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APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão de Representação Externa de Acompanhamento do Processo de Imunização 

contra a Covid-19, criada através do Requerimento de Comissão de Representação 01/2021, 

aprovado por unanimidade do plenário da Assembleia Legislativa em 23 de fevereiro de 2021,  

foi instalada no dia 25 de fevereiro passado, com o objetivo de acompanhar o processo de 

planejamento e execução das ações que visam a vacinação da população residente no Rio 

Grande do Sul. O presente relatório traduz o esforço em oportunizar informações atualizadas 

e apresentar os desafios para dinamizar esta etapa fundamental de proteção à vida.   

Considerando o prazo regimental, esta comissão se dedicou intensamente ao estudo e escuta 

de diversos atores durante os seus 30 (trinta) dias de vigência.  A urgência na ampliação da 

vacinação se justifica, sobretudo, no momento em que vivemos um recrudescimento da 

epidemia no Rio Grande do Sul, causando exponencial crescimento de pessoas infectadas, 

elevação da internação hospitalar em leitos clínicos, esgotamento de vagas em leitos de UTI 

em diversos serviços hospitalares públicos e privados, unidades de pronto atendimento e 

serviços de urgência/emergência com estruturas improvisadas, aguardando por assistência 

adequada e suficiente aos pacientes. Além disso, a crise no fornecimento de medicamentos e 

insumos e a exaustão das equipes de saúde expressam o colapso do sistema de saúde na 

assistência à população. 

O parlamento gaúcho, frente aos desafios colocados na gestão da pandemia, protagonizou 

inúmeras iniciativas para colaborar nesta complexa e urgente jornada em defesa da vida. Um 

importante passo foi a aprovação, no dia 22 de dezembro de 2020, do Projeto de Lei 

246/2020, que evitou a queda de arrecadação do ICMS frente a necessidade de enfrentamento 

da pandemia de Covid-19. No dia 23 de fevereiro do corrente ano a Assembleia Legislativa 

aprovou por unanimidade o PL 11/2021, de autoria do Poder Executivo, que alterou a Lei nº 

15.488, de 17 de julho de 2020, modificando a Lei Orçamentária e autorizando o executivo na 

compra de vacinas contra a covid-19.  

No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal (STF) reiterou a decisão de que estados e 

municípios poderiam comprar e fornecer à população a vacina contra a covid-19. A medida 

foi autorizada apenas em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação pelo 

governo federal ou de insuficiência de doses previstas para imunizar a população. A liberação 



6 

 

também vale para os casos em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não 

conceda autorização em 72 horas para uso de imunizantes aprovados por agências reguladoras 

de outros países
1
. A Lei 14.124/2021, votada pelo Congresso Nacional, também permite que 

estados e municípios efetuem a aquisição de vacinas e ratifica a decisão do STF de 

reconhecer, na demora da Anvisa, vacinas reconhecidas por agências de outros países.  

O compromisso desta Comissão é somar esforços e garantir dinamismo ao poder executivo 

nas respostas que visam a proteção da vida. Há incerteza e lentidão no fornecimento de 

vacinas a partir do Ministério da Saúde. Nesse momento, a agilidade e assertividade de 

estados e municípios determinam quantas vidas serão poupadas por esta tragédia que assola o 

país. Oportunizar informações atualizadas, em linguagem acessível, torna-se também objetivo 

desta Comissão, e se expressa a partir deste relatório. Sua aprovação ocorreu no dia 27 de 

março, após serem acolhidas as propostas de modificação do texto, com os votos favoráveis 

da deputada Patrícia Alba e dos deputados Frederico Antunes, Vilmar Lourenço e Pepe 

Vargas. Registra-se também a concordância da deputada Zilá Breitembach. 

 

  

                                                 
1
 https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-02/estados-e-municipios-podem-comprar-vacinas-contra-

covid-19-decide-stf 
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PLANO DE TRABALHO 

 

Após sua instalação, os membros da Comissão aprovaram no dia 1º de março o Plano de 

Trabalho, contendo os objetivos e cronograma.  

Objetivo geral 

Acompanhar o processo de planejamento e execução das ações que visam a imunização 

contra o coronavírus, na população do estado do Rio Grande do Sul.  

 

Objetivos específicos 

1. Analisar o plano nacional e estadual de imunização contra a covid-19, bem como seu 

cronograma; 

2. Escutar especialistas reconhecidos pela comunidade científica no Rio Grande do Sul; 

3. Conhecer as vacinas disponíveis no mercado e prospectar possibilidades de fornecimento 

dos imunizantes; 

4. Conhecer experiências de outros estados quanto ao planejamento da aquisição de 

imunizantes;  

5. Conhecer os diálogos em curso entre associações de municípios com os 

laboratórios/farmacêuticas (e representações); 

6. Conhecer os diálogos em curso e pré-acordos estabelecidos entre o executivo e 

laboratórios/farmacêuticas (e representações). 

7. Dar visibilidade à legislação, resoluções e outras normativas vigentes que tratam da 

vacinação no Brasil e no Rio Grande do Sul, com foco na pandemia de covid-19. 

8. Apresentar recomendações ao poder executivo estadual e aos municípios, com vistas à 

agilidade e transparência do processo de imunização; 

9. Propor à Assembleia Legislativa eventuais proposições legislativas que se mostrem 

necessárias ao processo de vacinação.  
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Cronograma 

 

O cronograma de trabalho foi consolidado conforme apresentado abaixo. As memórias das 

reuniões constam no Anexo I.  

 

 Data Ação 

 23/02 Votação do requerimento 01/2021, de criação da 
Comissão; 

 25/02 Instalação da Comissão; 

 01/03  Aprovação do Plano de Trabalho 

Reunião 1  05/03 Reunião com Direção da empresa União Química 

Reunião 2 04/03  Reunião com Secretária Estadual de Saúde e equipe 
técnica; 

Reunião 3 10 /03 Reunião com Consórcio de Governadores do Nordeste; 

Reunião 4 10/03 Reunião com  Federação Catarinense de Municípios 
(Fecam) 

Reunião 5 16/03 

 

Participação em reunião com União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale)  

Reunião 6 17/03  Participação em reunião com Federação das 
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs) e Consórcio dos Municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) 

Reunião 7 18/03 Reunião com  Dr. Fabiano Ramos - Chefe do serviço de 
infectologia do hospital São Lucas da PUC 

Reunião 8 18/03 Reunião com  Dr. Ronaldo Hallal – Infectologista da 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

 

Reunião 9 19/03 Reunião com  Dr. Alexandre Zavascki - Chefe do Serviço 
de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento; e Dr. 
Alexandre Scwarzbold - Presidente da Sociedade 
Riograndense de Infectologia 

Reunião 10 26/03 Reunião com o Famurs, Confederação Nacional dee 
Municípios (CNM), Associação Brasileira de Municípios 
(ABM) e Consórcio Público do Extremo Sul. 

Reunião 11 26/03 Reunião com representantes da farmacêutica Janssen 

Reunião 12 26/03 Reunião com Procurador-geral da Justiça, Dr. Fabiano 
Dallazen 

Reunião 13 27/03 Aprovação do relatório final 
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COMO AS VACINAS SÃO DESENVOLVIDAS E TESTADAS?
2
 

 

As vacinas mais comumente usadas já existem há décadas, com milhões de pessoas 

recebendo-as com segurança todos os anos. Como acontece com todos os medicamentos, toda 

vacina deve passar por testes extensivos e rigorosos para garantir que seja segura antes de 

poder ser introduzida em um país. 

Uma vacina experimental é testada pela primeira vez em animais para avaliar sua segurança e 

potencial para prevenir doenças. Em seguida, é testado em ensaios clínicos humanos, em três 

fases: 

• Na fase I, a vacina é administrada a um pequeno número de voluntários para avaliar 

sua segurança, confirmar se ela gera uma resposta imune e determinar a dosagem certa. 

• Na fase II, a vacina geralmente recebe centenas de voluntários, que são monitorados 

de perto quanto a quaisquer efeitos colaterais, para avaliar melhor sua capacidade de gerar 

uma resposta imune. Nessa fase, os dados também são coletados, sempre que possível, 

sobre os desfechos da doença, mas geralmente não em números grandes o suficiente para 

ter uma imagem clara do efeito da vacina sobre a doença. Os participantes dessa fase têm 

as mesmas características (como idade e sexo) das pessoas para as quais a vacina se 

destina. Nesta fase, alguns voluntários recebem a vacina e outros não, o que permite fazer 

comparações e tirar conclusões sobre a vacina. 

• Na fase III, a vacina é administrada a milhares de voluntários - alguns dos quais 

recebem a vacina experimental e outros não, assim como nos estudos de fase II. Os dados 

de ambos os grupos são cuidadosamente comparados para verificar se a vacina é segura e 

eficaz contra a doença contra a qual se destina. 

Assim que os resultados dos ensaios clínicos estiverem disponíveis, uma série de etapas é 

necessária, incluindo análises de eficácia, segurança e fabricação para aprovações de políticas 

regulatórias e de saúde pública, antes que uma vacina possa ser introduzida em um programa 

nacional de imunização. 

                                                 
2
 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-

vaccination?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8Y7kEne7f8vkLSVtG

VSoWpcci1WW5_Z1C-5IFB1acUo8b8K_Xrr9hoCdDAQAvD_BwE 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8Y7kEne7f8vkLSVtGVSoWpcci1WW5_Z1C-5IFB1acUo8b8K_Xrr9hoCdDAQAvD_BwE
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Após a introdução de uma vacina, o monitoramento próximo continua a detectar quaisquer 

efeitos colaterais adversos inesperados e a avaliar a eficácia no ambiente de uso rotineiro 

entre um número ainda maior de pessoas para continuar avaliando a melhor forma de usar a 

vacina para obter o maior impacto protetor. 

 

ESPERANÇA NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 

Desde o mês de janeiro de 2020, o mundo encontra-se sob a declaração de Emergência 

Internacional de Saúde Pública, deflagrada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

razão da Pandemia causada pela transmissão do vírus SARS-Cov-2, e a doença dela 

consequente, a COVID-19. Trata-se de uma doença com altíssimo potencial para produzir 

complicações sistêmicas e óbitos
3
.  

Medidas de prevenção foram utilizadas para o controle da disseminação do coronavírus e 

amplamente divulgadas pela Organização Mundial de Saúde. O uso correto e de máscaras 

adequadas, a higienização das mãos e restrições na circulação de pessoas, são algumas delas. 

Ainda assim, a ocorrência de novos casos se mantém em crescimento exponencial. A 

vacinação é uma das medidas mais bem sucedidas, na história da saúde pública, no que se 

refere ao controle de doenças infectocontagiosas. 

A vacina contra a Covid-19 é a invenção mais importante, e disputada, da história recente. 

Observamos pesados investimentos e a colaboração entre governos, instituições públicas e 

privadas, universidades e farmacêuticas, para o desenvolvimento de imunizantes. 

Os países que saírem na frente desta corrida global levam muita vantagem: suas economias 

vão se recuperar primeiro, e o poder de fabricar e distribuir a vacina dará a eles força 

geopolítica sobre os demais. ―É uma corrida sem precedentes, desde a escala do investimento 

até o número de tecnologias e projetos sendo explorados‖, diz a epidemiologista Denise 

Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin de Vacinas, nos EUA
4
. Afirma:  

                                                 
3
 https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/20161256-plano-estadual-de-vacinacao-contra-covid19-do-rs-

atualizado-20012021-v1.pdf 
4
 https://super.abril.com.br/especiais/a-corrida-pela-vacina/ 
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Enquanto os países ricos compraram a maior parte das vacinas contra a covid-19, os 

mais pobres lutam para obter vacinas suficientes para cobrir até mesmo suas 

populações mais vulneráveis. Os países de alta renda têm 16% da população 

mundial, mas atualmente respondem por 60% das doses de vacina que foram 

vendidas. 

