de biossegurança para a produção de vacinas
a par r de vírus tradicionais. Uma vacina de mRNA em escala clínica pode
ser  projetada  e  fabricada  rapidamente,  dentro  de  semanas,  quando  a
sequência  do  an geno  viral  se  torna  disponível  (Zhang  et  al.,  2020).  A
maioria dos estudos com mRNA na indução de uma resposta imune até o
momento,  tem  se  concentrado  na  área  de  oncologia,  com o  mRNA do
tumor sendo u lizado para ajudar o sistema imunológico a reconhecer e
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da célula, instruindo-a a produzir o an geno que é reconhecido pelo
sistema  imunológico  para  produção  de  uma  resposta  defensiva
(Caddy, 2020). As vacinas de mRNA induzem a a vação de ambas as
respostas  de  células  B  e  citotoxicidade  de  células  T  (Wang  et  al,
2020).

Trata-se de uma plataforma não infecciosa e não integradora, com
pouco  risco  de  gerar  mutações  gené cas.  A  tradução  do  mRNA
ocorre no citosol  da célula hospedeira, evitando qualquer risco de
integração no genoma hospedeiro devido à degradação natural do
mRNA no microambiente celular (Wang et al, 2020). Evitar o risco de
integração no genoma do hospedeiro é considerada uma vantagem
compara va da vacina de mRNA em relação às vacinas de DNA (Kaur
et al, 2020).

responder às proteínas produzidas por tumores específicos (Knights et al.,
2009;  Pardi  et  al.,  2018).  Embora nenhuma vacina de mRNA tenha sido
licenciada  para  uso  humano,  seu  potencial  é  apoiado  por  estudos
anteriores  de  infecções  por  vírus  influenza,  raiva  e  zika  em  animais
(Jeyanathan et al., 2020).

Por  se  tratar  de  tecnologia  inovadora,  apresenta  pouca  informação
disponível sobre a temperatura de armazenamento e que se caracteriza por
ser naturalmente instável  (Dance,  2020).  Ainda que em estudos de fase
inicial  a  maioria  das  vacinas  de mRNA demande requisitos  rigorosos de
refrigeração  para  armazenamento  (produto  congelado),  dificultando  a
logís ca e  distribuição,  têm sido observados esforços das empresas para
desenvolver formulações que sejam estáveis em temperaturas mais altas e
mais adequadas para a distribuição de vacinas (Pardi et al., 2018). Estudos
de  novas  formulações  estão  sendo  conduzidos  com  vistas  a  viabilizar  a
estabilidade da vacina em temperaturas mais altas durante sua distribuição
(Zhang et al., 2020). Uma fórmula de envelopamento mais adequada para a
vacina dentro de nanopar culas também é necessária para garan r uma
maior estabilidade da vacina (Wang et al, 2020).

Os  riscos  deste  po  de  vacina  incluem  possibilidade  de  respostas
inflamatórias  locais  e  sistêmicas,  desenvolvimento  de  an corpos
autorrea vos e efeitos tóxicos (Wang et al, 2020).

ANEXO II

Quadro 4. Vacinas contra SARS-CoV-2 em fase clínica de desenvolvimento em 26 de junho de 2020.

Desenvolvedor Plataforma Tipo de Vacina País Estágio de
desenvolvimento Registro

University of Oxford, Vaccines Manufacturing and Innova on
Centre, Pall Life Sciences, Cobra Biologics, HalixBV, Advent s.r.l.,
Merck KGaA, the Serum Ins tute, Vaccitech, Oxford Biomedica,

Jenner Ins tute and AstraZeneca [Consórcio]

Vetor viral não
replicante

ChAdOx1 (vetor de vacina contra adenovírus
de chimpanzé)/ AZD 1222 Reino Unido Fase IIb/III

Clinical trials.gov
NCT04324606 [fase I/II]

EudraCT
2020-001228-32
ISRCTN90906759

PACTR202005681895696
NCT04400838 [fase II/III]

EUCTR2020-001072-15-GB
ISRCTN89951424 [fase III]

NCT04444674 [HIV]

CanSino Biological Inc./ Beijim Ins tute of Biotechnology/ Academy
of Military Medical Sciences (PLA)

Vetor viral não
replicante

Vetor de adenovírus po 5 (Ad5-nCoV) que
expressa proteínas de super cie SARS-CoV-2 China Fase II

Clinical trials.gov
NCT04313127 (I)
NCT04341389 (II)

NCT04398147 (I/II)
Chinese Clinical Trial

Registry
ChiCTR2000030906 (fase I)
ChiCTR2000031781 (fase II)

Moderna/Na onal Ins tute of Allergy and Infec ous Diseases
(NIAID)/ Lonza RNA mRNA-1273 encapsulado em LNP que expressa

SARS-CoV-2 EUA Fase II
Clinical trials.gov

NCT04283461 (fase I)
NCT04405076 (fase IIa)

Janssen Pharmaceu cal Companies/ Beth Israel Deaconess
Medical Center/ Emergent BioSolu ons/ Catalent

Vetor viral não
replicante

Vetor de adenovírus po Ad26 que expressa a
proteína de super cie SARS-CoV-2 sozinho ou

com boost de MVA.
Bélgica Fase I/II

Clinical Traisl.gov
NCT04436276

Pfizer/BioNTech/Fosun Pharma RNA mRNA que codifica SARS-CoV-2 (SaRNA)
EUA/

Alemanha/
China

Fase I/II

Clinical Trials
NCT04368728 e
NCT04380701

EudraCT
2020-001038-36

EUCTR2020-001038-36-DE

Walvax Biotechnology/Suzhou Abogen Biosciences/PLA Academy
of Military Sciences RNA mRNA China Fase I/II

Chinese Clinical Trial
Registry

ChiCTR2000034112

Shenzhen Geno-Immune Medical Ins tute Vetor viral
(len viral) Vacina sinté ca contra minigene (DC) China Fase I/II Clinical trials.gov

NCT04276896

Shenzhen Third People's Hospital
Proteína

Recombinante
Vacina quimérica recombinante DC epítopo

COVID-19 China Fase I/II
Chinese Clinical Trial

Registry
ChiCTR2000030750

Beijing Ins tute of Biological Products Co., LTD./Sinopharm Virus ina vado Vero cells China Fase I/II
Chinese Clinical Trial

Registry
ChiCTR2000032459

Sinovac Biotech/Dynavax Virus ina vado SARS-CoV-2 + alúmen ina vado com
formaldeído (vero cells) China Fase I/II

Clinical Trials.gov
NCT04352608 e
NCT04383574

Wuhan Ins tute of Biological Products / China Na onal Biotec
Group (CNBG)/ China Na onal Pharmaceu cal Group (Sinopharm) Virus ina vado Baseada em vero cells China Fase I/II

Chinese Clinical Trial
Registry

ChiCTR2000031809

Novavax Inc./ Emergent Biosolu ons Inc/CEPI Subunidade
Proteica

Trimers S de comprimento total /
nanopar culas + proteína Matrix M EUA Fase I/II Clinical Trials.gov

NCT04368988

Aivita Biomedical, Inc. Outras Baseada em células dendrí cas autólogas
carregadas com an genos da SARS-Cov-2 EUA Fase I/II Clinical Trials.gov

NCT04386252

Immunova ve Therapies, Ltd. Outras

Células imunológicas do po Th1, alogênicas e
patenteadas, conjugadas com microesferas de

CD3 / CD28 (AlloS m ®) - Vacina An -Viral
Universal

EUA Fase I/II Clinical Trials.gov
NCT04441047
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Desenvolvedor Plataforma Tipo de Vacina País Estágio de
desenvolvimento Registro

Chinese Academy of Medical Sciences/ West China Second
University Hospital/ Yunnan Center for Disease Control and

Preven on
Vírus ina vado Baseada em vírus ina vado -sem informações

complementares
China Fase Ia /IIa Clinical Trials.gov

NCT04412538

Inovio Pharmaceu cals/Beijing Advaccine Biotechnology/VGXI
Inc./ Richter-Helm BioLogics/Ology Bioservices DNA Vacina plasmidial de DNA com disposi vo de

eletroporação EUA Fase I/IIa
Clinical trials.gov
NCT04336410 (I)

NCT04447781 (I/II)

Genexine/Binex/GenNBio/KAIST/POSTECH DNA Vacina de DNA (spray nasal) Coreia do Sul Fase I/IIa Clinical Trials.gov
NCT04445389

Imperial College London/ VacEquity Global Health RNA self-amplifying RNA de  SARS-CoV-2 Reino Unido Fase I
ISRCTN17072692

