
Por que o COVAX foi criado?

A experiência do mundo com o H1N1 em 2009, quando um pequeno número de países ricos
comprou quase todo a oferta global de vacinas, deixou claro que o erro de excluir a maioria dos
outros países precisava ser evitado. O COVAX foi criado em 2020 para prevenir que economias de
menor rendimento acabassem no fim da fila. O objetivo era garantir vacinas que salvam vidas e
assegurar que estas alcançassem todas as pessoas, reconhecendo que a pandemia não terminaria
até que o vírus fosse contido globalmente.
 

Qual é a função do COVAX?

COVAX, o pilar de vacinas do Acelerador das Ferramentas de Acesso ao COVID-19 (ACT), é
coliderado pela CEPI, pela Gavi e pela OMS. Ele tem parcerias com fabricantes de vacinas de países
desenvolvidos e em desenvolvimento, com a UNICEF, a OPAS, o Banco Mundial, entre outros. O
COVAX é a única iniciativa global que trabalha junto aos governos e fabricantes para garantir que
as vacinas contra a COVID-19 estejam disponíveis no mundo inteiro, tanto para os países de alto
rendimento quanto para os de baixo rendimento.

Quem são os colíderes do COVAX e quais são suas funções?

Gavi, a Aliança pela Vacina: lidera a aquisição e distribuição de vacinas em todo o mundo para o COVAX.
Como parte de sua função, a Gavi abriga o Gabinete do COVAX Facility, coordenando suas operações e
governança. A Gavi mantém relações financeiras e legais com 193 participantes do Facility. Ela administra o
portfólio de acordos do COVAX Facility : negociando acordos de compra antecipada com os fabricantes de
vacinas promissoras para garantir doses em nome de todos os participantes do COVAX Facility. 

Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI) apoia a pesquisa, desenvolvimento e
fabricação em escala de vacinas desde o laboratório até a instalação de produção.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) forneceorientação sobre políticas de vacinação, segurança,
regulamentação e distribuição de vacinas. Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
administra a aquisição e distribuição de vacinas nas Américas.

A UNICEF coordena a aquisição e distribuição de vacinas para participantes do COVAX e apoia a distribuição
de vacinas dentro dos países.

Qual é a função do COVAX?

O COVAX Facility é o mecanismo global de aquisição do COVAX. Ele faz investimentos em um amplo
portfólio de vacinas candidatas para garantir que, caso surja algum problema na fabricação, outras
candidatas estarão disponíveis. Ao agregar o poder de compra de todos os países participantes, o
COVAX obtém acesso a doses de vacinas seguras e eficazes assim que recebem aprovação regulatória.
Guiado por uma grade de distribuição desenvolvida pela OMS, o COVAX Facility distribui essas doses
para ajudar a proteger as populações dos países participantes. A Gavi coordena o desenvolvimento e
implementação do COVAX Facility. 

Perguntas mais comuns:
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https://www.gavi.org/news/document-library/covax-global-supply-forecast


O que é o Compromisso de Mercado Antecipado (AMC) da Gavi COVAX?
 

O AMC é um mecanismo de financiamento inovador que obtém vacinas contra a COVID-19 para
países de baixo rendimento. As doses são adquiridas por meio do COVAX Facility, mas são pagas
pelo Gavi COVAX AMC, que é financiado, em grande parte, pela Assistência Oficial para o
Desenvolvimento (ODA). Isso envolve contribuições do setor privado e doações de países de alto
rendimento. Em 2020, a Gavi endossou a elegibilidade de 92 países e economias para apoio
através do AMC.

O papel da Gavi COVAX AMC é alavancar a escala assegurada pela participação de economias de
maior renda a fim de garantir que as de menor renda também sejam capazes de participar. O
Facility custeia garantias de quantidades para fabricantes específicos de vacinas candidatas antes
de elas serem licenciadas. Ele também oferece garantias de demanda em todo o mercado a todos
os fabricantes a longo prazo. Uma vez que as vacinas são licenciadas e pré-qualificadas pela
Organização Mundial da Saúde, os fundos do AMC pagam pela compra de doses para todas as
economias participantes.

Quais são as medidas tomadas desde quando as vacinas contra a COVID-19
ficam disponíveis até quando elas chegam aos países? 

Informações em tempo real sobre as entregas do COVAX aos países estão disponíveis na aba
“Entregas” do Painel de Mercado de Vacinas da UNICEF COVID-19.