Como a capacidade de manufatura global é limitada, isso deixa menos doses 

disponíveis para todos os outros, pelo menos no curto prazo. Os países de renda 

baixa e média não conseguiam fazer compras em grande quantidade ou comprar 

vacinas quando o risco de fracasso em seu desenvolvimento ainda era muito alto, 

então, eles não tiveram acesso prioritário. 

 

No dia 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido se tornou o primeiro país do Ocidente a 

vacinar a população contra a Covid-19. O imunizante aprovado para uso emergencial, foi 

desenvolvido através da parceria entre a farmacêutica americana Pfizer e a empresa de 

biotecnologia alemã BioNTech. Pouco tempo depois, a aprovação também ocorreu nos 

Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Na América Latina e Caribe, os primeiros países a 

iniciarem a vacinação foram México, Chile e Costa Rica, que começaram suas campanhas em 

14 de dezembro. Os três receberam imunizantes da Pfizer/BioNTech, a primeira no mundo a 

concluir a fase final de testes, em novembro.  

No Brasil, a vacinação iniciou no dia 17 de janeiro, após aprovação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial da CoronaVac e do imunizante 

desenvolvido pela Oxford/AstraZeneca. Atualmente, as principais vacinas que estão em 

análise de liberação pela Anvisa, são: Sputnik V, Moderna, Johnson e Covaxin. 

Pfizer/BioNTech e Oxford já têm liberação para registro sanitário. Na noite do dia 25 de 

março, foi noticiado que o Instituto Butantan desenvolveu uma nova fórmula de vacina contra 

a Covid-19. A entidade ligada ao Governo de São Paulo pedirá à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a testagem
5
. 

 

VACINAÇÃO NO BRASIL  
 

Para introduzir o tema da vacinação no Brasil é oportuno resgatar o papel do Programa 

Nacional de Imunização (PNI). Com quase meio século de estrada, o PNI é reconhecido 

internacionalmente pela trajetória exitosa na erradicação de doenças, como o sarampo e a 

                                                 
5
 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/25/butantan-desenvolve-vacina-brasileira-contra-covid-19-e-quer-

iniciar-testes 
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poliomielite. Atualmente o PNI coordena a aplicação regular de 44 vacinas em todo o 

território brasileiro. Ele garante que todo cidadão tenha acesso às vacinas recomendadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo o responsável pela imunização em massa da 

população, de forma gratuita. O Ministério da Saúde é o responsável pela coordenação, 

aquisição e distribuição das vacinas aos entes federados.  

O desafio de vacinar a população brasileira contra uma doença nova, de proporções 

pandêmicas, ocorre num contexto em que diversos fatores se misturam: por um lado, a 

experiência de quase 50 anos de um programa de imunização estruturado nacionalmente e 

reconhecido mundo afora; por outro, limitação mundial na capacidade de produção dos 

imunobiológicos e números que demonstram um retrocesso na adesão da sociedade às 

campanhas de vacinação
6
. 

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19
7
, lançado em 16 de 

dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde, teve sua 4ª versão publicada oficialmente em 

15/02/2021. Contém o detalhamento dos grupos prioritários, situação epidemiológica, 

atualização das vacinas, indicadores de monitoramento, estudos pós marketing, dentre outros.  

Os critérios para a definição dos grupos prioritários de vacinação considera a importância da 

preservação do funcionamento de serviços de saúde, já que os trabalhadores da saúde se 

encontram entre os grupos mais expostos ao vírus; e a proteção dos indivíduos com maior 

risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos. 

Nos primeiros anúncios do Ministério da Saúde, a previsão era de imunização de 51,4 milhões 

de pessoas dos grupos prioritários, no primeiro semestre de 2021. A previsão estabelecia ainda 

que toda a população brasileira seria imunizada em 16 meses - nos quatro primeiros meses o 

foco seriam os grupos prioritários, e os outros 12, a "população em geral"
8
. Mais 

recentemente, no dia 16 de março, em reunião deliberativa da Comissão Externa da Câmara 

dos Deputados destinada a Acompanhar o Enfrentamento à Pandemia da Covid-19
9
, 

Francieli Fontana, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações, apresentou 

nova organização hierárquica e estimativa sobre os grupos prioritários: 77.279.644, conforme 

quadro 1: 

                                                 
6
 http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/poli_75_web_4.pdf 

7
 https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf 

8
 https://noticias.r7.com/saude/covid-19-entenda-o-plano-nacional-de-vacinacao-ponto-a-ponto-06012021 

9
 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/60608 
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Passados mais de dois meses do início da vacinação dos grupos prioritários no Brasil, o 

número de pessoas imunizadas, com a primeira e segunda dose, é de 4.160.093
10

, o que 

corresponde à 1,96% da população brasileira. Até o dia 22 de março receberam a primeira 

dose outras 11.805.991 de pessoas, o que equivale a 5,58% da população.  

                                                 
10

 https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/ 
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Se considerarmos a estimativa populacional dos grupos prioritários (77.279.644 de pessoas), 

são necessárias 154.559.288 doses de vacinas. É preocupante observar que até a presente data 

(22 de março) a vacinação dos grupos prioritários tenha atingido apenas 10,3% do total.  

Os dados de distribuição de imunizantes
11

 pelo Programa Nacional de Imunização dão conta 

que 30.636.866 de doses foram entregues aos Estados, desde o dia 18 de janeiro até 25 de 

março. Destas doses, 25.541.676 referem-se à vacina Coronavac e 5.050.390 da vacina 

Oxford/Astrazeneca.  

Os Estados repassaram aos municípios o total de 27.063.866 de doses, divididas em 

22.574.869 de doses da Coronavac e 4.481.857 de doses do imunizante Oxford/Astrazeneca. 

Existe uma diferença de 3.573.000 de doses que estão retidas nas secretarias estaduais de 

saúde.  

Ainda que com incertezas quanto ao seu cumprimento, o cronograma previsto de entrega de 

imunizantes pelas farmacêuticas/laboratórios ao Ministério da Saúde, com atualização em 

12/03, está representada em milhões na tabela abaixo:  

                                                 
11

 https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19VAC_Distr/DEMAS_C19VAC_Distr.html 
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A coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações, informou à Comissão Externa 

da Câmara dos Deputados destinada a Acompanhar o Enfrentamento à Pandemia da Covid-

19, no dia 16 de março, que existem tratativas para a aquisição de 151 milhões de doses, 

conforme segue: 

Pfizer-Biontech – 100 milhões 

Janssem Pharmaceutica – 38 milhões 

Promega-Moderna – 13 milhões  
 

O atraso do Brasil em contratar vacinas, a oferta a conta-gotas, com poucas doses chegando 

para os estados a cada semana, e a incerteza sobre o cronograma de novas entregas, cuja 

previsão foi alterada com frequência, têm impedido que o país acelere seu programa 

de vacinação contra a covid-19
12

.  

Governadores e prefeitos, diante da autorização para compra de vacinas contra a Covid-19, 

em caso de descumprimento e lentidão da oferta a partir do cronograma de entregas do 

Ministério da Saúde, têm realizado movimentos importantes. No dia 17 de março os 

governadores dos estados do nordeste assinaram contratos individuais com o Fundo Soberano 

Russo para a compra de 37 milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo 

Instituto Gamaleya, a Sputnik V. As negociações iniciaram em agosto de 2020. Está prevista a 

assinatura de um termo de parceria com o Ministério da Saúde para direcionar todas as 

unidades para o plano nacional de imunização. Embora não tenhamos tido acesso aos 

documentos deste contrato, segundo o presidente do Consórcio do Nordeste, o piauiense 

Wellington Dias, as doses serão entregues ao Brasil entre abril e julho
13

.  

No Rio Grande do Sul, no mesmo dia (17/03), Famurs e Granpal realizaram reunião com a 

empresa Globalpharm. Ocorreu a manifestação de interesse na aquisição da vacina Sputnik V, 

pelos primeiros municípios gaúchos. O contrato prevê que o pagamento ocorra apenas quando 

o imunizante estiver em território brasileiro e devidamente inspecionado. Os prazos de 

entrega dependerão da capacidade de produção da fabricante. 

                                                 
12

 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-imunizacao-trava-no-brasil-por-incerteza-sobre-

cronograma-e-escassez-de-doses,70003647795 
13

 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/17/consorcio-do-nordeste-assina-contrato-

por-37-milhoes-de-doses-da-sputnik-v.htm?cmpid=copiaecola 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus-vacina
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Sobre a aquisição de vacinas por parte do Governo do Estado, ainda há a aposta que o 

Governo Federal deslanche na compra e diversificação de vacinas. A secretária estadual de 

saúde, Arita Bergman, em reunião de trabalho desta Comissão, informou que o executivo 

enviou documento manifestando interesse na compra de imunizantes à Pfizer, Butantan, 

Janssen, e demais laboratórios/farmacêuticas, caso o cronograma do Ministério da Saúde não 

se efetive. Pondera ainda sobre o compromisso de venda dos imunizantes à União, não 

vislumbrando perspectiva imediata de sua disponibilidade. O cenário mais provável, é que o 

Rio Grande do Sul, a partir de consórcio mais amplo, como o fórum de governadores, possa 

avançar na compra de vacinas. É fato que os estados que se adiantaram nas negociações com 

farmacêuticas/ laboratórios, poderão dar a opção de compras dessas doses ao governo federal, 

a exemplo dos governadores do nordeste.  

Em reunião realizada dia 26/03/2021, a Sra. Ana Costa, Diretora do Departamento de Atenção 

Primária e Políticas de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, afirmou que o governo do 

estado manteve contatos com as empresas produtoras de imunizantes que já obtiveram ou 

formalizaram registro junto à Anvisa, mas que nenhuma delas teria condições de fornecer, no 

momento, vacinas para além do que se compromissaram com o Ministério da Saúde. Foi 

solicitado à representante do poder executivo o envio a esta Comissão de cópias dos ofícios 

do estado às empresas produtoras e suas respectivas respostas. O anexo II apresenta as 

comunicações realizadas pelo executivo. A representante da Secretaria Estadual da Saúde não 

soube informar se a administração estadual fez contato com o Fundo Russo de Investimento, 

com o qual o Consórcio dos Governadores do Nordeste celebrou contrato para aquisição de 

37 milhões de doses.  

Sobre diálogos desta Comissão com fornecedores de vacinas, ocorreu reunião com a União 

Química no dia 05 de março, e com a Janssen no dia 26 de março, cujo teor está expresso nas 

memórias de trabalho (anexo I). A Pfizer Brasil declinou no convite, em função da 

impossibilidade de comercializarem vacinas aos estados e municípios, já que a totalidade do 

quantitativo de imunizantes que dispõe para entrega em nosso país está compromissada ao 

Ministério da Saúde (anexo III). 

Oportuno recordar que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, 

esteve na sede do Instituto Butantan, em São Paulo, no dia 11 de março, acompanhado pelo 

prefeito de Nova Santa Rita e o presidente da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), Rodrigo Battistella. O parlamentar entregou ofício 
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em nome do Parlamento gaúcho reforçando o interesse do Rio Grande do Sul quanto ao 

imunizante produzido no local. Já a Associação reiterou o pedido de compra feito em 

dezembro e acrescentou o número de três milhões de doses, reivindicadas para os habitantes 

das cidades do entorno da Capital
14

. 