EudraCT
2020-001646-20

CureVac AG RNA mRNA que codifica SARS-CoV-2 Alemanha Fase I
Clinical Trials.gov

NCT04449276

Symvivo Corpora on DNA Proteína sinté ca codificadora de DNA
sinté co de SARS-CoV-2 Canadá Fase I Clinical trials.gov

NCT04334980

Shenzhen Geno-Immune Medical Ins tute Vetor viral
(len viral) An genos ar ficiais específicos  (APC) China Fase I Clinical trials.gov

NCT04299724

Medicago Inc. VLP VLP derivado de plantas (tabaco) Canadá/EUA Fase I Clinical Trials.gov
NCT04450004

GSK/Clover Biopharmaceu cals Inc./CEPI/Dynavax Subunidade
Proteica Proteína S-Trimer de SARS-CoV-2 + adjuvantes China Fase I Clinical Trials. gov

NCT04405908

GSK/University of Queensland/CEPI/Dynavax Subunidade
Proteica

Molecular clamp stabilized S protein of SARS-
CoV-2 Austrália Fase I

Australian New Zealand
Clinical Trials Registry

ACTRN12620000674932p

Anhui Chongqing Zhifei Biological E Ltd; Ins tute of Microbiology Subunidade
Proteica

Vacina SARS-CoV-2  com subunidade proteica
adjuvante (RBD-Dimer)

China Fase I Clinical Trials.gov
NCT04445194

Gamaleya Research Ins tute of Epidemiology and Microbiology,
Health Ministry of the Russian Federa on Vetor Viral

Adenovírus humano ina vado po 5 e po 26,
expressando a proteína SARS-CoV-2 Spike. A
variante "Lyo" consiste em testar o mesmo

produto em versão liofilizada.

Rússia Fase I
Clinical trials.gov

NCT04436471
NCT04437875 (Lyo)

Fonte: Relatório Técnico Monitoramento de Vacinas em Desenvolvimento contra SARS-CoV-2. 5ª atualização. Elaboração: CGPCLIN/Decit/SCTIE/MS. 

Documento assinado eletronicamente por Camile Giare a Sache , Diretor(a) do Departamento de Ciência e Tecnologia, em 28/10/2020, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Max Nóbrega de Menezes Costa, Assessor(a) Técnico(a), em 28/10/2020, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Simões Câmara Leão, Bolsista, em 28/10/2020, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Azevedo Souza, Coordenador(a)-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica subs tuto(a), em 28/10/2020, às 19:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Fagundes Soares, Consultor Técnico, em 28/10/2020, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0017288787 e o código CRC 43DBD966.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Referência: Processo nº 25000.088190/2020-61 SEI nº 0017288787

Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica - CGPCLIN
Esplanada dos Ministérios, Bloco G  - Bairro Zona Cívico-Administra va, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br
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Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde

Departamento de Ciência e Tecnologia

NOTA INFORMATIVA Nº 24/2020-DECIT/SCTIE/MS

NUP: 00737.014253/2020-16

Referência: 0017309869

Objeto: Solicita subsídios técnicos no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6586, ajuizada pelo
Partido Democrático Trabalhista (00692.003382/2020-34); a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 754, proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
6587 também proposta pelo Partido Democrático Trabalhista Brasileiro.

1. Trata-se de resposta ao Despacho SCTIE 0017337439 o qual solicita ao Departamento de
Ciência  e  Tecnologia,  no  âmbito  de  suas  atribuições,  as   informações  requeridas  no  Despacho
n° 04648/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU (0017309869).

2. A priori, cabe registrar que o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/SCTIE/MS), de
acordo com o art. 32 do Decreto n° 9.795/2019, é a área responsável por coordenar e executar, no âmbito
do Ministério da Saúde, as ações e programas de pesquisa e de desenvolvimento cien fico e tecnológico
em saúde, compe ndo-lhe fomentar a produção cien fica e produzir sínteses de evidências cien ficas
para subsidiar a tomada de decisão do gestor federal do Sistema Único de Saúde. 

3. O documento em referência trata de expediente instaurado no âmbito da CONJUR/MS,
obje vando  coleta  de  subsídios  úteis  à  defesa  da  União  em  juízo,  frente  à  diversas  ações  judiciais
relacionadas à vacina para a COVID19. Nesse sen do, solicita o esclarecimento das seguintes questões:

QUESITOS TÉCNICOS A SEREM RESPONDIDOS

Diante das ações até então ajuizadas e de outras que, eventualmente, possam surgir. É preciso que a
área  técnica  apresente  informações  técnicas  suficientes  para  subsidiar  a  defesa  da  União,
especialmente:

1) Sobre a aquisição das vacinas:

1.1) quais medidas até então adotadas para garan r a aquisição e distribuição de vacinas;

1.2) o Ministério da Saúde assinou o protocolo de intenções de adquirir as 46 milhões de doses
inicialmente previstas da vacinaCoronaVac, desenvolvida pela farmacêu ca chinesa Sinovac Biotech?

2) sobre a compulsoriedade na aplicação de vacinas:

2.1) indicar todo o regramento interno sobre a aplicação das demais vacinas existentes no programa
nacional de imunização;

2.2) explicar o procedimento sanitário para que as novas vacinas possam ser aplicadas na população
(registro na ANVISA, análise sobre segurança, etc.).

QUESTÃO 1.1 -  QUAIS MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PARA GARANTIR A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
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DE VACINAS

4. No âmbito de suas competências, o Decit/SCTIE/MS vem realizando, desde abril de 2020, o
monitoramento técnico e cien fico do cenário global de desenvolvimento cien fico de vacinas contra o
SARS-CoV-2.  Esta  ação  visa  a  informar  aos  gestores  do  Ministério  da  Saúde  sobre  o  cenário  do
desenvolvimento técnico-cien fico das vacinas candidatas (o qual é extremamente dinâmico, se alterando
à medida que novas descobertas cien ficas são realizadas), no intuito de subsidiar a tomada de decisão. 

5. Em relação às medidas adotadas para a viabilização de vacinas contra a Covid-19, informa-
se que a Presidência da República editou a Medida Provisória n° 994, de 6 de agosto de 2020[i],  que
viabiliza  crédito  orçamentário  extraordinário  de  R$  1,9  bilhão  em  favor  do  Ministério  da  Saúde,
para  garan r  ações  necessárias  à  produção  e  disponibilização  pela  Fiocruz  da  vacina  de
Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19).  Em 8 de setembro de 2020,  ocorreu a assinatura  do termo
de  contrato  de  Encomenda  Tecnológica  entre  Fiocruz  e  AstraZeneca,  que  prevê  o  escalonamento
(desenvolvimento do processo em escala industrial) da produção do insumo farmacêu co a vo (IFA) em
quan dade suficiente para a produção de 100,4 milhões de doses da vacina Covid-19. Adicionalmente, o
acordo prevê a  transferência  total  de  tecnologia  de produção da Vacina Covid-19.  A  Etec é  um po
especial de compra pública (direta) na qual o Estado adquire o esforço de P&D des nado a encontrar
solução não disponível no mercado para aplicação específica. Foi criada para dar tratamento econômico
eficiente nas situações em que existe uma demanda por determinada solução, mas esta solução não está
disponível no mercado e, para que esteja, é necessário, primeiro, que seja estudada e desenvolvida.

6. Outra inicia va do governo brasileiro relacionada à vacinas contra a Covid-19 foi a adesão
ao Covax Facility, um mecanismo criado em conjunto por OMS-GAVI-CEPI para assegurar acesso justo e
equita vo  de  todos  os  países  a  futuras  vacinas  para  a  Covid-19.  O  por ólio  da  COVAX  inclui  até  o
momento nove projetos de vacinas. Esse por ólio, segundo a GAVI, foi selecionado com base nos critérios
de segurança (toxicidade e segurança clínica); eficácia/ imunogenicidade (estudos pré-clínicos); técnico
(escalabilidade,  velocidade,  formulação  e  qualidade);  acesso/regulatório  (alocação  global  justa);  e
parceria (capacidade do desenvolvedor). Tal ação foi viabilizada por meio da assinatura de 2 Medidas
Provisórias: a MP nº 1.003, de 24 de setembro de 2020, que  autoriza o Poder Execu vo Federal a aderir
ao instrumento de acesso global de vacinas covid19 - Covax Facility, e a MP nº 1.004, de 24 de setembro
de  2020,  que  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do  Ministério  da  Saúde,  no  valor  de  R$
2.513.700.000,00. O contrato de adesão à COVAX Facility, assinado em 25 de setembro passado, prevê a
aquisição de um total de 42.511.800 de doses, de modo a assegurar a cobertura de 10% da população
brasileira.