Favor clicar neste link para obter informações sobre essas medidas importantes.
https://www.gavi.org/vaccineswork/availability-arrival-how-covax-doses-make-it-countries

Perguntas mais comuns:
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SII: Covovax 
SII: Covishield 
Pfizer/BioNTech
Moderna 
Clover Biopharmaceuticals: 
Sinovac
Novavax 
Janssen J&J
AstraZeneca
Sinopharm
Sanofi-GSK (ainda não foi liberada pela listagem para uso emergencial da Organização Mundial
da Saúde (EUL))

Qual o tamanho do portfólio de vacinas contra a COVID-19 do COVAX?

O COVAX tem um portfólio diverso e ativamente administrado. Existem atualmente 11 vacinas no
portfólio, nomeadamente:: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Com quem os jornalistas podem contatar, em seus próprios países, para
comentários do COVAX?

Os jornalistas podem entrar em contato com a equipe de comunicação da Gavi em: media@gavi.org.
A equipe de comunicação tem 7 membros (4 sediados em Genebra, 1 em Washington, 1 em Nairobi e
1 em Kigali). 
Jornalistas também podem encontrar os contatos de comunicação da Gavi aqui:
https://www.gavi.org/news-resources/media-room#contacts 
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Quão transparente é a COVAX em relação às informações sobre preços de
vacinas e acordos com fabricantes?

Os acordos com fabricantes envolvem informações confidenciais e financeiras
detalhadas, que são confidenciais e, portanto, o COVAX não tem o direito unilateral de
publicar acordos na íntegra. 

Com relação aos preços, a Divisão de Abastecimento da UNICEF publicou os preços de
vacinas no portfólio da COVAX aqui. Como a principal agência de aquisições para a
Gavi, divulgar os preços é uma prática padrão, e um reflexo do compromisso da Gavi
com a transparência dos preços como um elemento central de mercados saudáveis.
Isto é válido tanto para o portfólio tradicional de vacinas da Gavi quanto para as vacinas
contra a COVID-19, garantidas pelo COVAX. À medida que o mercado de vacinas contra
a COVID-19 começa a se estabilizar, a Gavi felicita os fabricantes que concordaram em
divulgar os preços em apoio a este compromisso.
 
Os países participantes têm voz ativa na forma como o COVAX Facility é operado?

Sim, economias autofinanciadas fazem parte do Conselho de Acionistas do COVAX,
enquanto as 92 economias elegíveis para apoio através do Compromisso de Mercado
Antecipado (AMC) fazem parte do Grupo de Participação do AMC. Ambos os grupos são
órgãos com organização autônoma que apoiam a troca de informações em tempo real e
fornecem ao Gabinete do COVAX Facility orientação estratégica e aconselhamento, tais
como questões relevantes para a gestão e supervisão de atividades, além de ferramentas
necessárias para monitorar o progresso e realizações. 

O que o COVAX Facility está fazendo para aumentar a capacidade de
fabricação das vacinas contra a COVID-19?

Diversificar a base global de fornecimento de vacinas e desenvolver polos de fabricantes regionais
em países de baixo rendimento é crítico para que os países se tornem mais autossuficientes e a Gavi
louva os esforços para aumentar a fabricação de vacinas no continente africano.
O modelo da Gavi tem sido há muito tempo um forte condutor da diversificação do suprimento de
vacinas: em 2001, a Gavi adquiria vacinas de apenas cinco fabricantes, a maioria deles sediada na
Europa ou na América do Norte; este número cresceu para 17 fabricantes de vacina em 2019, sendo
11 deles sediados na África, na Ásia e na América Latina. As relações de longa data aa Gavi com o
Instituto Pasteur de Dakar no Senegal também contribuíram significativamente para a segurança
do suprimento da vacina contra a febre amarela.

Entretanto, a Gavi reconhece que é necessário fazer mais em algumas regiões específicas,
especialmente na África, e está comprometida a comprar vacinas produzidas na África sempre que
possível em futuras aquisições.
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O COVAX tem algum papel para mudar leis sobre propriedade intelectual para
tornar as vacinas acessíveis para todos? Se não, tem algum plano para motivar
mudanças nas leis?

O trabalho da Gavi é negociar acordos de compra que forneçam uma boa relação custo-benefício
para os países que atendem e levantar os fundos dos setores privados e públicos para custear
vacinas asseguradas por esses acordos. A Gavi acolhe a decisão de governos de usar todos os
mecanismos para aumentar o acesso equitativo a vacinas de COVID-19. Precisamos fazer tudo em
nosso poder para aumentar a produção, o que significa encorajar fabricantes a compartilhar não
somente sua propriedade intelectual com outros fabricantes, mas também é crucial compartilhar o
conhecimento técnico que é tão vital para a produção de vacinas.