 

VACINAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

No Rio Grande do Sul, o Plano Estadual de Vacinação Contra Covid-19
15

 estabelece 

diretrizes para as ações de operacionalização da vacinação, de forma complementar ao Plano 

Nacional. A logística de distribuição das vacinas na esfera estadual, a exemplo da estratégia 

adotada pelo Ministério da Saúde no fornecimento de doses para as unidades federativas, 

ocorre de forma fracionada. Cada remessa recebida vem acompanhada com informações 

referentes à população-alvo por etapa/grupos prioritários a ser vacinada, e é direcionada às 

Coordenadorias Regionais de Saúde.  

A estimativa populacional referente aos grupos prioritários, no Rio Grande do Sul, é de 

5.081.552, numa população total de 11.329.605. De acordo com o painel de monitoramento 

da vacinação
16

 do estado, até o dia 26 de março, foram aplicados 63% do total de doses 

recebidas pelo Ministério da Saúde, sendo que: 

● 947.918 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Corresponde a 18,7% dos 

grupos prioritários da  população residente no Rio Grande do Sul; 

● 288.428 pessoas receberam a segunda dose. Corresponde a 5.7% dos grupos 

prioritários da população residente no Rio Grande do Sul. 

Considerando que até o dia 26 de março foram vacinadas 947.918 pessoas com a primeira 

dose do imunizante, se tomar o período de 18 de janeiro até 26 de março como referência, a 

média diária de vacinação no Rio Grande do Sul é de são 14.148 pessoas vacinadas por dia. 

Neste ritmo, para chegarmos à proteção coletiva, objeto da estratégia de vacinação contra o 

coronavírus, é necessário que cerca de 70% da população seja vacinada (estimativa 

                                                 
14

 http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/323037/Default.aspx 
15

 https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/20161256-plano-estadual-de-vacinacao-contra-covid19-do-rs-

atualizado-20012021-v1.pdf 
16

 https://vacina.saude.rs.gov.br/ 
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populacional é de 11.422.973 habitantes; 70% correspondem à 7.996.081). Neste cenário, 

levaríamos 565 dias para obter a imunidade coletiva. 
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RECOMENDAÇÕES  

 

Apesar do início da vacinação, ainda não há previsão de quando toda a população será 

imunizada. À celeridade desta etapa é preciso associar outras estratégias sanitárias e de 

proteção social e econômica nas ações dos governos, na esfera estadual e municipal. 

 

MEDIDAS PARA AMPLIAR A OFERTA DE VACINAS 

1. Agilidade do poder executivo na realização de acordos de aquisição de imunizantes, a 

exemplo do realizado pelo Consórcio dos Governadores do Nordeste, propondo ao Ministério 

da Saúde assinatura de Termo de Parceria para direcionamento das unidades adquiridas para o 

Plano Nacional de Imunização. 

 

2. Apoiar esforços de prefeitos que visam acelerar a aquisição de imunizantes. 

Recomendamos ao poder executivo estadual a negociação com municípios para assinatura de 

Termo de Parceria, direcionando eventuais vacinas adquiridas para o Plano Nacional de 

Imunização.  

 

3. Que o governo estadual avalie a viabilidade jurídica e a real capacidade de 

fornecimento de imunizantes através do procedimento licitatório com ata de registro de 

preços, efetivada pelo Consórcio Público do Extremo Sul do Estado do Rio Grande do Sul, 

bem como das iniciativas empreendidas pela Famurs e Granpal. 

 

 

OUTRAS MEDIDAS SANITÁRIAS 

Com o objetivo de conter a alta transmissão viral e mortalidade, recomenda-se:  

1. Políticas públicas desenhadas desde a Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica, 

que incluem o fortalecimento da educação e comunicação em saúde, rastreamento de casos, 

testagem e isolamento protegido; 
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2. Massificação de informações sobre as formas de transmissão do coronavírus 

(aerossóis e gotículas) e sua prevenção: uso correto de máscaras adequadas, higienização das 

mãos e distanciamento social; 

3. Combate as fake news e serviços de desinformação da população. 

4. Criação de política de fornecimento de máscaras adequadas às populações 

vulneráveis; 

5. Que o Comitê Científico seja ouvido e oriente a tomada de decisão do executivo 

estadual quanto às medidas de restrições de circulação das pessoas.  

6. Transparência quanto ao público que está sendo vacinado, como forma de evitar os 

comportamentos amorais de quem visa burlar o plano de imunização através do que se 

convencionou chamar de ―fura fila‖. A vacinação é uma política pública e a exemplo dos 

beneficiários do auxílio emergencial financeiro, as pessoas vacinadas devem ser incluídas em 

listagens nos portais de transparência como forma de facilitar a fiscalização da sociedade. 

7. Transparência nas informações sobre filas de espera para consultas, procedimentos e 

cirurgias, bem como mortalidade por outras patologias, durante a vigência do decreto de 

calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus.  

8. Planejamento das autoridades sanitárias quanto à atenção das outras doenças 

agravadas pela desassistência durante os períodos de saturação do sistema de saúde, para 

atendimento aos agravos da Covid-19. 

9. Fortalecer investimentos em ciência e tecnologia, com o objetivo de construir no Rio 

Grande do Sul, autonomia na produção de medicamentos e imunizantes. Que o poder 

executivo apoie as iniciativas das instituições acadêmicas.  

 

MEDIDAS ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Com o objetivo de criar condições para o distanciamento social, é necessário amparar social e 

economicamente as populações vulneráveis, trabalhadores autônomos, micro, pequenos e 

médios empreendimentos. Observa-se que os investimentos públicos foram majoritariamente 

destinados à política de ampliação de leitos de UTI - política necessária, mas insuficiente. 
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Estudos mostram que países que não adotaram medidas de isolamento, tiveram maior 

dificuldade para se recuperar economicamente Portanto recomenda-se:  

1. Investir em uma política de renda às populações vulneráveis; 
 

2.  Apoio a trabalhadores autônomos, micro, pequenos e médios empreendimentos com 

facilitação de linhas de crédito para a proteção da vida e das atividades econômicas. 

 

 

MEDIDAS DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
 

1. Destinação das emendas parlamentares para demandas relacionadas à pandemia e a 

atenção à saúde da população. 

 

2. Recomendações à bancada gaúcha no Congresso Nacional:  
 

a) esforços para que a União disponibilize um novo auxílio emergencial aos municípios, 

frente ao aumento das despesas decorrente do agravamento da pandemia;  

b) pressão sobre o Ministério da Saúde para a habilitação da totalidade dos leitos de UTI 

disponibilizados pelo SUS no nosso estado;  

c) esforços para recompor o orçamento do Ministério da Saúde, na Lei Orçamentária de 2021, 

nos mesmos patamares do exercício de 2020;  

d) pedido de providências ao Ministério da Saúde para a regular oferta de insumos e 

medicamentos aos hospitais que atendem pacientes graves de Covid-19.   

 

3. Que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa manifeste-se junto ao Ministério 

Público Federal e Governo Federal, para que a compra de vacinas por particulares, ao arrepio 

da legislação, seja combatida e exemplarmente punida.  

 

4. Recomenda-se aos gestores públicos que atentem quanto a denúncias que começam a 

surgir sobre falsos representantes comerciais das empresas produtoras de vacinas, ao exemplo 

do alerta feito por representantes da Janssen em reunião com esta Comissão.  

 

5. Que os gestores municipais atentem para o fato que o Ministério Público Estadual 

tomará medidas de responsabilização dos gestores municipais que estejam descumprindo a 

ordem prioritária definida no Plano Nacional de Vacinação, conforme informado em reunião 

desta Comissão. 
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6. Concentrar as ações de continuidade desta Comissão Externa para a Comissão 

Permanente de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, com envolvimento direto da Mesa 

Diretora, e na articulação nacional, a partir da Comissão Nacional de Acompanhamento da 

Vacinação, da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). 

 

7. Fortalecer investimentos em ciência e tecnologia, com o objetivo de construir no Rio 

Grande do Sul, autonomia na produção de medicamentos e imunizantes. Que o poder 

executivo apoie as iniciativas das instituições acadêmicas.  

 

8. Recomenda-se à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia que 

realize esforços e articulações políticas para que no Plano Nacional e Estadual de Vacinação, 

professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados (trabalhadores 

da educação) sejam priorizados.  
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ANEXO I 

MEMÓRIA DAS REUNIÕES DE TRABALHO 
 

 

Reunião 1 – 05/03/21 

Reunião com Direção da Empresa União Química (São Paulo) 

Presentes: Deputado Gabriel Souza (presidente da Assembleia Legislativa do Estado do RS); 

Deputado Vilmar Loureço e Deputada Patrícia Alba (integrantes da Comissão de 

Representação Externa) presencialmente; Deputado Pepe Vargas (participação remota). 

 

1. O vice-presidente comercial para a linha de saúde humana da companhia, Vagner 

Nogueira, realizou apresentação da empresa União Química e sua tradição na produção de 

medicamentos. Destacou a parceria com o instituto Gamaleya, da Rússia,  e sua expertise na 

produção de vacinas; 

 

2. Mostrou as instalações atuais e futuras para a produção de vacinas no Brasil; 

 

3. Destacou as dificuldades na corrida por imunizantes no mundo. Para além da produção 

de medicamentos, cita dificuldades com o envase. 

 

4. Destacou a importância da diversificação de imunizantes em razão desta dificuldade 

da produção em grande escala e da alta demanda; 

 

5. Questionado pelo deputado Pepe Vargas, esclareceu que a União Química tem 

garantido que a partir da aprovação da ANVISA, em cerca de 15 dias, fornecerá uma 

quantidade de 10 milhões de doses prontas do imunizante Sputnik V. para o Programa 

Nacional de Imunização. O custo ao governo federal será de 13,5 dólares por cada dose da 

Sputnik V.  

 

6. A partir de junho, com a produção de imunizantes no Brasil, poderá atingir uma 

produção de 8 milhões de doses mensais; 

 

7. No final do encontro o deputado Gabriel Souza entregou documento reforçando a 

intenção já expressa pelo governo gaúcho de aquisição de vacinas Sputnik V, a partir de 

negociação com a União Química. 
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Reunião  2 – 10/03/21 

Participação da Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann e Diretora do Centro 

Estadual de Vigilância em Saúde, Cynhia Goulart Molina-Bastos.  

Presentes: Pepe Vargas, Frederico Antunes, Patricia Alba, Vilmar Lourenço e Zilá 

Breitenbach. 

 

 

1. O Plano Estadual de Vacinação, elaborado pela gestão estadual e equipe técnica da 

Secretaria Estadual de Saúde contém toda a estrutura de armazenamento e distribuição das 

doses de vacina, assim como outros insumos como agulhas e seringas; a capacidade instalada 

do Programa Estadual de Imunizações e salas de vacinas em todo Estado; resumo das vacinas 

que estão em fase três de ensaios clínicos pelo mundo; entre outras informações a respeito da 

vacinação da população gaúcha contra a Covid-19. A última atualização do  documento é 

datada em 18 de janeiro de 2021 e pode ser acessado em 

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/20161256-plano-estadual-de-vacinacao-

contra-covid19-do-rs-atualizado-20012021-v1.pdf. 

 

2. A coordenação do Programa Nacional de Imunização, cabe recordar, é do Ministério 

da Saúde, conforme prevê a lei nº  6.259, de 30 de outubro de 1975. 

 

3. Arita apresentou o cronograma de vacinação, com estimativa populacional, dos grupos 

prioritários, encaminhado pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul. No entanto, 

informa que os quantitativos informados são inferiores à realidade. Como exemplo, cita o 

grupo prioritário pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, que de acordo com a 

estimativa do Ministério da Saúde representaria 9.510 pessoas e segundo a secretária estadual 

de saúde, são mais de 40.000 pessoas.  