7. A  despeito  do  acordo  firmado  pela  Fiocruz  com  a  AstraZeneca  e  da  adesão  ao
mecanismo  Covax  Facility,  o  Ministério  da  Saúde  con nua  realizando  o  monitoramento  do
desenvolvimento  cien fico  das  vacinas  para  a  Covid-19,  acompanhando  os  estudos  clínicos  no  país,
ar culando com diversas desenvolvedoras de vacinas e avaliando outras estratégias e possibilidades para
viabilizar acesso às vacinas seguras, eficazes e de qualidade à população brasileira. 

8. Destaca-se ainda que, por intermédio da Resolução nº 8 de 9 de setembro de 2020, foi
ins tuído um 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, com as seguintes competências: coordenar as ações governamentais rela vas à
aquisição,  ao  registro,  à  produção  e  à  distribuição  de  vacina(s)  com qualidade,  eficácia  e  segurança
comprovadas  contra  a  Covid-19;  e  colaborar  no  planejamento  da  estratégia  nacional  de  imunização
voluntária contra a Covid-19. Esse grupo de trabalho é composto por representantes da Casa Civil  da
Presidência da República, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores,
Ministério da Economia; Ministério da Ciência,  Tecnologia e Inovações,  Controladoria-Geral  da União;
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-
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Geral da Presidência da República, Secretaria de Governo da Presidência da República, e Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 2.2 - EXPLICAR O PROCEDIMENTO SANITÁRIO PARA QUE AS NOVAS VACINAS POSSAM SER
APLICADAS NA POPULAÇÃO (REGISTRO NA ANVISA, ANÁLISE SOBRE SEGURANÇA, ETC.).

9. Em relação ao procedimento sanitário para que novas vacinas possam ser aplicadas na
população, visando a uma melhor compreensão de todo o processo envolvido no desenvolvimento de
vacinas, desde a fase mais inicial da pesquisa cien fica em laboratórios até a disponibilização da vacina
nas unidades de saúde para a vacinação da população, apresentam-se a seguir, suas principais etapas e
atores envolvidos:

Etapas do Desenvolvimento de Vacinas

Descoberta e Pesquisa pré-clínica

10. Em linhas gerais, inicia-se com a pesquisa aplicada em laboratório, a fim de inves gar a
estrutura do vírus, seu comportamento e possíveis receptores/alvos, a par r dos quais um protó po de
vacina possa ser desenvolvido. O protó po é, então, testado em cultura de células e posteriormente em
animais (p.ex. camundongos e macacos). Avalia-se a segurança e a a vidade biológica na produção de
resposta imune (imunogenicidade). Estão envolvidos nesta fase pesquisadores de universidades, centros
de pesquisa, biotechs e laboratórios farmacêu cos, sejam eles públicos ou privados.

Aprovação Regulatória para o desenvolvimento das pesquisas clínicas

11. No Brasil, uma pesquisa clínica só pode iniciar a par r da aprovação de seus protocolos
pelos órgãos do Sistema CEP-CONEP (Comitês de É ca em Pesquisa e Comissão Nacional de É ca em
Pesquisa), conforme as diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012[iii]. Os CEP e a CONEP
procedem com a avaliação dos aspectos é cos das pesquisas que envolvem seres humanos.

12. No caso de vacinas que u lizem microorganismos, é necessária a avaliação da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, conforme previsto na Resolução Norma va nº 21, de 15 de
junho de 2018[iv].

13. Também  é  necessário  obter  a  aprovação  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
(Anvisa), que confere qualidade para a realização dos ensaios clínicos, como a adesão às Boas Prá cas
Clínicas (BPC), conforme estabelecido pelo manual E6 Good Clinical Prac ce do Interna onal Conference
on Harmonisa on of Technical Requirements for Registra on of Pharmaceu cals for Human Use (ICH).

Pesquisa Clínica

14. Ob do sucesso na etapa anterior, prossegue-se para a seguinte, que é composta por três
fases de testes com seres humanos. O principal ato norma vo rela vo ao regulamento para a realização

SEI/MS - 0017395667 - Nota Informativa https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_c...

3 of 6 03/11/2020 18:02

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 6

58
6

Em
: 1

0/
11

/2
02

0 
- 2

1:
50

:3
9



de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil está disposto na Resolução da Diretoria Colegiada da
Anvisa - RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015.

15. Na fase I, a vacina candidata é testada em um pequeno número de par cipantes, a fim de
avaliar segurança, dosagem e capacidade de es mular o sistema imunológico.

16. Na fase II, a candidata é administrada em centenas de par cipantes para obter mais dados
sobre segurança (avaliações das doses), bem como avaliar a capacidade da vacina de es mular o sistema
imunológico (imunogenicidade).

17. Na  fase  III,  ela  é  administrada  a  milhares  de  par cipantes,  visando  a  confirmar  a  sua
eficácia  (isto é,  a  prevenção da infecção)  e  conhecer  mais  dados sobre  reações adversas  em grupos
variados de indivíduos (crianças e idosos, p.ex.).

Aprovação regulatória para registro da vacina

18. Encerrado o processo de desenvolvimento cien fico e tecnológico, comprovadas a eficácia
e segurança da vacina, a empresa desenvolvedora deverá proceder ao registro sanitário junto aos órgãos
competentes. Cumpre informar que, neste cenário de pandemia, a Anvisa publicou a RDC n° 348, de 17
de  março  de  2020,  que  trata  sobre  a  priorização  de  análise  de  pedidos  de  registro  de
medicamentos/produtos biológicos durante a pandemia. Foi solicitado à Anvisa um maior detalhamento
sobre o processo regulatório, no que tange às suas atribuições (0017395335), cuja resposta consta do
documento 0017405684.

Regulação do Preço

19. Nesta  etapa,  também é estabelecido  o  preço da  vacina  pela  Câmara  de  Regulação do
Mercado de  Medicamentos  (CMED),  órgão interministerial  responsável  pela  regulação econômica  do
mercado de medicamentos no Brasil, do qual a Anvisa é a Secretaria-Execu va. A par r daí, é autorizada a
comercialização da vacina no Brasil.

Incorporação no Sistema Único de Saúde - SUS

20. O processo de incorporação de tecnologias no SUS foi regulamentado pela Lei nº 12.401,
de 28 de abril de 2011. Destacamos os seguintes ar gos:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos,  bem  como  a  cons tuição  ou  a  alteração  de  protocolo  clínico  ou  de  diretriz
terapêu ca,  são  atribuições  do  Ministério  da  Saúde,  assessorado  pela  Comissão  Nacional  de
Incorporação de Tecnologias no SUS.

(...)

§  2º  O  relatório  da  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de  Tecnologias  no  SUS  levará  em
consideração, necessariamente:

I - as evidências cien ficas sobre a eficácia, a acurácia, a efe vidade e a segurança do medicamento,
produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a
autorização de uso;

II  -  a avaliação econômica compara va dos bene cios e dos custos em relação às tecnologias já
incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar,  ambulatorial ou hospitalar,
quando cabível.

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico
ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA;

II  -  a  dispensação,  o  pagamento,  o  ressarcimento  ou  o  reembolso  de  medicamento  e  produto,
nacional ou importado, sem registro na Anvisa.”

Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse
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para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores
Tripar te.”

21. O Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, dispõe sobre a composição, competências
e funcionamento da CONITEC, sobre o processo administra vo para incorporação, exclusão e alteração de
tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde – SUS e dá outras providências. Destaca-se o ar go
29, o qual prevê que o Ministro de Estado da Saúde poderá, em caso de relevante interesse público,
mediante  processo  administra vo  simplificado,  determinar  a  incorporação  ou  alteração  pelo  SUS  de
tecnologias em saúde.

Programa Nacional de Imunizações – PNI

22. No  caso  das  vacinas,  destaca-se  o  papel  fundamental  do  Programa  Nacional  de
Imunizações (PNI). No caso de uma vacina já registrada no Brasil e incorporada ao SUS, cuja pactuação do
financiamento tripar te seja pela aquisição de responsabilidade do MS, isto é, de aquisição centralizada e
distribuição  pelo  MS às  Secretarias  Estaduais  de  Saúde,  o  PNI  é  o  responsável  pela  elaboração  dos
documentos  técnicos  contendo  orientações  quanto  ao  termo  de  referência  do  produto,  seguindo  a
legislação  aplicável.  Esses  documentos  detalham  a  logís ca  de  distribuição,  considerando  as
caracterís cas da vacina (p.ex. condições de armazenamento e prazo de validade), a população-alvo que a
receberá, o esquema de vacinação e respec vo número de doses, os estoques necessários para a ngir a
cobertura  vacinal  sa sfatória,  entre  outros.  Também  são  elaborados  documentos  técnicos  para  a
promoção do acesso e do uso racional da vacina, orientando profissionais de saúde, gestores e população
quanto à importância da adesão à vacinação.