O COVAX tem dois acordos de transferência de tecnologia envolvendo o Serum Institute of India
(SII). Acordos como estes reconhecem que o papel da expertise e os custos iniciais intensivos de
capital junto com a propriedade intelectual são eficazes na formação de mercados, como a Gavi
tem provado com sucesso nos últimos vinte anos.

O que o COVAX está fazendo para diversificar o suprimento de vacinas de
modo a aumentar o acesso a vacinas para COVID-19 em países de baixo
rendimento?
 
Uma parte central do objetivo do COVAX tem sido construir um portfólio grande e diverso de 10 a 12
vacinas para garantir a adequação a todos os contextos e reduzir o risco de dependência excessiva
de fontes específicas em caso de problemas relacionados a falhas na fase de P&D, entraves
regulatórios ou desafios de fornecimento. Isto também é importante para garantir que possamos
nos adaptar às necessidade em evolução à medida em que a pandemia continua a evoluir, por
exemplo, conforme surgem novas variantes.
O COVAX assegurou doses suficientes e é capaz de  oferecer abastecimento previsível e a longo
prazo para os países. Seu foco agora é ajudar os governos a transformar as vacinas em vacinações,
enquanto continua a preservar a flexibilidade para proteger contra futuros desconhecidos . Isso
inclui auxiliar um grupo seleto de países de baixo rendimento a resolver os gargalos relacionados à
distribuição das  vacinas contra a COVID-19 (fornecidas ou não pela COVAX). 

O que o COVAX está fazendo para lidar com a resistência à vacina em países de
baixo rendimento?

A Gavi está trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros tradicionais da Aliança, UNICEF e
OMS para desenvolver uma abordagem globalmente coordenada de Escuta e Engajamento Social,
alavancando suas crescentes relações com as empresas de mídias sociais e desenvolvedores de
conteúdo para empreender análises de sentimentos, bem como intensificar os esforços para,
sistematicamente, coletar dados comportamentais focados no lado da demanda em pesquisas a nível
nacional e em outros países. 

A Gavi – graças a seus doadores - conseguiu disponibilizar 800 milhões de dólares para países, a OMS, a
UNICEF, entre outros com o fim de acelerar a prontidão e implementação de exigências-chave para o
lançamento das vacinas. 
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A pandemia da COVID-19 já terminou?

Esta pandemia está longe de ter terminado. 

Atualmente, mais de 2,9 bilhões de pessoas no mundo ainda não receberam sua primeira dose de
vacina COVID-19, o que as deixa sem proteção contra doenças graves. Sem níveis adequados de
proteção em todo o mundo, o vírus poderia continuar a se espalhar e sofrer mutações, ameaçando
vidas e meios de subsistência, assim como Omicron e Delta fizeram. 

Até hoje, a COVAX já distribuiu mais de 1,3 bilhões de doses para 144 países. Isto se traduz em 37%
das pessoas nos 91 países e territórios AMC de baixa renda que estão priorizando, tornando-a de
longe a maior e mais complexa vacinação global já realizada. Mas é preciso fazer mais. 

Quanto mais rápido pudermos proteger as pessoas em todos os lugares, melhores serão nossas
chances de evitar o surgimento de novas variantes mortais. Não há escassez de vacinas no mundo,
mas o que é necessário agora mais do que nunca é assistência financeira, para que os países de
menor renda possam transformar essas vacinas em vacinas. O financiamento também deve ser
providenciado agora para que, caso haja a necessidade de comprar vacinas adicionais no futuro, os
países de baixa renda não se encontrem mais uma vez na fila de espera.

Perguntas mais comuns:

Junte-se à Internews Health Journalism Network (HJN) para conectar-se com
profissionais da mídia de saúde, aprender novas habilidades e ter acesso a recursos e

oportunidades.
 

A HJN visa capacitar os jornalistas em todo o mundo a relatar uma série de questões de
saúde, incluindo as ameaças de patógenos emergentes. Esta rede visa criar uma

comunidade de mídia vibrante, comprometida com reportagens regulares sobre saúde
que também pode se mobilizar rapidamente para compartilhar informações vitais de

saúde durante uma emergência.
 

Let's Talk
COVID-19

Let's Talk
Vaccines

Este curso gratuito irá equipá-lo com os conhecimentos
e habilidades de que você precisa para tornar acessível,
atraente e rico em detalhes a sua narração da COVID-19.
REGISTRAR. 

Um curso gratuito para ajudar os jornalistas a traduzir a
linguagem da ciência das vacinas e a promessa de
acesso às vacinas em histórias humanas convincentes.
REGISTRAR. 
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