 

4. Para o Rio Grande do Sul, a estimativa do Ministério da Saúde é de 5.080.094 pessoas 

contempladas nos grupos prioritários, conforme o quadro abaixo: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.259-1975?OpenDocument


25 

 

 

5. Secretária Arita informa que 80% do grupo trabalhadores da saúde, foram 

imunizados. Indígenas em sua totalidade. 

 

6. A expectativa é de concluir a vacinação dos trabalhadores da saúde e avançar nos 

idosos, com a remessa do Ministério da Saúde prevista para março, que representa 39 milhões 

de doses para o país. Em abril a previsão é de 53 milhões de doses.  Caso o quantitativo seja 

mantido, e se mantida a média de entregas anteriores, o RS deverá receber 6% do total destas 

vacinas.  

 

7. No primeiro semestre, a expectativa é de imunização dos idosos, comorbidades e 

pacientes com agravos permanentes. Isso se as compras do Governo Federal com a Pfizer e 

Moderna avançarem. 

 

8. A tabela abaixo apresenta as doses de vacinas recebidas no Rio Grande do Sul, do 

Ministério da Saúde: 

 

Data Quantidade Qual vacina? 

18/01 341.800 Coronavac/Butatan  

24/01 116.000 Astrazeneca/FioCruz 

25/01 53.400 Coronavac/Butatan  

07/02 193.200 Coronavac/Butatan  

24/02 135.000 Astrazeneca/FioCruz 

24/02 84.200 Coronavac/Butatan 

03/03 174.000 Coronavac/Butatan 

Total de doses recebidas 1.098.400  

 

 

9. A Diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cynhia Goulart Molina-

Bastos, trouxe a necessidade de melhorar os sistemas de informações para notificação da 

aplicação das vacinas. Relata dificuldades no preenchimento correto dos formulários por parte 

dos municípios, o que se justifica pela sobrecarga de trabalho dos profissionais da saúde. No 

entanto, destaca a importância dos municípios na digitação desta informação, pois é preciso 

linkar a dose administrada ao indivíduo, para não incorrer em erro de imunização (indivíduo 

receber a primeira dose da Coronavac e a segunda da Oxford/AstraZeneca, por exemplo).  

 

10. Informa que os Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPVs) estão sendo investigados 

pela equipe do TelessaúdeRS Cita situações em que a equipe contata os profissionais da 

Atenção Básica para rastrear informações e às vezes nem identificam qual vacina foi 

administrada ao indivíduo. O Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos 
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Adversos PósVacinação elaborado pelo MS, somado a outros protocolos já existentes, é o 

documento de referência para o monitoramento de EAPVs durante a vacinação contra 

COVID-19. 

 

11.  Sobre a aquisição de vacinas por parte do Governo do Estado, ainda há a aposta que o 

Governo Federal deslanche na compra e diversificação de vacinas. Arita informou que o 

governo estadual enviou documento manifestando interesse na compra de imunizantes com 

Pfizer, Butantan, Janssen, e demais laboratórios/ farmacêuticas, caso o cronograma do 

Ministério da Saúde não se efetive – mas menciona o compromisso de venda com a União, 

não vislumbrando perspectiva imediata de disponibilidade de imunizantes. O cenário mais 

provável, é que o Rio Grande do Sul, a partir de consórcio mais amplo, como o fórum de 

governadores, possa avançar na compra de vacinas. Há diálogos em curso do executivo com a 

Federação de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), com consórcios de municípios e 

Fórum de Governadores, para possibilidade de compra conjunta. 

 

12. O Governo do Estado manifesta a intenção política quanto a coordenação do Programa 

Nacional de Imunização na vacinação contra a Covid-19, de forma universal e equitativa.. No 

entanto, se este plano não for efetivado, compreendem que deva existir uma coordenação dos 

estados brasileiros e, caso isto não ocorra, que seja mantida uma unidade e coordenação a 

nível estadual para compra e aplicação de vacinas. 

 

13. O Governo do Estado encaminhou ao Ministério da Saúde três documentos, com 

contundentes argumentos técnicos, solicitando a inclusão dos professores como grupo 

prioritário O Governo Federal, em resposta, manifestou-se sobre a impossibilidade de 

inclusão de novas prioridades no plano nacional de vacinação, justificando não haver riscos 

aos professores.  

 

 

Reunião 3 –  10/03/21 

Participação do Secretário-Executivo do Consórcio de Estados do Nordeste, Carlos 

Gabas. 

Presentes: Pepe Vargas, Vilmar Lourenço, Fernando Marroni e assessorias. 

 

 

1. Consórcio de Estados do Nordeste assinou em 28 de agosto de 2020 termo de interesse 

para aquisição de 50 milhões de doses da vacina Sputnik V, a partir do Instituto Gamaleya/ 

Fundo Russo de Investimento Direto. A efetivação desta negociação representa 25 milhões de 

pessoas imunizadas.  

 

2. O Consórcio do Nordeste entende que a partir desta negociação, pode oportunizar a 

opção de compra ao governo federal, agilizando equitativamente a distribuição de 

imunizantes aos estados e acelerando a vacinação de toda a população brasileira, a partir do 
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Programa Nacional de Imunização (PNI). A atuação é para pressionar o Ministério da Saúde a 

cumprir suas obrigações. 

 

3. A vacina é importada, produzida na Rússia, o que não impede que o Ministério da 

Saúde tenha um contrato de compras com a União Química, que produzirá no Brasil o 

imunizante. 

 

4. Sobre a negociação do Ministério da Saúde com o laboratório brasileiro União 

Química, está prevista a entrega de 10 milhões de doses da Sputinik V, que possui eficácia de 

91,4%. A unidade fabril localizada em Brasília produzirá o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) 

e encontra-se em processo avaliativo na Anvisa. Já está acontecendo o processo de 

transferência de tecnologia para o Brasil. 

 

5. Sobre os aspectos legais envolvendo a importação do imunizante russo, Carlos Gabas 

informa que o Consórcio do Nordeste pode efetuar a aquisição, pois tem personalidade 

jurídica própria. O debate atual é sobre o formato de compra: se ocorrerá via contrato de 

rateio (neste caso o consórcio pode adquiri-las e dividir entre os estados), ou se cada estado 

comprará a vacina de forma individual. 

 

6. O Fundo Russo tem o seguinte formato de contrato: recebe 50% do valor na assinatura 

do contrato e os outros 50% na entrega das doses. No entanto, a negociação estabelecida com 

o Consórcio do Nordeste prevê o pagamento de 25% na assinatura do contrato e o restante 

numa conta Scroll na Inglaterra, onde o Fundo Russo só poderá sacar o valor após as vacinas 

serem entregues e periciadas. 

 

7. O cronograma de entrega previsto para o Consórcio do Nordeste era de 10 milhões de 

doses por mês a partir de janeiro. No entanto, por não haver autorização para uso emergencial 

da Anvisa, não foi possível assinar o contrato. Somado a este fato, após publicação na revista 

Lancet, acerca da eficácia do imunizante, esse cronograma foi alterado pela intensificação da 

procura de outros países na compra da Spunik V. O cronograma atual totaliza o fornecimento 

de 36,9 milhões de doses, da seguinte maneira:  

 

Março - 400 mil doses 

Abril - 1,5 milhões de doses 

Maio - 5 milhões de doses 

Junho -10 milhões de doses 

Julho - 20 milhões de doses 
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Reunião 4 – 10/03/21 

Participação do Consultor de Saúde da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), 

Sr. Jailson Lima. 

Presentes: Pepe Vargas, Patrícia Alba, Zilá Breitenbach, Vilmar Lourenço, Frederico Antunes 

e assessorias. 

 

 

1. Jailson relata que dos 295 municípios catarinenses, 265 aderiram ao termo de intenção 

de compra da vacina Sputnik V, importada da Bulgária. A FECAM acertou a compra do 

imunizante por 9,65 dólares a dose.  

 

2. O contrato firmado estabelece que o valor a ser pago seja efetuado após o recebimento 

e inspeção do lote - além da devida autorização da Anvisa. O registro dos lotes de vacinas no 

Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores é de responsabilidade da 

empresa. Serão adquiridas 4 milhões e 300 mil doses da Sputinik V. Este processo de 

contratualização envolve Ministério Público, Tribunal de Contas, Comissão de Saúde da 

Assembleia Legislativa e OAB. 

 

3. A Fecam também está em tratativas para a aquisição de vacinas chinesas. Recorda que 

na China, 16 imunizantes estão na fase 3 (última etapa para validação de eficácia e 

segurança). 

 

4. Problematiza o cenário brasileiro, afirmando que existem 189 vacinas em fase pré-

clínica,  76 em fase clínica, e 13 vacinas já aprovadas pela OMS, com autorização de uso por 

agências rigorosas, como a Food and Drug Administration (FDA) e European Medicines 

Agency (EMA).  O Brasil tem relação apenas com 6 vacinas. Porque não fez/faz contato com 

quem produz as outras 7 vacinas que já foram aprovadas pela OMS? 

 

5. Sobre o preço das vacinas, diz que o Ministério de Saúde pagará à União Química 

quase 12 dólares por dose da Sputnik V. A vacina do Butatan,  Coronavac,  está custando 

10,38 dólares. 

 

6. Informa que a Fecam reunirá com o Consórcio dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre (Grampal) e a empresa europeia que fornecerá os imunizantes. 

A reunião está marcada para o dia 17/03. 
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Reunião 5 – 16/03/21 

Participação em reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação da 

União Nacional dos Legisladores e Legislativos (Unale) , com Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

Presente: Zilá Breitencach 

 

―A Anvisa está buscando oferecer o melhor serviço, dentro do menor tempo possível‖, foi a 

fala inicial da diretora da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), Drª Meiruze Freitas, ao iniciar a reunião remota, realizada com os membros da 

Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacina (Conav), nesta terça-feira (16). 

Ao explanar o processo pelo qual passam as vacinas, desde a fase de apresentação do pedido 

de autorização à Anvisa, até a fase final de certificação de validade e eficácia das mesmas, o 

diretor da Quinta Diretoria da Anvisa, Alex Campos, destacou que os imunizantes propostos, 

depois de aprovados segundo requisitos preestabelecidos, são analisados criteriosamente pela 

Agência, que tem como objetivo, garantir a qualidade das vacinas para que sejam aplicadas na 

população. 

―Do momento que chega o requerimento de autorização até a liberação, a Anvisa se preocupa 

em garantir a saúde dos cidadãos. Estamos agilizando o processo e os técnicos estão 

examinando, de forma eficiente e célere, todos os relatórios e dados constantes das vacinas 

apresentadas para autorização de uso, em especial daquelas em caráter emergencial‖, reforçou 

Campos. 

Atualmente, as principais vacinas que estão em análise de liberação pela Anvisa, são: 

Sputinik, Moderna, Johnson e Covaxin. A CoronaVac já foi liberada para uso emergencial e a 

Pfizer/BioNTech e Oxford já têm liberação para registro sanitário. 

O presidente da Conav, deputado Rodrigo Delmasso (Podemos-DF), destacou a importância 

do trabalho técnico e da atuação rápida da Anvisa para a liberação das vacinas e questionou 

qual é a perspectiva para que tais imunizantes em análise, possam começar a ser utilizados no 

Brasil. A Agência alertou que, se cumpridos os critérios para autorização, o processo deve ser 

mais rápido do que o esperado. 

A diretora Meiruze disse que, neste momento, quatro tipos de vacina seguem em análise na 

Agência, sendo elas a Sputnik V/Russa, a AstraZeneca/Oxford, a Janssen/Johnson e a 

CoronaVac/Butantan, em caráter não emergencial. ―É importante destacar que a Anvisa 

também já concedeu autorização para uso emergencial à vacina produzida na Índia, a 

Covishield e, na semana passada, aprovamos o registro da AstraZeneca, imunizante que será 

produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)‖, disse. 

