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Diversos países já aprovaram, em caráter emergencial ou definitivo, o uso de imunizantes para 

vacinação da população. Conforme atualização de 03 de janeiro de 2021 o panorama mundial de 

testes e aprovações encontra-se tal como ilustrado na figura 01. O quadro 01 descreve, com mais 

detalhe, os países com uso emergencial ou registro das diferentes vacinas contra COVID-19 por 

fabricante e tipo de vacina  (NYTIMES, 2020).  

 
Figura 01 – Panorama mundial de vacinas COVID-19 em teste (NYTIMES, 2020) 

 

Fabricante (Vacina)  Tipo de vacina Países 

 
Pfizer/BioNTech  

 
mRNA 

Canadá, Arábia Saudita, Suíça, Barein 
Reino Unido, União Europeia, Itália, EUA, 

México, Costa Rica, Panamá, Equador, 
Chile, Argentina, Singapura, Israel, Kuwait, 

Oman, Qatar 

Moderna/NIH mRNA Canadá, EUA, Moderna 

AstraZeneca/Oxford Vetor viral (Adenovirus) Reino Unido, Índia, Argentina 

Gamaleya (Sputnik V)  Vetor viral (Adenovírus) Rússia, Bielorrússia, Argentina 

CanSinoBio (Convidecia) Vetor viral (Adenovírus) China 

Sinovac (Corona Vac) Vírus inativado China 

Sinopharm Vírus inativado China, Barein, Emirados Árabes Unidos 

Bharat Biotech (Covaxin) Vírus inativado Índia 

Quadro 01 – Panorama mundial de aprovação de uso das vacinas COVID-19 (NYTIMES, 

2020)  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
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* Negrito: registro do produto. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), com base nas evidências disponíveis, incluiu a vacina 

Pfizer/BioNTech COVID-19 mRNA em sua lista para uso emergencial, a primeira a receber a 

validação de emergência da OMS desde o início da pandemia  (WHO, 2021). A vacina produzida 

pela Pfizer/BioNTech também é o imunizante que obteve, até o momento, aprovação para uso 

emergencial em um maior número de países, além do registro definitivo no Canadá, Arábia 

Saudita, Suíça e Bahrein conforme o mapa abaixo (figura 02). 

Figura 02 – Aprovação para uso da vacina produzida pela Pfizer/BioNTech (NYTIMES, 2020). 

 

Até o dia 05 de janeiro de 2021, ao menos 48 países já começaram a imunizar suas populações 

contra o novo coronavírus, os últimos a entrarem na lista foram: República de Palau, Islândia, 

Singapura, Irlanda, Belarus e a Argentina (CNNBRASIL, 2021a). Com a vacinação da população já 

iniciada em diferentes países, também é relevante o acompanhamento das doses já 

administradas em razão da população do país (figura 03) e em números absolutos (figura 04 A e 

B). Os dados apresentados contam a dose administrada, podendo não refletir o número de 

pessoas vacinas a depender do regime de administração (múltiplas doses), e o momento do 

esquema vacinal para diferentes indivíduos. 

 

https://www.who.int/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/24/quais-os-paises-que-ja-comecaram-a-vacinacao-contra-a-covid-19
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Figura 03 – Número de doses de vacina COVID-19 administradas por 100 pessoas, 

05/01/2021(Our World in Data. 2021) 

A 

B 

Figura 04 – Número de doses de vacina COVID-19 administradas, 05/01/2021 (Our World in 

Data. 2021) 

 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Quanto ao uso de combinado de diferentes vacinas, consta registro de estudo clínico proposto 

pela AstraZeneca, em colaboração com Gamaleya National Center of Epidemiology & 

Microbiology com objetivo de avaliar a segurança e eficácia da administração de doses 

combinadas de seus imunizantes, para a prevenção de COVID 19 em adultos (acima de 18 anos 

de idade) (CLINICALTRIALS, 2020). Não havendo na literatura, informações sobre outras 

combinações de diferentes imunizantes para o SARS-CoV-2. 

 

A (Atualizado em 27/11/2020) 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04684446
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B (Atualizado em 01/01/2021) 

Figura 05 – Panorama brasileiro das vacinas COVID-19 (A – BRASIL, 2020a B – BRASIL, 2020b) 

 

 

De acordo com informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quatro vacinas 

contra a COVID-19 estão sendo testadas no Brasil (figura 05A). A figura 05B mostra que, até o dia 

1º de janeiro de 2021 (última atualização disponível), nenhum dos fabricantes/desenvolvedores 

de vacinas COVID-19 havia protocolado solicitação de uso emergencial e/ou de registro no Brasil. 

 

A vacina Sputnik V não aparece no quadro de análise da ANVISA que informa que, “quando o 

desenvolvimento clínico da vacina é conduzido totalmente fora do Brasil, como é o caso da 

vacina russa, a exigência de anuência prévia aos estudos clínicos não faz sentido”. Sendo 

necessário cumprir os procedimentos para registro da vacina. Neste sentido, a agência já 

realizou reuniões; em caráter preliminar, antecipando possíveis demandas; com membros do 

governo do estado do Paraná e do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) sobre o processo 

de registro da vacina desenvolvida pela Rússia (BRASIL, 2020a). 

 

Quanto à vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech, que também não aparece nos quadros de 

acompanhamento da ANVISA, em reunião realizada no dia 04 de janeiro de 2021, o laboratório 

que representa a empresa no Brasil não solicitou autorização para uso emergencial ou registro 

para sua vacina. Durante o encontro, a empresa esclareceu que ainda vai definir a estratégia 

para o Brasil, sendo possível a condução de estudos clínicos fase III ou a solicitação de 

registro definitivo de forma direta (BRASIL, 2021a). 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/fique-por-dentro-do-mapa-das-vacinas-em-teste-no-brasil
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/andamento-da-analise-das-vacinas-na-anvisa
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/fique-por-dentro-do-mapa-das-vacinas-em-teste-no-brasil
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/reuniao-com-a-empresa-bharat-biotech
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Em 31 de dezembro de 2020, a ANVISA aprovou a importação de dois milhões de doses da vacina 

de Oxford fabricadas pelo Serum Institute of India em caráter excepcional, uma vez que o 

imunizante ainda não foi submetido à autorização de uso emergencial ou registro sanitário e, 

portanto, após sua chegada ao Brasil, deverá ficar sob a guarda específica da Fiocruz até que a 

ANVISA autorize o uso do produto no país (BRASIL, 2021b). Após especulações de que o governo 

indiano havia criado entraves em relação a esta negociação, o Ministério das Relações Exteriores 

e o Ministério da Saúde, por meio de Nota Conjunta, informaram que a Índia não faz nenhuma 

objeção quanto à exportação de doses de vacina contra o novo coronavírus produzidas por 

farmacêuticas indianas e que, provavelmente, as primeiras doses serão entregues em meados de 

janeiro (BRASIL, 2021c). 
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