23. No que se refere às questões 1.2 e 2.1, informa-se que estas solicitações não estão no
âmbito das competências deste Departamento e, portanto, sugere-se encaminhamento ao Gabinete do
Ministro (Item 1.2) e ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do DEIDT/SVS (Itens 2 e 2.1). 

É o que se esclarece.

LUCIANA LEÃO
Consultora Técnica do Departamento de Ciência e Tecnologia

De acordo.

 CAMILE GIARETTA SACHETTI
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia

[i] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm

[ii] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7646.htm

[iii] https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
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[iv] https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/26979172
/do1-2018-06-22-resolucao-normativa-n-21-de-15-de-junho-de-2018-26979126

Brasília, 28 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Camile Giare a Sache , Diretor(a) do Departamento de
Ciência e Tecnologia, em 28/10/2020, às 21:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Simões Câmara Leão, Bolsista, em 28/10/2020, às
21:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.saude.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0017395667 e o código CRC 3EE0E6D4.

Referência: Processo nº 00737.014253/2020-16 SEI nº 0017395667

Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT
Esplanada dos Ministérios, Bloco G  - Bairro Zona Cívico-Administra va, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br
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Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

NOTA TÉCNICA Nº 57/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

1. OBJETO 

Cuida-se de RELATÓRIO GERAL - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, com 
o fito de prestar informações para subsidiar as informações questionadas na Cota 
04823/202/CONJUR-MS/CGU/AGU (0017354096). 

2. DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

- ORIGEM DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

O sucesso da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) fortaleceu, dentro do 
Ministério da Saúde (MS), uma corrente que defendeu maiores investimentos no controle de 
doenças infecciosas preveníveis por imunização. 

Algumas iniciativas importantes ocorridas no período, que se estende de 1973 a 
1980, permitem perceber a construção de uma base técnica, política e institucional que apenas 
nas décadas seguintes iria consolidar-se como importante ferramenta do Estado no controle 
efetivo de algumas doenças na nosologia prevalente no país.

Em 1973, o Ministério da Saúde funcionava no Rio de Janeiro, com base na 
reforma realizada pelo ministro Rocha Lagoa, em 1970. Até então, as atividades de vacinação  
eram operacionalizadas pelos programas verticais do MS, como varíola,tuberculose e febre 
amarela, outras eram executadas por meio das secretarias estaduais de Saúde, como a 
poliomielite, o sarampo e a vacina tríplice bacteriana.

E ainda no ano de 1973, a criação do PNI se deu no âmbito do processo de 
formulação de grandes programas nacionais e, em seu documento conceitual, referiu como 
exigências programáticas que seria preciso estender as vacinações às áreas rurais, aperfeiçoar a 
vigilância epidemiológica em todo o território nacional, capacitar laboratórios oficiais para 
diagnóstico, instituir pelo menos um laboratório nacional de referência para o controle de 
qualidade das vacinas, racionalizar sua aquisição e distribuição e uniformizar as técnicas de 
administração, além de promover a educação em saúde para aumentar a receptividade da 
população aos programas de vacinação (Benchimol, 2001, p. 320).

No tocante aos imunobiológicos, estas iniciativas estavam tradicionalmente com 
o Ministério da Saúde, por intermédio dos programas nacionais de controle de doenças 
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específicas.  As vacinas que não faziam parte destes programas e ficavam a cargo das 
secretarias estaduais de Saúde,intervindo o Ministério da Saúde apenas ocasionalmente, 
sobretudo quando ocorriam epidemias de doenças.

Em síntese, os primeiros anos da década de 1970 marcaram um conjunto de 
iniciativas voltadas para o controle de doenças evitáveis por imunização no Brasil, tendo como 
pano de fundo, em escala mundial, o programa de erradicação da varíola da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a consolidação dos conceitos de vigilância epidemiológica difundidos 
também pela OMS.

Em 1975 foi promulgada a Lei nº 6259, que dispunha sobre a organização das 
ações de vigilância epidemiológica, da notificação compulsória de doenças e da regulamentação 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Esta lei tornava obrigatória a vacinação básica no 
primeiro ano de vida, sujeitando os pais infratores à suspensão do pagamento do salário-
família.

Instituiu também a notificação compulsória de um conjunto de doenças 
selecionadas. É desta época a veiculação pela mídia de campanhas de divulgação cujo 
personagem central era o doutor Prevenildo e cujo objetivo era estimular a procura aos centros 
de saúde. As mensagens lembravam ainda que a vacinação era obrigatória e que, caso seu  filho 
não fosse vacinado até completar um ano, os pais perderiam o direito ao salário 
família. (Benchimol, 2001, p. 321).

As situações críticas causadas por epidemias de doenças com forte impacto no 
imaginário da população, criando situações de comoção, como foram as de meningite e 
poliomielite, criaram as condições políticas para o início da hegemonia da estratégia 
campanhista. Por outro lado, o próprio desenho do sistema de saúde, fragmentando a 
organização do conjunto da oferta de serviços entre múltiplas instituições, criava as bases para 
que a única possibilidade de enfrentar a situação de caos sanitário se desse através do 
instrumento dos dias nacionais de vacinação.

Então, a possibilidade da construção de um modelo mais integrado de atenção, 
que tivesse como eixo organizador das ações os serviços locais de saúde, teve seu horizonte de 
implementação adiado, devido ao conflito de metodologias. Tais conflitos da época não 
impediram a forte aceitação popular do dia nacional de vacinação, que mostrou-se 
extraordinária, superando as expectativas mais otimistas. O êxito alcançado, com impacto 
epidemiológico claramente demonstrado, foi fator de grande prestígio para o setor saúde, 
quebrando todas as possíveis resistências políticas. (Risi Jr., 2001).

Entre 1992 e 1995 uma comissão criada pela Organização Pan-Americana de 
Saúde para avaliar o impacto das iniciativas de erradicação da poliomielite nos sistemas de 
saúde de vários países das Américas, denominada Comissão Taylor, concluiu que aqueles 
programas tinham contribuído para o fortalecimento dos sistemas de saúde, disseminando a 
cultura da prevenção, melhorando a relação entre comunidade e serviços de saúde, além da 
gestão dos mesmos (Benchimol, 2001).

Frise-se o fato de que a Sociedade Brasileira de Pediatria, superando divergências 
antigas com o Ministério da Saúde quanto à forma de condução dos programas de vacinação, 
passou a apoiar a estratégia campanhista (Soperj, 2001).
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O processo de estruturação e consolidação do PNI permite observar o conjunto 
de conflitos e contradições da política de saúde que envolve as diversas forças políticas em 
enfrentamento. A proposta do dia nacional de vacinação transformou-se em uma espécie de 
síntese das práticas a serem combatidas.

A manutenção das campanhas por mais de duas décadas reflete a própria 
aceitação popular. Inclusive pesquisa nacional de avaliação da satisfação dos usuários dos 
serviços públicos, realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, revelou que 
as campanhas de prevenção de doenças são as que mais agradam e têm credibilidade dentro 
do sistema de saúde brasileiro (Brasil, 2001).

O PNI é o ponto alto das ações de saúde pública no país. Temos um dos melhores 
programas de imunização do mundo. Ele pode ser considerado um dos programas de melhores 
resultados. A cobertura vacinal pode não ser excelente, mas é muito boa e traduz um trabalho 
de grande qualidade, considerando a extensão territorial do país, além do tamanho e condições 
da população.

O reconhecimento mundial do sucesso do Programa Nacional de Imunizações e 
da hegemonia da abordagem campanhista, ao criar um mercado importante para o consumo de 
vacinas, evoluiu e trouxe consigo uma demanda, que é a de garantir a oferta em quantidade e 
qualidade, das vacinas necessárias à sua consolidação e expansão.

A ampliação da demanda por vacinas decorrente do sucesso das campanhas e da 
expansão da rede básica de serviços de saúde, principalmente a partir do desenvolvimento das 
Ações Integradas de Saúde são os motores da criação e expansão do mercado consumidor de 
vacinas no país.