―Todas as vacinas que o Ministério da Saúde tem adquirido são aprovadas pelo grupo Covax 

Facility, composto por mais de 180 países, liderado pela Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), e responsável por maximizar a chance de imunização completa das pessoas, sendo o 

Instrumento de Acesso Global das Vacinas de Covid-19‖, acrescentou a diretora. 

Na oportunidade, a presidente da Unale, deputada Ivana Bastos (PSD-BA) afirmou que a 

Unale, por meio da Conav, está à disposição para promover e disseminar informações 

fidedignas sobre as vacinas no Brasil. ―Nós estamos unindo forças e atuando em prol da saúde 

de todos, coletando informações sobre a vacinação nos estados e em diálogo constante com os 

órgãos de saúde estaduais, municipais e também com o governo’, ressaltou a parlamentar. 

Alex Campos, aproveitou a fala da presidente da Unale e frisou que a entidade, representante 

de todo o Parlamento Estadual, além da elaboração de medidas legislativas de apoio e 

combate aos impactos da pandemia, tem papel fundamental na informação do cenário real 

para os cidadãos. Para ele, os parlamentares estaduais e os órgãos estaduais e municipais de 

saúde podem agregar forças no combate à disseminação do vírus, principalmente de suas 

novas variantes, reforçando, de maneira constante, a importância do uso da máscara, do 

distanciamento social, de lavar as mãos e de seguir todos os protocolos estabelecidos pelas 

autoridades. 

―As pessoas precisam de informações cada vez mais transparentes e verídicas, e os deputados 

estaduais podem ser o eixo catalisador destas informações para a população. A Anvisa precisa 

contar com o apoio à vigilância sanitária por parte dos estados. O uso da máscara, é crucial 

para combatermos as novas cepas do vírus‖, disse Campos. 

Combater as fakenews, mostrar à população informações sobre as reações adversas da vacina, 

destacar a importância dos protocolos de segurança e disseminar informações relevantes sobre 

a liberação de vacinas no Brasil, serão os principais pontos de atuação da Unale/Conav, em 

parceria com a Anvisa. 

Também estiveram presentes na reunião, representantes do corpo técnico da Anvisa, da Unale 

e os parlamentares e membros da Conav: Lidio Lopes (Patri-MS), Helena Duailibe 

(Solidariedade-MA), Janete de Sá (PMN-ES), Vinicius Camarinha (PSB-SP), Angelo Almeida 

(PSB-BA), Ana Cunha (MDB-PA), Roberta Arraes (PP-PE) e Goretti Reis (PSD-SE). 

Informações - Camila Ferreira/Ascom Unale 
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Reunião 6 – 17/03/21 

Participação em reunião da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do 

Sul (Famurs), Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre 

(Granpal) e  Federação Catarinense de Municípios (Fecam). 

Presentes: Pepe Vargas, Frederico Antunes, Patricia Alba, Vilmar Lourenço e Zilá 

Breitenbach. 

 

 

1. A reunião contou com a participação de representante da empresa Globalpharm. 

Foram apresentados aos municípios os procedimentos legais para aquisição da vacina Sputnik 

V, com detalhamento dos trâmites documentais, logística de entrega e forma de pagamento.  

 

2. Famurs não pode comprar a vacina pelos municípios, quem compra o imunizante é o 

município. A federação serve como gestora da ação, centralizando a documentação, 

organizando a logística e mediando diálogo com a empresa. 

 

3. Os documentos serão enviados à empresa, que terá até 72hs para iniciar o processo de 

encaminhamento de compra do imunizante com a fabricante Búlgara. 

 

4. A entrega das vacinas dependerá da capacidade de produção do fabricante e atenderá 

os contratos conforme ordenamento temporal. Por este motivo, reforçam a importância na 

agilidade do envio da documentação e a necessidade de previsão orçamentária para a 

efetividade da compra. 

 

5. O preço das vacinas varia conforme a disponibilidade de doses e volume do pedido.  

 

6. Ao final da reunião foram assinados os primeiros contratos de compra da Sputnik V, 

firmada entre municípios que compõem a Granpal e a Globalpharm. Novos contratos serão 

encaminhados na medida em que a Famurs receber a documentação dos demais municípios 

interessados. 

 

7. Oficializou-se a compra de 1.551.432 de doses da vacina Sputnik V, com informação 

dos seguintes municípios e quantidades: 

 

Novo Hamburgo – 80 mil doses 

Canoas – 400 mil doses  

Esteio – 40 mil doses 

São Leopoldo – 100 mil doses 

Gravataí -150 mil doses 

Triunfo – 25 mil doses 

Cachoeirinha – 140 mil doses 

Nova Santa Rita – 20 mil doses.  
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8. Representante da empresa informa que apenas Brasil e México abriram a possibilidade 

de estados e municípios realizarem a compra direta de vacinas, nos demais países a compra só 

é permitida pela União. 

 

 

 

Reunião 7 – 18/03/21 

Participação do Dr. Fabiano Ramos - Chefe do serviço de infectologia do hospital Sã 

Lucas da PUC. Coordenou no RS pesquisa com a vacina CoronaVac em parceria com o 

Instituto Butantan. 

Presentes: Pepe Vargas, Frederico Antunes, Zilá Breitenbach e assessorias 

 

1. Dr. Fabiano recorda que o hospital São Lucas, por ser um hospital misto, que recebe 

pacientes do SUS e de convênios, tem uma realidade específica a ser observada. Diz que é  

assombroso o que está acontecendo, o pior momento do sistema de saúde. Precisam escolher 

quem terá chance de sobreviver e quem não será socorrido.  Mesmo o paciente que está 

acomodado em leito, está longe de receber um tratamento adequado.  

 

2. ―Eu fico impressionado quando eu saio no domingo as 17hs do hospital, vendo um 

monte de gente morrer. Quatro pacientes meus morreram de sábado para domingo e ouço que 

tem carreata pedindo abertura do comércio, pedindo para abrir tudo. Se neste momento 

abrirmos tudo e não frearmos a circulação viral, se liberarmos neste momento, nós teremos 

uma mortalidade nunca antes vista no Brasil. A gente está escolhendo quem viverá. São  

pacientes de 40 anos e 60 anos, não estamos escolhendo entre pacientes de 95 anos.‖ 

 

3. Diz que é preciso encontrar uma forma de diminuir a circulação viral. ―Chegamos a 

uma exaustão do sistema, não adianta conseguir ventilador se não temos médicos para operar 

o ventilador, não adianta deixar uma maca no corredor da emergência com um paciente 

entubado. Esse paciente vai morrer e isso não está sendo digno. É muito além do que abrir um 

leito de UTI, os pacientes não estão sendo bem tratados. Isso não é a saúde que queremos 

prestar‖. 

 

4. ―Entendo as repercussões na economia, repercussões sociais, mas vamos pagar um 

preço nos próximos anos muito grande. Hoje temos uma doença que ocupa 60%, 70% dos 

leitos dos hospitais. Na PUC temos 350 leitos e 209 pacientes estão internados por Covid-19. 

Isso é calamidade pública, nós vamos ver pacientes com câncer nos próximos dois anos 

morrendo que não precisariam morrer, pacientes diabéticos, cardiopatas e todas outras 

doenças descompensadas que não vamos conseguir recuperar em curto prazo. Temos que nos 

preparar para uma repercussão muito grande na área da saúde e em todas áreas nos próximos 
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períodos.‖  

 

5. Afirma que o número de óbitos em domicílio está aumentando neste período, não só 

por Covid-19, mas por outras doenças. As pessoas não conseguem atendimento ou prosseguir 

tratamento. 

 

6. Como estratégia para o enfrentamento deste período, reafirma que a saída é 

distanciamento social e vacina: ―não tem outro remédio‖. 

 

7. Fala da pandemia do medo e da desinformação. As pessoas estão muito angustiadas 

com os impactos na área social, econômica e sanitária. Passamos muito tempo do dia num 

esforço muito grande de desmistificar coisas e medicações. Se construiu umanão 

uniformidade de condutas relacionadas ao distanciamento social. Quando vemos artigos com 

dados errados, é serviço organizado de desinformação da população. Isso gera um desgaste 

muito grande para os profissionais de saúde. Quando as pessoas buscam saídas milagrosas, 

elas tomam atitudes que desrespeitam o distanciamento social. Elas só irão se dar conta que 

essas saídas milagrosas não existem quando elas estão aguardando um leito de UTI. 

 

8. Sobre o ―tratamento precoce‖, afirma que infelizmente não existe nenhuma droga com 

evidência de ação para o coronavírus. O que essas medicações apresentam é ação in vitro, no 

laboratório. Mas isso não se reflete na clínica. Por diversos motivos, essa droga não tem 

concentração capaz de uma ação efetiva para a lesão pulmonar. As contraindicações, devido 

aos efeitos colaterais produzidos, são muito maiores do que os benefícios causados -  pela 

ivermectina, no caso em  exemplo. 

 

9. Lamenta que nos hospitais, 70% dos pacientes com Covid-19 chegam usando estas 

drogas. ―Esses médicos que fazem vídeos na internet sobre estes tratamentos dizem que 

nenhum paciente foi internado. Eles só dizem isso porque não atendem pacientes internados, 

os pacientes deles estão lá conosco nas UTIs.‖ 

 

10. Diz que 95% dos pacientes terão melhora no quadro de saúde se não atrapalharmos. O 

uso do corticóide tem sido usado precocemente e os pacientes têm piorado. Muitos dos nossos 

pacientes estão internados por conta do uso do corticóide precoce. Do total de infectados, 5% 

precisará de atendimento médico e possivelmente de internação hospitalar. Hoje, infelizmente, 

não temos como tratar esses 5%, pois temos um número muito grande de vírus circulando. 

Precisamos aprofundar as medidas de isolamento. 

 

11. O que sabemos é que com o uso de ivermectina e hidroxicloroquina não são 

benefícios. O que vimos é só malefício no seu uso devido e efeitos colaterais. Nos hospitais, 

quase mais ninguém usa. A própria MSD que é a produtora da ivermectnina, lançou 

comunicado afirmando que não tem evidência da sua  ação sobre a Covid-19, nem 

profilaticamente e nem no tratamento clínico. 
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12. Sobre as variantes, a P1 mudou muito o aspecto da doença. É uma doença diferente, 

vemos pacientes mais graves, que não respondem as medidas que utilizávamos. 

 

13. Sobre a coronavac, afirma que existem estudos preliminares evidenciando que a 

vacina funciona contra a variante. O estudo foi realizado com amostra de 13 mil pessoas no 

Brasil. Em Porto Alegre, foram 1.360 pessoas. Nenhuma dessas pessoas apresentou quadro 

grave. 

 

14. Nosso problema hoje é a capacidade de vacinar, estamos muito aquém do que 

realmente precisa. Precisamos diversificar as vacinas e aumentar a capacidade de produção do 

Butantan e Fiocruz, para aumentar o quantitativo disponível e controlar o mais rápido possível 

essa pandemia. 

 

15. Sobre o Comitê Científico que assessora o Governo do Estado na tomada de decisões, 

refere não haver escuta para as ações. São lançadas notas do comitê científico que não são 

respeitadas. Infelizmente o Comitê está ali para dizer que existe, já que as ações não estão 

sendo encaminhadas pelo Governo do Estado. 

