
B RASÍLIA (Folhapress) - Com
os primeiros países iniciando
ou anunciando campanhas

de vacinação e o governador João
Doria dizendo que pretende iniciar
a imunização em São Paulo no fim
de janeiro, o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, afirmou ontem
que é possível começar a aplicar as
primeiras doses da vacina contra a
Covid-19 oferecidas pelo governo fe-
deral em dezembro ou janeiro, em
caráter restrito.

A declaração, em entrevista à
CNN Brasil, contrasta com a afir-
mação do próprio ministro na vés-
pera, a governadores, de que a apro-

vação de qualquer vacina pela An-
visa levaria 60 dias. Sem o aval da
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, nenhum imunizante pode
ser aplicado. Contrasta ainda com
uma série de incógnitas relaciona-
das aos imunizantes, que vão de fal-
ta de contrato à falta de comprova-
ção de eficácia.

"O uso emergencial pode aconte-
cer agora em dezembro, em hipó-
tese, se nós fecharmos o contrato
com a Pfizer", disse o ministro na en-
trevista desta quarta. "O 'se' é por-
que o contrato está sendo fechado
[...] Se a Pfizer conseguir autoriza-
ção emergencial e a Pfizer nos
adiantar alguma entrega, isso pode
acontecer em janeiro, final de de-
zembro."

Pazuello acrescentou que, se uma
série de variáveis se alinharem fa-
voravelmente, a imunização da po-
pulação pode começar em janeiro
ou fevereiro -a eventual vacinação
em dezembro ainda não constitui-

ria uma campanha, mas a aplicação
"quantidade pequenas, que são de
uso emergencial".

A vacina da Pfizer, com 95% de
eficácia atestada, é a única já em uso
no mundo -o Reino Unido começou
a aplicá-la nesta terça. Entretanto,
só passou a ser negociada pelo go-
verno nesta semana.

O imunizante no qual o governo
investiu R$ 1,9 bilhão, desenvolvi-
do pela Astrazeneca com a Univer-
sidade de Oxford e que será fabri-
cado pela Fiocruz, enfrenta ques-
tionamentos sobre sua eficácia após
admitir erros de procedimento.

Por fim, a vacina da chinesa Si-
novac, a Coronavac, fechou contrato
com o governo Doria (PSDB), desa-
feto do presidente Jair Bolsonaro e
seu provável adversário nas eleições
de 2022, e ainda não apresentou as
conclusões de seus testes de eficá-
cia, o que é esperado para breve.
Ainda não está claro o prazo com o
qual o governo trabalha. 

SÃO PAULO (Folhapress) - A
agência regulatória do Reino Uni-
do (MHRA) comunicou o registro
de duas reações alérgicas que po-
dem estar associadas à aplicação
da vacina contra o coronavírus
Sars-CoV-2 desenvolvida pela Pfi-
zer em parceria com a empresa de
biotecnologia alemã BioNTech. A
informação foi confirmada pela
assessoria de imprensa da Pfizer.

Segundo a imprensa britânica,

dois funcionários do Serviço Na-
cional de Saúde do Reino Unido,
o NHS, tiveram os sintomas após
receberem o imunizante na terça-
feira (8), primeiro dia da vacina-
ção dos grupos prioritários. O jor-
nal britânico The Guardian rela-
tou que os dois funcionários car-
regavam dispositivos de adrena-
lina autoinjetável -usados para
conter crises alérgicas-, o que su-
gere que eles possuem histórico

de reações do tipo.
Em seguida, a MHRA emitiu

um alerta temporário ao NHS pe-
dindo que pessoas com histórico
de reações alérgicas graves a va-
cinas, medicamentos ou alimen-
tos não recebam a substância en-
quanto conduz uma investigação
sobre esses casos. A Pfizer afirma
que a vacina foi bem tolerada na
fase 3 de estudos em humanos
(clínicos).

Pazuello disse que vacinação seria em pequena quantidade

Ministro da Saúde 
diz que começo da
imunização depende
de autorização pela
Anvisa e da entrega
das vacinas

Pfizer emite alerta a alérgicos graves
REINO UNIDO

ARMAS MAIS BARATAS
O governo federal anunciou ontem a decisão de

zerar, a partir de janeiro, a alíquota de 20% de 
importação de revólveres e pistolas. O anúncio

causou estranhamento na indústria  nacional do
setor, que não foi consultada sobre a medida.
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Bolsonaro: governo foi bem

BRASÍLIA (Folhapress) - Em uma espécie de ba-
lanço de final de ano, o presidente Jair Bolsonaro dis-
se ontem que sua equipe ministerial se comportou
"muito bem" diante da pandemia do coronavírus,
que levou à morte, até o momento, de 178 mil pes-
soas no País. No almoço de confraternização das For-
ças Armadas, o presidente disse ainda que tentam
"de todas as maneiras" desacreditar o seu governo.

Testes com mais validade
BRASÍLIA (Folhapress) - A Anvisa prorrogou por

quatro meses, em caráter excepcional, a validade dos
7 milhões de testes do Ministério da Saúde para de-
tectar o novo coronavírus, que estavam perto de ex-
pirar. A própria agência reconheceu, no entanto, que
negou pedidos semelhantes da iniciativa privada e
promete trabalhar em novas normas para que tam-
bém possam ter a validade prorrogada.
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Início da vacinação
pode ser neste mês