-  DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES – PNI

A vacinação é uma ação que envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de 
Saúde (SUS), contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e 
Secretarias Municipais de Saúde (SMS), com a oferta de vacinas de forma equitativa e segura.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem como objetivo contribuir na 
prevenção e no controle de doenças imunopreveníveis de relevância epidemiológica no País. 
Programa, por meio de ações planejadas e sistematizadas, é responsável por definir toda 
política de vacinação do País, desde a aquisição dos imunobiológicos até a sua disponibilização 
nas salas de vacinação do Brasil, passando pelo estabelecimento de normas e diretrizes sobre as 
indicações e recomendações para utilização das vacinas, firmadas nos calendários de vacinação, 
assim como os grupos prioritários e as estratégias a serem adotadas para a operacionalização 
das ações de vacinação, conforme Lei 6.259/1975.

O Programa conta com 38 mil salas de vacinas, sendo que em campanhas 
realizadas anualmente este número chega a mais de 40 mil e; 52 Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIE), nas 27 unidades federadas. Conta com 273 Centrais Regionais 
de Rede de Frio, 27 Centrais Estaduais e aproximadamente 1.883 Centrais Municipais.

São distribuídas aproximadamente 300 milhões de doses de produtos 
imunobiológicos anualmente.
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As ações do Programa utilizam recursos para o suprimento de insumos (vacinas, 
soros e imunoglobulinas), para a suficiência na produção de vacinas e para a ampliação da rede 
de frio.

O armazenamento dos imunobiológicos utilizados pelo PNI nas 27 Unidades 
federadas é feito por uma rede de frio, na qual vêm sendo investidos desde 1995 recursos para 
construção, adequação e aquisição de equipamentos, visando favorecer uma logística mais 
resolutiva de distribuição das vacinas desde os grandes centros urbanos às regiões de difícil 
acesso.

Na rotina das salas de vacina são ofertadas 21 vacinas que protegem contra mais 
de 24 tipos de doenças.

No entanto, além das vacinas, cumpre ao PNI ofertar 13 tipos de soros 
antivenenos e antitoxinas e 4 tipos de imunoglobulinas humanas específicas. Nos CRIE são 
oferecidos 18 tipos de vacinas com esquemas diferenciados para pessoas portadoras de 
condições clínicas especiais.

O Calendário Nacional de Vacinação, definido mediante Portaria Ministerial, 
estabelece as diretrizes para a vacinação da criança, do adolescente, do adulto, da gestante e 
do idoso.

Diversas estratégias compõem o campo de atuação do PNI: campanhas de 
vacinação, vacinação de rotina, vacinação em situação de emergências e em condições 
especiais para a prevenção, controle, eliminação e/ou erradicação de doenças preveníveis por 
vacinas. Além disso, reune as informações de vacinação de todo o país, utilizando como 
ferramenta sistemas informatizados que facilitam o monitoramento e análise nas esferas de 
gestão de forma articulada com a Secretaria de Atenção Primária a Saúde e outros serviços.

Para promover uma melhor qualidade da informação da gestão dos 
imunobiológicos no país, o PNI conta com sistemas de informações implantados nas três esferas 
de gestão que são responsáveis pela entrada de dados em todos os municípios.

-  DAS METAS DE COBERTURA VACINAL

As metas de cobertura para cada vacina são, no geral, definidas de acordo com as 
especificidades da vacina em questão (eficácia, efetividade, capacidade de evitar 
transmissibilidade, entre outros), a epidemiologia da infecção/doença a ser prevenida e os 
objetivos da vacinação. Para algumas doenças imunopreveníveis pode-se estabelecer como 
meta a eliminação/erradicação da referida doença, para outras doenças imunopreveníveis o 
foco pode ser voltado para redução da morbimortalidade em grupos de maior risco.

Para atingir o objetivo de eliminação do sarampo por exemplo, sabe-se ser 
necessário, através de estudos epidemiológicos e modelagens matemáticas, coberturas acima 
de 95%. Da mesma maneira para se mitigar o risco de ocorrência da síndrome da rubéola 
congênita por exemplo, é necessário atingir uma cobertura mínima de 80%. Coberturas 
inferiores a essas podem levar ao deslocamento da faixa etária de ocorrência da rubéola e o 
aumento nos casos de rubéola em gestantes, por consequência o aumento de casos da 
síndrome da rubéola congênita, doenças eliminadas do país.
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Outras doenças, devido as suas características epidemiológicas e das vacinas 
disponíveis, não são passíveis de serem eliminadas.Esse é o exemplo da febre amarela que, por 
se tratar de uma doença com circulação em primatas não humanos, tem risco de acometer 
indivíduos não vacinados que estejam em zonas de circulação viral, mesmo que se tenha 
elevadas coberturas vacinais no local. Dessa forma faz-se necessário vacinar toda população 
com risco de exposição ao vírus para evitar a ocorrência de óbitos.

O artigo 3º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre o 
Programa Nacional de Imunizações, dentre outros assuntos, prescreve que:

Art. 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de 
Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo 
sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, 
subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais, em todo território nacionaL.

As vacinas que compõem o atual Calendário Nacional de Vacinação do Ministério 
da Saúde são: BCG; Hepatite B; Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) - Rotavírus; 
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, meningite por haemophilus influenzae b e hepatite 
B); difteria, tétano e coqueluche (DTP), Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral 
Poliomielite (VOP); Pneumocócica 10 valente; Meningocócica C conjungada; Febre Amarela; 
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela); 
Varicela Monovalente; Hepatite A; HPV (papilomavírus humano); Meningocócica ACWY; Dupla 
Adulto (difteria e tétano); dTpa (difteria, tétano e coqueluche).

Todas as vacinas integrantes do Calendário Nacional de Vacinação estão sob a 
égide das leis que regem a matéria, das quais é possível citar a Lei nº 6.259, de 30 de outubro 
de 1975, a Lei 8.069, que versa sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Código 
Penal brasileiro, dentre outras, aplicáveis com observância ao caso em concreto. 

No que tange à cobertura vacinal, é uma constante das equipes técnicas das 
Secretarias de Saúde buscar estratégias que serão colocadas em prática para chamar a atenção 
da população sobre a necessidade em cumprir o calendário e sobre as doses de vacinas 
disponíveis na rede pública de saúde do país. 

Campanhas de Vacinação e de Multivacinação são constantemente 
implementadas na busca de uma melhor cobertura vacinal e de conscientização da população, 
o que não impede que oscilações ocorram diante da dimensão do país e do quantitativo 
populacional, o que é diuturnamente acompanhado pelo Ministério da Saúde.

- DA EPIDEMIA COVID-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que 
o surto da doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2), causador da COVID-19 constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da 
Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional, sendo caracterizada 
como uma pandemia em 11 de março de 2020 1 .
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Desde a emergência da COVID-19, o Ministério da Saúde, em articulação com 
outros Ministérios, órgãos e Unidades Federadas preparou planos de contingência para 
resposta oportuna, a fim de reduzir o impacto da doença no País. Assim, ainda em janeiro de 
2020, foi ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo 
Coronavírus (COE-COVID-19) e, em 03 de fevereiro, o Ministério da Saúde declarou a COVID-19 
como Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade já tendo 
ocasionado mais de 46 milhões de casos confirmados no mundo e sendo mais de um milhão e 
200 mil óbitos até o dia 03/11/2020. Enquanto que no Brasil, no mesmo período, havia mais de 
5 milhões e 500 mil casos confirmados com mais de 160 mil casos que evoluíram para óbito 
pela doença.

Para mitigar os impactos da COVID-19 no Brasil foram implementadas uma série 
de medidas não farmacológicas que, a despeito de terem sido eficazes em retardar o avanço da 
epidemia no País, estão associadas a elevados custos sociais e econômicos e ainda não 
conseguiram interromper a circulação do vírus.

Atualmente, a ciência vem estudando medicamentos e vacinas que venham a 
interromper a transmissão da COVID 19, e/ou promover a redução de casos graves e óbitos. 
Neste sentido, a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações vem acompanhando 
os estudos, principalmente relacionado às vacinas, e encontra-se em discussão a elaboração de 
um Plano de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a COVID-19.

-  DAS VACINAS COVID-19

De acordo com a OMS, por meio de dados atualizados até 03 de novembro de 
2020, das diversas vacinas que se encontram em estudo por diferentes laboratórios produtores, 
existem 155 vacinas candidatas em avaliação pré-clínica e 47 vacinas candidatas em avaliação 
clínica, onde destas, duas em fase 2 e 10 em fase 3 de desenvolvimento. Esses imunobiológicos 
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; ainda, pela 
definição das estratégias de vacinação que proporcionem o alcance deste público alvo; 
monitoramento, andamento e a finalização da campanha; bem como divulgação dos resultados.

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 e operacionalização das ações de vacinação.