 

 

16. Sabemos que as pessoas estão muito angustiadas, com seus empregos, com a falta de 

dinheiro, as crianças sem aulas. Porém nesse momento fazer uma carreata para abertura do 

comércio ou volta às aulas, sem ter uma programação ou vacinação dos professores ou dessas 

famílias mais vulneráveis, é condenar essas pessoas a doença grave, é condenar o sistema de 

saúde.‖ 

 

17. ―Se não existem soluções uniformes, obviamente que não conseguiremos mudar a 

situação que estamos vivenciando. A cogestão neste momento é muito complicada. Ela serve 

para outros momentos.‖ 

 

18.  Com certeza estão morrendo pessoas que não precisariam morrer. 

 

 

Reunião 8 – 18/03/21 

Participação do médico infectologista da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre,  

Dr. Ronaldo Hallal 

Presentes: Pepe Vargas, Patricia Alba e assessorias. 

 

1. A política de vacinação não deve ser apartada das demais políticas de resposta à 

pandemia, ela compõe a política de prevenção.  

 

2. É preciso combinar as medidas de prevenção validadas na literatura científica, como 

por exemplo o uso correto de máscaras adequadas, higienização, vacinação e distanciamento 
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social. Não percebemos uma política pública no nosso Estado ou nos municípios de educação 

envolvendo o uso correto de máscaras adequadas. 

 

3. Precisamos aprender com outras epidemias. Um exemplo foi a epidemia de HIV, em 

que outras estratégias foram combinadas para chegarmos a resultados efetivos. Não foi 

suficiente os governos recomendarem a prevenção. Foi preciso forjar políticas de combate à 

homofobia, combate ao racismo, combate a violência contra a mulher e fornecimento de 

preservativos na rede pública de saúde. Esse conjunto de políticas públicas resultou na 

diminuição da transmissão de HIV. Não é adequado culpabilizar a epidemia de HIV à 

população. Assim como não é correto que os governos culpabilizem a população pela 

transmissão do coronavírus, pela falta de adoção do uso de máscaras. Não há campanhas 

efetivas, não há ações de prevenção e educação para saúde capilarizadas, não há 

disponibilização de máscaras adequadas para a população.  

 

4. Quando não temos adesão da população, não é papel do gestor transferir a culpa e a 

responsabilidade enquanto não há material de prevenção disponível para a comunidade.  

 

5. Existem lacunas numa prevenção mais integral. Vivemos num contexto em que a 

Atenção Básica (AB) e a Estratégia Saúde da Família foram precarizadas. O combate à 

pandemia precede a pandemia. Ainda não temos capacidade de uma ampla cobertura de 

testagem via AB. 

 

6. Precisamos rever a política de prevenção. A taxa de isolamento está relacionada com a 

aceleração da doença. O Governo do Estado construiu um modelo que se insere na prevenção, 

que é o modelo de distanciamento controlado. No entanto, utiliza os dados de capacidade de 

atendimento hospitalar, baseado em leitos UTI. O Governo do Estado retirou desse 

monitoramento o diagnóstico, por razões que incluem a escassez de testes (na época), fazendo 

com que retardássemos a percepção de expansão da pandemia. 

 

7. As medidas que estão sendo adotadas são insuficientes para diminuir expansão da 

transmissão e de mortes. 

 

8. No ano de 2020, a taxa de positividade era de 20% dos testes de RT-PCR. No atual 

momento a taxa é de 50%. Isso demonstra a elevada taxa de circulação viral. O fator RT é um 

número indicador de quantas pessoas um determinado indivíduo pode infectar, dentro de um 

determinado período. No momento, o RT está em 2,8.  A OMS recomenda como indicador de 

retração da pandemia, que o RT fique por duas semanas, menor de 0,7.  

 

9. Nos países que aceitaram enfrentar a pandemia, existem medidas de prevenção, altas 

taxas de testagem, rastreamento, isolamento social e educação sobre uso de máscaras e 

higienização. 

 

https://medictalks.com/artigo/ferramentas-de-monitoramento-covid-19/
https://medictalks.com/artigo/ferramentas-de-monitoramento-covid-19/
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10. Quanto maior for a circulação viral, mais baixa será a efetividade da estratégia de 

imunização. Existem vários casos de contaminação após a administração da primeira dose da 

vacina.  Isso coloca as pessoas em descrédito, já que não existe uma organização coletiva para 

que ocorra uma vacinação com rapidez e isolamento social. Assim o vírus continua a circular 

e a contaminar os indivíduos.  

 

11. Corremos o risco do descrédito da estratégia de vacinação com essa política. 

Precisávamos, para garantir uma política séria de imunização, uma taxa de 70% de isolamento 

social. Conseguimos durante a semana avançar de 30 para 40%. Só nos finais de semana que 

conseguimos atingir taxas de 50% das pessoas em isolamento social. 

 

12. Covid já é a maior causa morte no país, ultrapassando doença cardiovascular, câncer e 

outras doenças.  

 

13. Os governos deveriam oferecer uma perspectiva de proteção para as pessoas. No 

entanto, não ofereceram medidas para garantir o isolamento. O discurso de que não podemos 

aumentar o isolamento porque a população não tem como se sustentar, foi uma armadilha 

produzida e que não conseguimos mais sair. 

 

14. Estudos mostram que países que não adotaram medidas de isolamento, tiveram maior 

dificuldade para se recuperar economicamente. Em países pobres como o Brasil certamente 

valeria muito mais a pena investir em uma política de renda para manter as pessoas seguras, 

do que investir numa política de leitos UTI. É muito menos oneroso para o Estado e para a 

sociedade.  

 

15. A Covid-19 precisa ser encarada para além de uma pandemia, mas como uma 

―sindemia‖. Ela produz uma sinergia com outros agravos e outras epidemias de forma a 

aprofundar as desigualdades sociais. Isso se verifica nos dados de quem está morrendo no 

Brasil e no mundo pela Covid-19.  

 

16. Estudo da Feevale relata que em novembro já tínhamos variante P1 na região 

metropolitana de Porto Alegre. Estudo realizado na UFRGS, em fevereiro, com uma amostra 

pequena de pacientes da UTI do Hospital de Clínicas, mostrou que 90% estavam infectados 

pela variante P1.  

 

17. Com variantes mais agressivas do vírus e com taxa de expansão em grande 

descontrole, as variantes podem se tornar predominantes.  

 

18. Pensando numa maior cobertura vacinal e revisando o plano estadual de vacinação, 

considera que poderíamos, por exemplo, olhar para as pessoas encarceradas e as comunidades 

que não conseguem praticar o isolamento social, garantindo a elas a vacinação com urgência. 

 

19. Faz sentido que a população não use máscaras pelos maus exemplos das autoridades. 
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20. Não se tem notícia na história do nosso país de falta de coordenação nacional sobre o 

Programa de Imunizações. Estamos vivenciando isso pela primeira vez. Estamos vendo os 

estados e municípios tendo que se organizar para garantir a vacinação, e observamos 

municípios adotando estratégias que não eficazes para o combate ao vírus. Por exemplo, Porto 

Alegre está disponibilizando na rede pública hidroxicloroquina e ivermectina, que são 

remédios sem eficácia no combate à Covid-19. 

 

21. A equidade é um principio do SUS, mas também deveria ser um princípio que deveria 

nortear as políticas do Estado. Por isso deveríamos observar quais populações estão mais 

vulneráveis à Covid-19 para pensar as estratégias de enfrentamento. 

 

22. Precisamos avançar para a diversificação das vacinas no Brasil. Precisamos discutir 

sobre licença compulsória. A atual posição brasileira sobre o monopólio e a propriedade 

intelectual sobre as patentes, atrapalha e muito as negociações do Brasil com a Índia, por 

exemplo. O fato de o Brasil ser refém de matéria-prima produzida fora do país, o coloca com 

atraso na luta pela vacina. Se houvesse investimento em ciência e tecnologia, em 

desenvolvimento da capacidade produtiva brasileira, teríamos autonomia. Por isso que o 

debate não se esgota sobre o plano nacional de imunização, ele tem relação com diversos 

outros temas.  

 

 

Reunião 9 – 19/03/21 
 

Participação  do Chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento, Dr. 

Alexandre Zavascki; e do Presidente da Sociedade Riograndense de Infectologia, Dr. 

Alexandre Scwarzbold. 

 

Presentes: Pepe Vargas, Patricia Alba, Sofia Cavedon e assessorias. 

 

1. Alexandre Zavascki iniciou recordando que ainda estamos aprendendo muitas coisas 

sobre a doença e a vacina.  Um dos eventos recentes foi a emergência das variantes. Explica 

aos leigos que o vírus, ao se replicar, pode produzir erros de cópias. Um destes erros pode 

gerar variantes de preocupação: como se o vírus pudesse aprimorar uma capacidade, como a 

maior capacidade de infecção, ou a diminuição na sua capacidade de ser atacado pela resposta 

imunológica.  

2. Primeiro: quando ocorre uma vacinação a conta-gotas, o vírus continua circulando, se 

multiplicando e pode seguir fazendo variações. Segundo: ainda estamos conhecendo a 

duração da resposta imunológica. Não sabemos se a população que inicialmente foi vacinada 

estará com a resposta imunológica ativada até o final da vacinação do último grupo a ser 

vacinado. Pode ocorrer um looping, no qual o vírus permaneça circulando de uma população 

para outra. 



38 

 

3. A estratégia de uma vacinação rápida tem como objetivo diminuir o número de 

hospedeiros, o que incide no controle de novas variantes.  

4. Dr. Alexandre Scwarzbold, diz que a vacina por si só, neste momento, não vai resolver 

a pandemia. Mas é sem dúvida, a principal meta numa epidemia viral por meio respiratório. O 

controle da pandemia, a médio e longo prazo, ocorrerá somente com vacinação. Não se 

controla uma pandemia pela imunidade de rebanho, por exposição coletiva conforme pregam 

algumas pessoas, vide exemplo de Manaus. 

5. Faz referência a relatórios disponibilizados por gestores públicos que evidenciam o 

impacto da vacina em subgrupos vacinados, como menor número de idosos hospitalizando em 

Israel e Reino Unido. 

6. Pensar na ideia de diversificação de vacinas já que não temos uma única plataforma de 

cobertura vacinal no Brasil.  

7. Uma oferta maior de vacinas possibilita, neste momento, que tenhamos uma maior 

cobertura vacinal na população. Não sabemos quanto tempo temos de imunização, pois os 

ensaios clínicos que foram realizados de acompanhamento nos vacinados, tem apenas 6 

meses. Não sabemos quanto tempo durará a imunidade vacinal.  

8. Temos muito claro na literatura, a partir de outras doenças, que quando há cobertura 

através de vacinação, a transmissão deixar de existir. Ocorre a redução ou eliminação do 

hospedeiro. 

9. A sanitização de ruas ou blitz para verificar sinais, é totalmente ineficaz, no início se 

justificava, pois não conhecíamos a forma como o vírus transmitia. Hoje é ação para perder 

dinheiro e tempo. É preciso concentrar esforços naquilo que conhecemos. 

10. O vírus é transmitido basicamente por duas formas: por gotículas e aerossóis. Por 

meio da fala, com as gotículas sendo expelidas, o vírus é transmitido. Com o uso de máscara 

bloqueia-se fisicamente a transmissão. A segunda maneira é a transmissão a partir dos 

aerossóis, que são as mesmas partículas que emitimos ao falar, mas ficam circulando em 

ambiente fechado, suspensas no ar. Por isso da importância de ambientes arejados. 

11. Sobre grupos prioritários: quem propaga a epidemia são os jovens na faixa de 20 a 40 

anos. Eles pegam mais e transmitem mais, mas quem sofre mais são os idosos. Sabemos que 

quem toma a vacina tem diminuição do agravamento da Covid-19. Então não há motivo para 

questionar o critério referente à prioridade dos idosos.  Mas podemos pensar outras 

estratégias, do ponto de vista social. 