Cabe destacar que dentre os processos que antecedem à disponibilização da 
vacina no calendário de vacinação, a comprovação da segurança e eficácia da vacina nesta fase 
de estudos será determinante para a incorporação desta tecnologia pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) 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 Coordenação Geral do PNI está em fase de 
elaboração de um Plano de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a COVID 19, 
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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.

Uma vez finalizado os estudos das vacinas da COVID-19, que apresente eficácia, 
imunogenicidade e segurança satisfatórias, e seguindo-se dos trâmites legais e técnicos da sua 
incorporação, a vacinação poderá se configurar como uma realidade para a população 
brasileira, considerando grupos e indicações específicas, que estejam em consonância com os 
objetivos da Vacinação, cujo o geral é contribuir para a redução de morbimortalidade pela 
COVID-19, bem como transmissão da doença, enquanto que os objetivos específicos visam 
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.

Atualmente, o Brasil possui dois acordos com potencial incorporação da vacina 
no país, que são: Laboratório AstraZeneca e a Estratégia COVAX Facility.

-  DO PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA COVID-19

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 COVID19;
· 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, com os órgãos:
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT);
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI);
Coordenação-Geral de Laboratórios (CGLAB);
Coordenação-Geral de Planejamento Operacional (CGPO);
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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE)/Departamento 
de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS)/Comissão Nacional de 
Incorporação De Tecnologias no SUS;

Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/Ministério da Saúde);
Núcleo de Comunicação (Nucom)/Assessoria de Comunicação (Ascom);
Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS);
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES).

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Setor de Registro e Autorizações/ Farmacovigilância.
Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde (INCQS);
Fundação/Institutos
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/BioManguinhos;
Instituto Butantan;
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR).

Sociedades/Associações:
Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI);
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI);
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM);
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);
Associação de Medicina Intensiva.

Conselhos de Classe:
Conselhos Federal Medicina (CFM);
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);
Conselho Federal de Farmácia;

Conselhos de Secretários:
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS;
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

Organismo Internacionais:
Organização Pan-Americana da Saúde.

Convidados:
Médicos Sem Fronteiras;
 Especialistas Ad-Hoc

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

· 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.

Ressalta-se que embora a epidemiologia da doença indique a suscetibilidade 
maior e determinado grupo, estes só poderão ser definidos como grupos-alvo de vacinação 
após os resultados dos estudos das vacinas em desenvolvimento, por meio da caracterização da 
eficácia, segurança e imunogenicidade, que indicará a população elegível para a vacinação.

- Atividade dos Eixos:

Todos os eixos têm por atividade central a definição de um plano de trabalho, 
que contemple o cenário atual frente à possibilidade de vacinação para COVID-19, por meio de 
reuniões sistemáticas com especialistas das diversas classes científicas e demais profissionais de 
dentro e fora do Ministério da Saúde, com vistas ao delineamento de um planejamento da 
possível campanha de vacinação contra a COVID-19, porém, que possua como característica a 
flexibilidade para se adaptar a definição de grupo que for decidida após a liberação dos estudos 
científicos.

- DAS VACINAS COVID-19 E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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No que tange à aquisição desse específico imunobiológico, almejado por todos os 
países para que esteja disponível em breve para uso humano, informamos que o Brasil se 
encontra bem posicionado quanto à possibilidade de adquirir doses eficazes e seguras da vacina 
Covid-19, já em um futuro próximo.

Dentre as ações do Governo brasileiro, destacamos a Medida Provisória nº 1004 
de 24 de setembro de 2020, que permite o investimento de R$ 2,5 bilhões em crédito 
extraordinário para adesão ao Instrumento Covax Facility, o que resulta na possibilidade de 
aquisição de 42.511.800 doses e assegura a cobertura de 10% da população brasileira, 
equivalente a 21.255.900 pessoas.

Além do importante acordo estabelecido pelo Governo federal com a Empresa 
AstraZeneca para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina, em uma primeira fase. E, 
após a incorporação de tecnologia em uma segunda fase, a previsão é a produção de 165 
milhões de doses até o final de 2021.

No que tange à distribuição deste imunobiológico, o Ministério da Saúde seguirá 
todos os fluxos já estabelecidos entre os três entes federativos para vacinação da população, e 
encaminhará aos estados as seringas e agulhas necessárias para o desenvolvimento das ações 
de imunização contra a Covid-19.

Com referência ao número de doses necessárias para efetiva imunização do 
indivíduo, ainda dependemos de outros esclarecimentos, apenas possíveis, após a produção de 
uma vacina comprovadamente eficaz no mercado de imunobiológicos, que apresente em 
prescrição, sua eficácia e segurança, esquema de administração, número de doses necessárias, 
tipo de resposta imune, quando só então será possível formalizar uma estratégia objetiva capaz 
de abarcar vários grupos de vacinação, inclusive com a previsão da indicação do percentual de 
perdas esperadas.

No momento, não existe vacina eficaz contra a Covid-19 à disposição no mercado 
de imunobiológicos do mundo; e, considerando que a produção e a futura aquisição desta 
vacina será limitada, neste primeiro momento, que denominamos de fase inicial, o Ministério 
da Saúde optou por imunizar os grupos prioritários, quais sejam, aqueles compostos por 
pessoas que apresentam um maior impacto ou maior grau de vulnerabilidade à doença e à 
mortalidade daí decorrente.

Isso não impede que gradativamente outros grupos populacionais sejam 
contemplados, após considerarmos o grupo de alcance indicado pelo produtor para o uso do 
imunobiológico; o quantitativo ofertado pelo mercado dessa específica vacina diante da 
capacidade de produção e o quantitativo adquirido pelo país, após efetiva conferência da 
eficácia da vacina.

É importante destacar, que a compra de uma vacina não se limita apenas na sua 
efetiva aquisição. Toda aquisição de imunobiológicos comporta uma logística técnica específica, 
que abrange desde o transporte dos imunobiológicos (que seguem regras específicas), tais 
como:

- condições para entrega, capacidade de armazenamento nos almoxarifados da 
União, estados e municípios;
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- observância da capacidade das respectivas redes de frio dos estados e 
municípios;

- capacidade técnica dos recursos humanos; estipulação de uma correta cadeia 
de notificação epidemiológica, além da obrigação de absoluto controle e acompanhamento nos 
casos de existência de eventos adversos.

No mais, reforçamos que esta Pasta ministerial apenas adquire vacinas que 
estejam disponíveis no mercado de imunobiológicos e com comprovada eficácia, qualidade, 
segurança; quando só então estarão aptas para o uso humano nos moldes atestados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e, em plena consonância com a legislação 
nacional.

- DA LEI Nº 13.979/2020 - VACINAÇÃO COMPULSÓRIA

A Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, prevê determinantes para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus, a qual dispõe que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, medidas de vacinação da população.

No que tange ao termo obrigatoriedade da vacinação, é importante observar o 
disposto no art. 28 do Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, o qual determina, verbis: 
“As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, (...) poderão tornar obrigatório o uso 
de outros tipos de vacina para a população de suas áreas demográficas desde que:

I - Obedeçam ao disposto neste Decreto e nas demais normas complementares 
baixadas para sua execução pelo Ministério da Saúde;

II - O Ministério da Saúde aprove previamente, a conveniência da medida;

III - Reúnam condições operacionais para a execução das ações.

Inclusive tais recomendações apresentam-se reforçadas quando da publicação da 
Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, ao prever no seu art. 7º, que: “O Ministério da Saúde 
editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta Lei.

É importante esclarecer, que a Vigilância Epidemiológica é exercida, em todo 
território nacional pelo conjunto de serviços de saúde, públicos e privados, habilitados para tal 
fim, organizados em Sistema específico, sob coordenação do Ministério da Saúde, observadas 
as diretrizes gerais do Sistema Nacional de Saúde (art. 3º, do Decreto nº 78.231, de 12 de 
agosto de 1976).

E conforme art. 8º, constituem funções dos Órgãos Central do Sistema Nacional 
de Vigilância Epidemiológica:

(...)
IV - Supervisionar, controlar e avaliar a execução das ações de vigilância 

epidemiológica no território nacional, principalmente no que se refere ao desempenho dos 
Órgãos Regionais;

V - Centralizar, analisar e divulgar as informações decorrentes das ações de 
vigilância;
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VI - Prestar apoio técnico e financeiro aos elementos subjacentes do Sistema, 
sobretudo aos Órgãos Regionais;

(...)

Além do conceito ampliado de saúde trazido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
– que passou a se preocupar com a prevenção de doenças, e não apenas com seus tratamentos 
– a idealização do SUS apresenta dois conceitos importantes: sistema e unicidade.

O conceito de unicidade do SUS, nada mais é do que a padronização de uma 
doutrina e de uma organização que devem ser comuns no Brasil inteiro. Ou seja, os objetivos e 
o funcionamento do SUS devem estar de acordo com um modelo nacional de saúde pública, 
tanto em suas diretrizes como na forma de agir. Esses e outros princípios foram definidos na 
Constituição de 1988 e regem o funcionamento do sistema de saúde brasileiro desde então.

Portanto, as diretrizes e a normatização para os procedimentos de vacinação 
compulsória, devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, sob pena de 
desconstrução dos Princípios que norteiam o SUS.

Cumpre concomitantemente aos estados e municípios o dever de implementar 
as políticas públicas para a redução do risco de doenças, conforme prevê o art. 196 da 
Constituição, onde cita que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.

-  FASES PARA O DESENVOLVIMENTO DA VACINA

Para o desenvolvimento de uma nova vacina, faz-se necessário o registro e a 
realização de estudos na fase não clínica, ou seja, feita em laboratório e em animais de 
experimentação. Nesta fase, a empresa vai investigar a ação e a segurança da molécula. Esse 
procedimento é exigido para qualquer novo medicamento.

Também é nessa fase que os cientistas vão avaliar a dose adequada da vacina, 
estudar como o produto age, qual é a sua segurança e sua capacidade de produzir resposta 
imunológica.

Antes de iniciar qualquer pesquisa em humanos, os pesquisadores precisam da 
aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep). No mais, a Anvisa necessita aprovar os estudos que têm o objetivo de 
registrar medicamentos, incluindo vacinas.

A empresa que estiver desenvolvendo a vacina deve enviar o Dossiê de 
Desenvolvimento Clínico de Medicamentos (DDCM). É nele que estão as informações 
detalhadas sobre o medicamento e o estudo.

Inclusive em razão da pandemia da Covid-19, a Anvisa criou um comitê para 
aprovar os pedidos exclusivos voltados para essa doença, denominado de Comitê de Avaliação 
de Estudos Clínicos, Registro e Pós-Registro de Medicamentos para prevenção ou tratamento 
da covid-19.

Destaca-se, que após realizar os estudos não clínicos, a empresa deve fazer os 
testes em humanos, que são divididos em três fases.
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A primeira fase é realizada com pequenos grupos de pessoas, normalmente 
adultos saudáveis, quando se verifica a segurança e o tipo de resposta imune provocada pela 
vacina. Inclusive, é nessa fase que se observa se a vacina não terá nenhuma reação adversa 
grave.

Na fase 2, os pesquisadores aumentam o número de participantes, que agora já 
devem representar o público-alvo da medicação ou vacina. Podem ser bebês, crianças, 
adolescentes, idoso ou pessoas imunocomprometidas. Nessa fase, os pesquisadores avaliam a 
segurança, a imunogenicidade, a dosagem e o modo de administração.

Na terceira e última fase dos testes clínicos, a vacina é aplicada em uma grande 
quantidade de pessoas. Ela é chamada de confirmatória e feita em milhares de pessoas. Os 
pesquisadores verificam a eficácia e segurança do produto, ou seja, se a vacina é capaz de 
proteger os indivíduos com o mínimo possível de reações adversas.

Paralelamente aos testes clínicos, a empresa também necessita realizar estudos 
de estabilidade do medicamento para descobrir o prazo de validade e as condições de 
armazenamento adequadas.

Após realizados os testes, a empresa deve manifestar a intenção de fazer o 
registro por meio de um peticionamento. O desenvolvedor da vacina deve enviar uma série de 
documentos como a Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), Autorização de 
Funcionamento (AFE), justificativa para o registro, plano de Farmacovigilância e informações 
gerais sobre o produto.

Para vacinas, especificamente, a empresa deve entregar também um relatório 
com dados sobre as matérias-primas utilizadas, a descrição das cepas, a origem, os processos 
de obtenção ou construção e outros diversos dados.

É importante ressaltar, que a empresa deve continuar com as pesquisas de 
monitoramento, mesmo após a comercialização do imunobiológico, para que seja possível 
detectar novas reações adversas, ainda não destacadas nos estudos anteriores.

Portanto, apenas após cumprimento de todas as citadas fases e demais ações, 
será possível a entrada de uma nova vacina no mercado para consumo humano e a sua possível 
submissão à comercialização nacional.

- DA OBRIGATORIEDADE DA VACINAÇÃO

A vacina é o meio mais eficaz para a defesa do organismo humano contra 
agentes infecciosos e bacterianos, minimizando a ocorrência de doenças e infecções graves e 
fatais para a população em geral. O acesso às vacinas já proporcionou a redução da incidência e 
o coeficiente de mortalidade de doenças imunopreveníveis, como tétano, difteria, sarampo, 
rubéola, caxumba, poliomielite, febre amarela, dentre outras.

A adoção de comportamentos contrários ao regime geral de vacinação pode 
trazer um severo declínio da população com cobertura imunológica, o que gera um aumento da 
exposição a risco de contágio de doenças infecciosas.
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As vacinas que compõem o atual Calendário Nacional de Vacinação do Ministério 
da Saúde são: BCG; Hepatite B; Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) - Rotavírus; 
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, meningite por haemophilus influenzae b e hepatite 
B); difteria, tétano e coqueluche (DTP), Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral 
Poliomielite (VOP); Pneumocócica 10 valente; Meningocócica C conjungada; Febre Amarela; 
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela); 
Varicela Monovalente; Hepatite A; HPV (papilomavírus humano); Meningocócica ACWY; Dupla 
Adulto (difteria e tétano); dTpa (difteria, tétano e coqueluche).

Se considerarmos o disposto em lei sem dúvida é determinada a vacinação de 
crianças, jovens e adultos nos casos ditados pelas autoridades sanitárias, salvo se apresentado 
contraindicação decorrente de atestado médico.

Algumas leis citam a obrigatoriedade da vacinação, dentre elas, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; a Lei nº 6.259/1975; o Decreto nº 78.231/1976 e o próprio Código 
Penal brasileiro, que trata como infração, “desatender determinação do poder público, 
destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, aplicando detenção, de 
1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa”.

Atualmente, destacamos a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que prevê 
determinantes para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, a qual dispõe que as autoridades poderão adotar, no 
âmbito de suas competências, entre outras, medidas de vacinação da população. É certo que se 
trata de uma lei temporária com vigência determinada pela duração da pandemia.

Conforme determinam o artigo 227 da Constituição Federal e a norma disposta 
no artigo 14 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no âmbito do poder 
familiar, há a obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes, nos casos apontados 
pelas autoridades sanitárias. Em caso de descumprimento pode ser aplicada multa de três a 
vinte salários mínimos aos pais ou responsáveis, sem prejuízo de eventual ação penal pelo 
crime de abandono ou outros relacionados à saúde pública.

No Brasil, a vacinação compulsória de crianças e adultos pode ser determinada 
pelas autoridades sanitárias e cabe ao MS determinar quais vacinas são ou não obrigatórias em 
cada região do país e para circulação no território, conforme prevê o art. 29, do Decreto nº 
78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta Programa Nacional de Imunizações, verbis:
"É dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais tenha a guarda à vacina 
obrigatória";

A consequência do descumprimento do dever descrito no art. 29, do Decreto nº 
78.231/1976, é o cometimento de infração sanitária, prevista no art. 10, VIII, da Lei 6.437/1977, 
que tipifica as infrações à legislação sanitária federal, estabelecendo sanções:

“Art. 10. São infrações sanitárias:

(...)

VIII reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou 
opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e 
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sua disseminação, à preservação e à manutenção da saúde: Pena advertência, interdição, 
cancelamento de licença ou autorização, e/ou multa; (...)”.

No que tange aos adultos, a obrigatoriedade prevista em lei é genérica, 
necessitando de regulamentação própria.

Por fim, destacamos que a Procuradoria Geral da República já apresentou 
posicionamento sobre a vacinação de crianças e adolescentes, ao encaminhar ao Supremo 
Tribunal Federal posicionamento sobre a vacinação de crianças e adolescentes, no qual em 
parecer defende que as convicções pessoais filosóficas, religiosas, morais e existenciais não 
podem interpor entre os jovens e as vacinas, reconhecendo os imunizantes como garantidores 
do direito à vida e à saúde e, reconhecendo como obrigatório o cumprimento do Decreto de 
1976.

- AS NORMAS CONSTITUCIONAIS E A ORGANIZAÇÃO DO SUS - COMPETÊNCIAS

É a Lei Maior: aquela à qual todas as demais leis e todas as decisões e 
comportamentos, públicos e privados, devem se submeter. Ensina José Afonso da Silva:

“Nossa Constituição é rígida. Em conseqüência, é a lei fundamental e suprema do 
Estado Brasileiro. 