12. A vacinação está lenta não apenas pela falta de vacinas. Hoje não temos um 

planejamento de esgotamento rápido das cargas vacinais recebidas. 
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13. A estratégia não farmacológica mais eficaz na contenção do vírus, é a contenção física. 

Barreiras geográficas, restrição na circulação de pessoas. A melhor barreira é o 

distanciamento social, o uso de equipamentos de proteção individual e boa higienização. 

14. Neste momento no qual a transmissão é alta e há pouca oferta de leitos disponíveis, 

devemos fechar os espaços onde permitem a transmissão por aerossóis. 

15. A informação sobre o tempo entre a primeira e a segunda dose da vacinação, vai 

depender do acompanhamento dos estudos clínicos. Por exemplo, a vacina da Oxford mostrou 

que o reforço na segunda dose ocorre em torno de 90 dias após a primeira. Isso não quer dizer 

que alguém vacine e um mês depois não terá imunização alguma, mas será menor que em 90 

dias.  

16. Para acelerar a vacinação, poderia ser adotada a estratégia de imunizar as pessoas ao 

máximo, se tivesse uma garantia de continuidade de oferta de vacinas. Mas como não há 

garantia no envio de remessas, houve um entendimento que deveria ser reservada a segunda 

dose.  

17. Nós perdemos muitas vidas porque não fizemos publicidade, não ensinamos a 

população sobre como se comportar para combater o vírus. Perdemos a oportunidade de usar 

o aparato estatal para distribuir a informação. 

18. Se houvesse uma ampla distribuição de máscaras PFF2, teríamos uma redução enorme 

de contaminação.  

19. Temos que proteger a população com máscaras, temos que garantir que as pessoas que 

circulam possam receber do governo este material para se proteger. Da mesma forma, os 

empresários deveriam se preocupar em disponibilizar EPIs adequados para as pessoas que 

trabalham em suas empresas. 

20. Treinamento para pessoas que utilizam transporte público para prevenção ao contágio. 

Poder público e empresas deveriam pensar numa gestão da ―aglomeração‖. 

21. Controle de vírus não se resume a abrir e fechar estabelecimentos, temos como 

melhorar a proteção das pessoas.  

22. Uma das questões que podemos pensar enquanto Estado é sobre a possibilidade de 

ampliar as unidades produtoras de vacinas no Brasil, hoje temos apenas duas plantas que 

produzem vacinas. 
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Reunião 10 – 26/03/21 

Participação  da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 

(Famurs), Confederação Nacional de Municípios (CNM),  Associação Gaúcha de 

Consórcios Públicos (Ageconp), Associação Brasileira de Municípios (ABM), Consórcio 

Público do Extremo Sul.  

 

Presentes: Pepe Vargas, Zilá Breitenbach, Frederico Antunes, Patrícia Alba, Vilmar Lourenço, 

Sofia Cavedon, Maneco Hanssen (Famurs), Ary Vanazzi (ABM), Denilson Magalhães 

(CNM), Cassio Nunes (Ageconp), Fávio Telles(Consórcios Público doExtremo Sul).  
 

1. Famurs relata que há ociosidade dos municípios diante da capacidade instalada para a 

vacinação. Isso ocorre por falta de imunizantes, que são de responsabilidade de aquisição do 

Governo Federal. O calendário de repasse das vacinas aos Estados e Municípios está atrasado 

e não inspira confiança.  

 

2. Solicita que o Governo do Estado use os bancos públicos para buscar soluções econômicas, 

para diminuir os impactos da pandemia. 

 

3. Sobre a falta de medicamentos nos hospitais, que se busque urgentemente por parte do Estado 

a compra de medicamentos e envio aos municípios. 

 

4. Os municípios, associados à Grampal e Agecomp, estão organizando um movimento para 

compra coletiva de vacinas no RS. 

 

5. De acordo com representante da Confederação Nacional de Municípios, Denilson Magalhães, 

ocorreu reunião com a OPAS para tratar sobre o consórcio Covax de aquisição de vacinas. 

Informa sobre a corrida mundial de compra de imunizantes e a escalada de preços dos 

insumos farmacêuticos, internacionalmente. 

 

6. CNM reafirmou ao Governo Federal a sua responsabilidade na coordenação do plano nacional 

de vacinação e a necessidade de ampliação dos recursos na Atenção Básica. Recorda que os 

municípios possuem rede para vacinação rápida. Falta o cumprimento dos prazos de entrega 

de lotes de vacinas pelo Governo Federal. 

 

7. O representante da ABM destaca que a vacinação ágil é a arma que os prefeitos têm para 

combater o adoecimento das pessoas e o fechamento do comércio. Salienta que todos os 

municípios estão montando ações para garantir a vacinação. Informa sobre o movimento 

realizado por mais de 500 municípios, intitulado ―Cadê a vacina‖, que cobra do Governo 

Federal os prazos para entrega dos imunizantes. 

 

8. Atualmente observa-se uma reserva de mercado por parte das grande empresas farmacêuticas. 

A Sputnik V tem a maior produção de vacinas no mundo e está aguardando mais de 60 dias a 

aprovação da Anvisa para uso no Brasil. É urgentemente a autorização do uso emergencial 

deste imunizante no Brasil. 
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9. Ary Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, diz que é extremamente grave que o governo do 

estado tenha que entrar na justiça para garantir o pagamento dos leitos UTI. Neste momento 

da pandemia não podemos entrar em disputas políticas que coloquem em risco a vida das 

pessoas. 

 

10. Deputado Pepe Vargas recorda que a Assembleia Legislativa aprovou comissão de inquérito 

para tratar sobre a disparadas de preços dos insumos hospitalares. 

 

11. O líder do Governo, Frederico Antunes, informa que o Governo do Estado comprou 

medicamentos para repassar aos municípios, garantindo que darão conta da demanda 

hospitalar até a próxima semana. 

 

12. Representante da Ageconp informa sobre o movimento realizado em parceria com a Famurs e 

Granpal para habilitação de mais de 450 municípios para compra de vacinas. Foi solicitada 

reunião com o Secretário Nacional de Imunização para garantir a compra direta dos 

imunizantes sem que possa ocorrer qualquer atraso ou ingerência do Governo Federal.  

 

13. Foi narrada a experiência do processo licitatório de compra de vacinas a partir do Consórcio 

de Municípios do Extremo Sul. Estão participando da ata de tomada de preços os 

representantes das empresas AstraZeneca, Coronavac e Sputnik V. O menor preço oferecido 

de compra de imunizante é R$ 50,00 a dose. O Governo do Estado também aderiu ao 

processo de participação da ata de tomada de preços. Está sendo requisitado o fornecimento 

de 30 milhões de doses de vacinas. Até o momento não se efetivou o contrato de compra por 

insegurança jurídica, uma vez que não há certeza se o Governo Federal poderá requerer os 

imunizantes. 

 

14.  Foi recordado que há base legal para compra de imunizantes por parte dos municípios e 

Estados via regramento estabelecido pelo STF, inclusive com indenização por parte da União 

aos municípios.  

 

 

Reunião 11 – 26/03/21 
 

Participação dos  representantes da Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda,  Ronaldo Pires,  

Diretor de Assuntos Governamentais; Cynthia Diaferia, Diretora de Assuntos 

Estratégicos e Daniel Durand, Diretor de Acesso ao Mercado 
 

Presentes: Pepe Vargas, Zilá Breitenbach, Patrícia Alba, Vilmar Lourenço, Cassio Nunes 

( AGECONP), Secretária Arita Bergmann,  

 

1. A Janssen está trabalhando com a exclusividade de comercialização para governos 

nacionais. Não há negociação em curso com estados e municípios. 

. 
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2. Está em andamento a análise da vacina da Janssen, de forma emergencial, na Anvisa. 

Informam que este pedido foi protocolado no dia 25 de março.  Há pedido de uso para 38 

milhões de doses da vacina, com contrato firmado com o Governo Federal e prazo de entrega 

até o final do ano. Ressalta que já existe a aprovação deste imunizante na FDA e em outros 

países. 

 

3. Referem que o armazenamento das vacinas pode ser realizada nas temperaturas de -2 à 

-8°C, facilitando a distribuição no Brasil. 

 

4. Informam não existir, neste momento, representantes da Janssen habilitados pela empresa 

para negociar com municípios. Os  representantes tratam com a União. O valor unitário da 

dose é estimado em U$$. Todo o lote que estão disponibilizando ao Brasil será destinado 

ao Plano Nacional de Imunizações. No futuro se houver uma maior disponibilidade no 

fornecimento de vacinas, poderá haver mudanças e os estados e municípios poderão 

realizar contratos para  aquisição do imunizante. 

 

 

 

Reunião 12 – 26/03/21 
 

Participação do Procurador-geral de Justiça, Dr. Fabiano Dallazen  
 

Presentes: Pepe Vargas, Zilá Breitenbach, Patrícia Alba, Vilmar Lourenço, Cassio Nunes 

( AGECONP), Secretária Arita Bergmann,  

 

 

1. Dr. Fabiano Dallazen relata que o Ministério Público não entrará no mérito sobre o 

critério adotado para vacinação dos grupos prioritários. Entende que é necessário uma 

centralidade no comando da vacinação. A posição do Ministério Público é que ocorra respeito 

à ordem estabelecida pelo órgão técnico responsável. O gestor que por ventura descumprir o 

ordenamento estabelecido pelo PNI será criminalmente responsabilizado e também 

responsabilizado no âmbito da improbidade.  
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ANEXO II 
 

CÓPIA DOS DOCUMENTOS ENVIADOS PELO EXECUTIVO ESTADUAL ÀS 

EMPRESAS PRODUTORAS DE VACINAS. 
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ANEXO III 
 

RESPOSTA DA PFIZER SOBRE CONVITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 

DESTA COMISSÃO 
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ANEXO IV 
 

 

INFORME SOBRE PARTICIPAÇÃO DA DEPUTADA ZILÁ BREITENBACH 

NA COMISSÃO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DA VACINAÇÃO 

(CONAV), DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS 

ESTADUAIS (UNALE). 

 

A UNALE – União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais criou, no seu âmbito 

uma Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação (Conav), que também tem se 

reunido regularmente para tratar de discutir, articular e difundir informações sobre a 

Vacinação contra a COVID-19. A Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Sul indicou como sua representante  na CONAV a deputada Zilá Breitenbach, que também é 

Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da AL/RS. 

Nessa condição, a Deputada tem divulgado as ações desenvolvidas da CONAV nessa 

Comissão Externa , no órgão técnico da Assembleia – CSMA e na divulgação em geral.  

Destaca–se a reunião de alinhamento de informações sobre o conjunto de vacinas aprovadas 

ou em processo de análise na ANVISA. Aliás, nesta data, a CONAV recebeu a informação 

diretamente da ANVISA de que ingressou na Agência o pedido de uso emergencial da vacina 

Sputnik V. 

A CONAV manterá reunião com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da 

Saúde em poucos dias (a ser marcada), em período em que a Comissão Externa já terá 

apresentado seu relatório final, na qual serão tratados os processos de aquisição de vacinas e 

cronograma/calendário de vacinação. 

Na Comissão Nacional, a Deputada Zilá tem trocado experiências exitosas com os demais 

Estados com relação ao enfrentamento da pandemia e no desenvolvimento dos Planos de 

Vacinação, como a (re)definição de grupos prioritários, a exemplos dos professores, e a 

alteração em leis orçamentárias, como a mudança recentemente aprovada na LDO 2021, do 

RS, incluindo a autorização e reservação de recursos para aquisição direta de vacinas. Outra 

ação, ainda que não diretamente ligada à vacinação, mas com relação ao enfrentamento da 

pandemia, divulgada no colegiado foi a destinação pelos Poderes e órgãos autônomos do 

Estado de recursos de seus orçamentos, num total de 70 milhões de reais, cabendo 8 milhões à 

Assembleia Legislativa, em favor dos hospitais filantrópicos para o enfrentamento do 

Coronavirus. A sensibilização sobre essa necessidade urgente dos recursos se deu a partir de 

uma reunião da Comissão de Saúde e Meio ambiente com a direção dos hospitais, realizada 

em 17 de março de 2021. 