O princípio da supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem 
com os princípios e preceitos da Constituição. Essa conformidade com os ditames 
constitucionais, agora, não se satisfaz apenas com a atuação positiva de acordo com a 
constituição. Exige mais, pois omitir a aplicação das normas constitucionais quando a 
Constituição assim o determina constitui também conduta inconstitucional.”(In Curso de Direito 
Constitucional Positivo, São Paulo: Editora RT, 1990, pp.45-6)”.

Já no artigo 6º da Constituição, a preservação da saúde é erigida à categoria de 
direito social, na forma nela especificada. A seguir, o artigo 23 assevera que constitui 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da 
saúde (inciso II), competindo aos mesmos entes legislar concorrentemente sobre a defesa da 
saúde (art. 24, inciso XII).

O artigo 196 estabelece que o dever de o Estado prestar serviços de saúde deve 
ser garantido nos termos de políticas sociais e econômicas, o que significa dizer que a “redução 
do risco de doenças e de outros agravos” e o “acesso universal e igualitário às ações e serviços”
não possuem uma amplitude sem limites, mas condiciona-se às ditas políticas sociais e 
econômicas. Essa peculiaridade está reafirmada no art. 197, ao dizer que o dever do Estado 
relativo às ações e serviços de saúde submete-se aos termos da lei, quanto à sua 
regulamentação. 

Arrematando essas regras e, ao mesmo tempo, suprindo a exigência de lei 
complementar para fixar as normas de cooperação entre os entes públicos (art. 23, parágrafo 
único), o art. 198, determina que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada, organizada de acordo com a diretriz de descentralização (inciso I).
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Eis porque o SUS é concebido como um sistema, ou seja, como um conjunto, 
cujas partes encontram-se coordenadas entre si, funcionando segundo uma estrutura 
organizada, submetida a princípios e diretrizes fixados legalmente. Sendo um sistema, as partes 
que o compõem integram uma rede regionalizada e hierarquizada, sob o comando da União, a 
quem cabe definir as regras gerais sobre a matéria.

O sistema é único já que as regras que o informam emanam da União, que as 
estabelece nos termos do explicitado no art. 23 e seu inciso II, da Constituição Republicana. Aos 
Estados cabe, segundo o mesmo dispositivo, detalhar as regras aplicáveis no âmbito de suas 
atividades ou segundo o que a legislação federal lhe atribuir. Aos Municípios, no exercício de 
uma competência que é apenas residual, o qual cabe disciplinar as questões restritas às suas 
peculiaridades.

Vitor Nunes Leal anuncia regras a respeito, esclarecendo que os poderes federais 
concorrentes prevalecem sobre os poderes estaduais concorrentes e estes sobre os poderes 
municipais da mesma espécie (cf. Problemas de Direito Público, Rio de Janeiro: Forense, 1960). 

Por outro lado, a saúde pública, é matéria de competência concorrente dos entes 
federativos. Tanto no plano normativo, a teor do que dispõem, em combinação, os artigos 24, 
XII, e parágrafos, e 30, II, da Constituição Federal de 1988, como no plano das ações 
administrativas, a teor do que dispõem, mais uma vez em combinação, os artigos 23, II, e 30, 
VII, igualmente da carta política atual, é imprescindível que se afirme: Competência 
concorrente, de que cuida o referido artigo 24, ou a comum, de que cuida o igualmente 
referido artigo 23, não importam em uma obrigação solidária entre os entes federativos, 
simplesmente, porque a mesma carta política prevê, ou pelo menos, permite a repartição de 
competências entre os entes federativos, ao estabelecer, em seu artigo 24, parágrafo 1º, que à 
União caberá a edição de normas gerais sobre as matérias integrantes da competência 
concorrente, e, em seu artigo 23, parágrafo único, que leis complementares, que por certo, são 
federais, fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional.

Ainda nesse contexto, os Estados-Membros e os Municípios, sem prejuízo de 
suas competências normativas suplementares, ficam mais circunscritos às ações 
administrativas, no fornecimento da saúde pública. Inclusive  o art. 198 da CF prevê que “As 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – 
descentralização...”.

Portanto, como já dito, o SUS é um sistema e a Constituição prevê que a saúde é 
dever do Estado (art. 196); assim, cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle (art. 197), devendo as ações e serviços de saúde 
integrar uma rede regionalizada e hierarquizada (art. 198), constituindo um sistema único que 
atenda às diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade 
(incisos I a III do art. 198).

Neste contexto, é importante ressaltar que o funcionamento do SUS e a sua 
descentralização, com a atribuição de competências, consta da mencionada Lei nº 8.080/90 e 
tem como regra, que a unicidade do SUS é caracterizada por uma hierarquia de comando, 
exercida:
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(i) pelo Ministério da Saúde;
(ii) pelas Secretarias Estaduais de Saúde; e
(iii) pelas Secretarias Municipais de Saúde (art. 9º).

Ou seja, a União, através do Ministério da Saúde, estabelece as regras básicas de 
funcionamento do sistema, como um todo. Aos Estados cabe detalhar as regras aplicáveis no 
âmbito de suas atividades ou segundo o que a legislação federal lhes atribuir. Aos Municípios, 
no exercício de uma competência que é apenas residual, compete disciplinar as questões 
restritas às suas peculiaridades;

No mais, são são competências do Ministério da Saúde:

a) promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios, 
dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal (inciso XV 
do art. 16);

b) elaborar o Planejamento Estratégico Nacional, em cooperação técnica com os 
Estados, Municípios e Distrito Federal (inciso XVIII do art. 16);

E por fim, no âmbito do SUS é de competência das Secretarias Estaduais de 
Saúde:

a) promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de 
saúde (inciso I do art. 17);

b) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;

c) gerir e executar os serviços públicos de saúde (inciso I do art. 18), o que deve 
ser feito em consonância com o disposto no inciso II do mesmo artigo: participar do 
planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde – SUS, em articulação com sua direção estadual;

No mais, respeitada a integralidade de atendimento, abrangida pela 
regionalização, cada ente público só é responsável pela execução dos respectivos planos de 
saúde, segundo a regra do art. 36 e seus parágrafos, da Lei nº 8.080/90: “§ 1º. Os planos de 
saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de 
Saúde – SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.”  

Assim, a responsabilidade entre os entes da Federação é repartida. À União 
cabem os procedimentos de alta complexidade/alto custo; aos Estados, as de alta e média 
complexidade; aos Municípios, de acordo com as PPI, as ações básicas e as de baixa 
complexidade e, segundo acordado com os Estados, as de média e alta complexidade para as 
quais possuam recursos financeiros, humanos e materiais.

Nos termos do art. 196 da CF, o dever de o Estado prestar serviços de saúde deve 
estar garantido por políticas sociais e econômicas. Ou seja: o direito decorrente não existe e 
não pode ser exercitado apenas em face do que diz a regra constitucional. Mas submete-se às 
políticas determinadas pelo Poder Público, “nos termos da lei”, tal como verbera o art. 197 da 
CF.
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A lei mais importante, no particular, é a de nº 8.080/90, cujos principais artigos 
foram acima citados e comentados, e com base na qual o Ministério da Saúde tem expedido 
normas específicas. 

3. CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, submetemos à apreciação do Secretário de Vigilância em 
Saúde algumas considerações técnicas a respeito do pugnado pela i. Consultoria Jurídica do 
Ministério da Saúde, com o fito de auxiliar na construção dos subsídios úteis à defesa da União 
em juízo, frente à diversas ações judiciais relacionadas à vacina para a COVID19.

Por oportuno, sugere-se o envio de cópia ao Centro de Operações e Emergências 
em Saúde Pública (COE/COVID-19), para acompanhamento, conforme orientação do OFÍCIO 
CIRCULAR Nº 37/2020/SE/GAB/SE/MS (0014141852).

Atenciosamente, 

FRANCIELI FONTANA SUTILE TARDETTI FANTINATO

Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ

Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis

De Acordo.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

Secretário

Secretaria de Vigilância em Saúde 

Documento assinado eletronicamente por Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato, 
Coordenador(a)-Geral do Programa Nacional de Imunizações, em 06/11/2020, às 16:37, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Lauricio Monteiro Cruz, Diretor do 
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, em 10/11/2020, às 10:56, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) 
de Vigilância em Saúde, em 10/11/2020, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, 
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 
8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0017483072 e o código CRC 60A665D9.

Referência: Processo nº 00737.014253/2020-16 SEI nº 0017483072

Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI
SRTV 702, Via W5 Norte  - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040

Site - saude.gov.br
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