Outra ação, ainda que não diretamente ligada à vacinação, mas com relação ao enfrentamento 

da pandemia, que a Deputada Zilá divulgou no âmbito nacional foi a destinação pelos Poderes 
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e órgãos autônomos do Estado de recursos de seus orçamentos, num total de 70 milhões de 

reais, cabendo 8 milhões à Assembleia Legislativa, em favor dos hospitais filantrópicos para o 

enfrentamento do Coronavirus. A sensibilização sobre essa necessidade urgente dos recursos 

se deu a partir de uma reunião da Comissão de Saúde e Meio ambiente com a direção dos 

hospitais, realizada em 17 de março de 2021. 

A CONAV, a exemplo da FAMURS, também firmou parceria com a organização Mulheres do 

Brasil, presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, e que coordena a ação denominada 

―Unidos pela Vacina‖, fazendo interlocução entre governo, empresas e sociedades na pauta da 

vacinação contra a Covid-19. A organização Mulheres pelo Brasil é uma opção de aglutinação 

de cadastros de voluntários para as campanhas de vacinação, articulação de doações, auxílio 

no planejamento e logística, disseminação de informações sobre o processo de imunização da 

população, inclusive para a derrubada de mitos e resistências à vacina, ainda persistentes em 

parte da população.  

O site da organização é https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/  

Painel de vacinação da Unale:  https://unale.org.br/vacinacao/ 

  

https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/
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ANEXO V 

SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

  

Diversas normas regulam o processo de vacinação no Brasil e no estado do Rio Grande do 

Sul, desde longa data, formando um conjunto de disposições que culminam em normas 

especiais para o enfrentamento da Covid-19. 

Desse conjunto, destacam-se algumas normas legais que merecem uma breve análise, pela sua 

abrangência e pertinência com o tema abordado neste relatório. As demais, por uma questão 

meramente de método, apenas estão referidas ao final deste texto, como constam do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, do Boletim nº 65 da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e, também, do Plano Estadual de 

Vacinação Contra a Covid-19 do Rio Grande do Sul, com os respectivos links para acesso 

indicados ao final. 

  

Legislação Federal 

  

Lei nº 13.979/2021 

  

A Lei nº 13.979/2020 prevê medidas que poderão ser adotadas pelo Brasil para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

  

O art. 3º dessa Lei prevê um rol exemplificativo de medidas que poderão ser adotadas pelo 

Poder Público para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 

como o isolamento, a quarentena, realização compulsória de exames médicos, laboratoriais, 

coleta de amostras clínicas, tratamentos médicos específicos, estudos, investigações 

epidemiológicas, exumação, restrição de circulação de trânsito e pessoas, nas entradas e 

saídas do País e internamente, requisição de bens e serviços, autorização excepcional e 

temporária de importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos 

e insumos da área da saúde, sob a vigilância da Anvisa e registrados Food and Drug 

Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA), Pharmaceuticals and Medical 

Devices Agency (PMDA) e National Medical Products Administration (NMPA); e vacinação. 

 

  

Medida Provisória nº 1.026/2021 

  

A Medida Provisória nº 1.026 foi editada em 6 de janeiro de 2021 dispôs sobre medidas 

excepcionais relativas ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19. A MP norma permitiu que outros importantes aspectos fossem discutidos e pautados, 
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acelerando a sua conversão em lei; a MP nº 1.026/21 foi aprovada, com alterações, e 

convertida na Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021. 

 

  

Lei nº 14.124/2021 

  

A MP nº 1.026/21 foi mantida quase integralmente pelo Congresso Nacional na conversão na 

Lei nº 14.124, que a sucedeu com poucas alterações. A Lei nº 14.124/21 ratificou a 

autorização outorgada ao poder público para firmar contratos e instrumentos congêneres com 

dispensa de licitação e possibilitar a aquisição de vacinas e insumos e a contratação de bens e 

serviços essenciais ao enfrentamento da Covid-19, todos em regime administrativo 

simplificado. Condiciona sua implantação ao previsto no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação, elaborado e coordenado pelo Ministério da Saúde. 

  

A lei permite que as vacinas, insumos e outros itens essenciais, podem ser previamente 

adquiridos ainda que pendentes de registro sanitário ou autorização de uso emergencial. 

Ressalva que  a aplicação das vacinas no Brasil só pode ocorrer após a Anvisa — no prazo de 

até sete dias úteis ou até 30 dias, em determinados casos — conceder autorização: 1) 

excepcional de importação; 2) temporária de uso emergencial; ou 3) de registro sanitário. 

Além disso, permite que os Estados, os municípios e o Distrito Federal possam  adquirir, 

distribuir e aplicar vacinas contra a Covid-19, condicionados à eventual inércia da União em 

cumprir o plano de ação por si coordenado. 

  

A Lei, também, homologou as autoridades sanitárias de diversos outros países, entre os quais: 

Rússia, Índia, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Argentina. Em todos os casos, condição para 

o reconhecimento da autorização conferida por autoridade sanitária estrangeira é a obtenção 

de certificação internacional nível IV pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ou pelo 

International Council for Harmonisation (ICH) e pelo Pharmaceutical Inspection Co-

operation Scheme (PIC/S). 

  

A Lei 14.124/2021 tem aplicação aos atos praticados e aos contratos ou instrumentos 

congêneres firmados até 31 de julho de 2021, independentemente do seu prazo de execução 

ou de suas prorrogações. 

  

 

Resolução nº 475/2021: a regulamentação da Anvisa 

  

A Lei nº 14.124/2021, foi regulamentada pela Anvisa, na Resolução nº 475, de 10 de março de 

2021, que dispõe sobre procedimentos administrativos e requisitos técnico-operacionais, e se 

aplica às empresas aptas e interessadas em registros no Brasil, fabricar ou importar 

medicamentos, relacionados ao enfrentamento da Covid-19. 
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Estabelece que a empresa deve apresentar pedido de acordo com as diretrizes normativas e 

disponibilizar informações, relatórios, dados e resultados, capazes de comprovar as boas 

práticas de fabricação, qualidade, eficácia e segurança do medicamento ou da vacina objeto da 

solicitação. A Anvisa, vale constar, poderá conceder autorização, de acordo com seus critérios, 

independente de aprovação prévia de outra autoridade sanitária internacional. 

  

O prazo para análise pela Anvisa foi fixado em até sete dias úteis, quando o desenvolvimento 

clínico for realizado no Brasil ou o parecer técnico de autoridade estrangeira comprovar 

padrões de qualidade, de eficácia e de segurança. Caso não haja relatório estrangeiro ou o 

produto não seja desenvolvido no Brasil, o prazo será de até 30 dias — o mesmo atribuído a 

todos pedidos relacionados à medicamentos contra a Covid-19, 

  

Ainda, dispõe que medicamentos e vacinas autorizados devem ser destinados, 

preferencialmente, a programas de saúde pública do Ministério da Saúde. 

  

 

Lei nº 14.125/2021 

  

A Lei nº 14.125 dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-

vacinação contra a Covid-19; e a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de 

direito privado. Ela amplia o rol de cláusulas especiais previstas nos contratos excepcionais 

durante a pandemia, para garantir a disponibilidade de mais doses de vacinas e propiciar 

segurança jurídica aos servidores e gestores públicos. 

  

Ademais, a lei permite a aquisição direta de vacinas pela iniciativa privada, nos seguintes 

termos: a) até o final da imunização dos grupos prioritários, qualquer eventual dose adquirida 

deve ser doada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e inserida no plano nacional de vacinação; e 

b) após imunização dos grupos prioritários, metade das doses adquiridas devem ser também 

doadas ao SUS e, as demais distribuídas e aplicadas gratuitamente pela entidade. 

  

Decisões judicias relevantes sobre o tema: 

 

Supremo Tribunal Federal 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 754 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão virtual finalizada em 

26/02/2021, referendaram a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 754, em que determinou ao 

governo federal a divulgação, em cinco dias, da ordem de preferência de vacinação contra a 

Covid-19 entre os grupos prioritários, com base em critérios técnico-científicos. O governo 
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também deve especificar, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência 

dos subgrupos nas distintas fases de imunização. 

 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 770 

O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão virtual encerrada em 23/2/2021,  referendou 

decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski que autorizou os estados, os municípios e 

o Distrito Federal a importar e distribuir vacinas contra a Covid-19 registradas por pelo menos 

uma autoridade sanitária estrangeira e liberadas para distribuição comercial nos respectivos 

países, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não observe o prazo de 72 

horas para a expedição da autorização. 

A decisão prevê também que, caso a agência não cumpra o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 apresentado pela União, ou que este não 

forneça cobertura imunológica a tempo e em quantidades suficientes, os entes da federação 

poderão imunizar a população com as vacinas de que dispuserem, previamente aprovadas pela 

Anvisa. 

Em seu voto, o Ministro  Lewandowski ressalta que a magnitude da pandemia exige, ―mais do 

que nunca‖, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis 

governamentais, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação. 

Ele assinala que o Sistema Único de Saúde (SUS), ao qual compete, dentre outras atribuições, 

executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, é compatível com o ―federalismo 

cooperativo‖ ou ―federalismo de integração‖ adotado na Constituição da República. Esse 

modelo se expressa na competência concorrente entre União, estados e Distrito Federal para 

legislar sobre a proteção e a defesa da saúde e na competência comum a todos, e também aos 

municípios, de cuidar da saúde e assistência pública. 

  

21ª Vara Federal de Brasília 

O juiz Rolando Spanholo, substituto da 21ª Vara Federal de Brasília, autorizou nesta quinta-

feira, dia 25/03/2021, a que a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo, o 

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais importem vacinas contra a Covid-19. 

A decisão dispensa as entidades de doar os imunizantes para a União, como prevê a lei. 

Atualmente, a legislação obriga que 100% das vacinas contra Covid eventualmente 

contratadas por empresas ou outras instituições sejam doadas ao Sistema Único de Saúde. 
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Esse entendimento abre precedente para que outras entidades busquem a Justiça e tentem 

conseguir o mesmo benefício, dispensando o sistema de solidariedade na vacinação. 

  

Legislação do Estado do Rio Grande do Sul: 

  

Lei nº 15.596/2021 (publicada no DOE n.º 41, de 25 de fevereiro de 2021)  

Altera a Lei nº 15.488, de 17 de julho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico-financeiro de 2021 e dá outras 

providências. 

Autoriza o Poder Executivo a revisar a Meta do Resultado Primário, do Anexo de Metas 

Fiscais, em decorrência da necessidade de ajustes frente à instabilidade do cenário econômico 

e fiscal devido aos reflexos do enfrentamento da pandemia da COVID-19 no exercício de 

2021 e do processo de desestatização de empresas não dependentes. 

 

Portarias da SES (Secretaria da Saúde) RS 

https://coronavirus.rs.gov.br/portarias-da-ses 

  

Boletins da PGE-RS 

https://www.pge.rs.gov.br/boletim-normativo-coronavirus 

  

Plano estadual de vacinação RS Covid-19 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjCi9Tt9s3vAhViH7kGHcsSCOMQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fs

aude.rs.gov.br%2Fupload%2Farquivos%2F202101%2F20161256-plano-estadual-de-

vacinacao-contra-covid19-do-rs-atualizado-20012021-v1.pdf&usg=AOvVaw17_Pye7gSn-

S6z4zqoCzt8 
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