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Garantindo o desenvolvimento e 
fabricação acelerados da vacina

COVAX, 
Pilar de vacinas do acelerador de 
acesso a ferramentas contra a COVID-19
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Introdução

1 Estimativa do FMI publicada em 14 de abril https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic- downturn-since-the-great-
-depression/

O desenvolvimento de uma vacina contra a 
COVID-19 é o desafio mais urgente de nosso 
tempo. A pandemia mundial já causou a 
perda de centenas de milhares de vidas e 
prejudicou a vida de outros bilhões de pessoas. 
Assim como reduzir a trágica perda de vidas, 
a introdução de uma vacina evitará a perda 
de $375 B1 mensais na economia global.

O desenvolvimento de uma ou mais vacinas 
eficazes é também um dos mais complexos 
desafios de nossa era. Diferente do 
desenvolvimento de vacinas no passado, o 
aumento de escala, fabricação e conclusão de 
estudos em humanos para vacinas candidatas 
deve ser feito em paralelo. Mesmo com 
o investimento acelerado na fabricação e 
conclusão dos estudos para garantir que as 
vacinas candidatas sejam seguras e eficazes, 
nos próximos 18 meses, não há nenhum 
cenário no qual a oferta excederá a demanda, 
apesar de que na trajetória atualmente 
prevista, algumas vacinas candidatas 
estarão disponíveis dentro desse prazo.

Governos são responsáveis perante suas 
populações e contribuintes e, com tantas 
vidas e sustentos em jogo, alguns estão 
compreensivelmente buscando acordos 
bilaterais com fabricantes a fim de garantir 
acesso à escassa oferta futura de vacinas.

À medida que autoridades econômicas no mundo 
todo tentam lidar com choques de receita 
inéditos, tais estratégias trazem esperança e 
inspiram confiança. Porém elas também carregam 
risco. Em tempos normais, o desenvolvimento 
de uma vacina é longo, complicado e 
frequentemente com fracassos; é difícil saber 
quais acordos resultarão em uma vacina de fato.

Vários líderes clamam por uma solução global 
para enfrentar um problema global e por uma 

iniciativa comum contendo a melhor ciência 
compartilhada para resolver, no mais curto 
prazo possível, uma pandemia que acomete 
todas as regiões e territórios do planeta.

O Pilar COVAX oferece essa solução: através 
de diversificação de portfólio, reunião 
de recursos financeiros e científicos e 
economia de escala, governos e blocos 
participantes podem compensar o risco 
de apoiar candidatas fracassadas, assim 
como governos com capacidade limitada 
ou nula de financiar suas próprias compras 
bilaterais podem ter assegurado o acesso a 
vacinas que salvarão vidas e que de outro 
modo estariam fora de seu alcance.

O objetivo do Pilar COVAX é colocar fim na fase 
aguda da pandemia global até o final de 2021. 
Caso tenha sucesso em seu objetivo, através 
da alocação adequada de doses seguras e 
eficazes de vacinas, em fases determinadas pela 
epidemiologia e saúde pública para desacelerar 
e, em última instância, interromper a pandemia, 
poderá salvar milhões de vidas e transformar as 
perspectivas econômicas de governos e pessoas.

O Pilar COVAX é uma abordagem urgentemente 
necessária para se chegar mais rapidamente 
a uma vacina segura e eficaz, através do 
financiamento, compartilhando os riscos 
de desenvolvimento e criando capacidade 
para a fabricação de doses de vacina agora, 
paralelamente ao desenvolvimento clínico e 
antes da comprovação de seu funcionamento. 
Ele mostrará como os países participantes, 
ao comprar uma cota de participação 
de várias vacinas candidatas, em vez de 
apenas uma ou outra, poderão se garantir 
contra o fracasso de qualquer candidata 
individual e garantir vacinas bem-sucedidas 
de modo custo eficaz e direcionado.
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COVAX: O Contexto

Quando uma vacina bem-sucedida for 
encontrada, a demanda mundial será de bilhões 
de doses para dar conta das necessidades 
epidemiológicas. Mas a oferta inicial será 
inevitavelmente limitada. A estimativa atual 
mais otimista é de que no máximo algumas 
centenas de milhões de doses estarão 
disponíveis até dezembro de 2020 no ambiente 
atual, com o aumento de escala para 2 bilhões 
de doses acumuladas até o final de 2021.

É difícil prever qual(quais) vacina(s) será(serão) 
bem--sucedidas. Na verdade, a grande maioria 
das vacinas em desenvolvimento inicial dão 
errado. A probabilidade de sucesso de uma 
vacina em estágio inicial de desenvolvimento é de 
menos de 20% antes da fase 2 de estudo clínico.

Isso significa que a melhor chance de sucesso 
para qualquer país é diversificar e ter acesso a 
um amplo portfólio de vacinas candidatas. Isso 
aumenta as chances de sucesso e possibilita o 
compartilhamento das vacinas bem-sucedidas. 
Tal abordagem permitiria que todos os países 
tenham acesso a uma gama muito mais ampla de 
vacinas do que teriam através de vários acordos 
bilaterais com fabricantes individuais. Para países 
com capacidade local de desenvolvimento ou 
fabricação, essa ‘abordagem de portfólio’ protege 
contra o risco de suas próprias candidatas não 
darem certo ou serem menos eficazes, ou de 
que a capacidade de fabricação doméstica seja 
inadequada, deixando-os sem nenhuma vacina.

O agrupamento de riscos significa não 
apenas maior probabilidade de recompensas 
compartilhadas através do acesso a 
vacinas candidatas bem-sucedidas, como 
também significa preços mais baixos, pois a 
concorrência em um cenário de riscos não 
agrupados leva a um mercado desorganizado 
com guerra de preços à medida em que 
compradores individuais tentam superar os 
outros na luta por recursos limitados.

Com o tempo, haverá quantidade suficiente de 
doses disponível para vacinar todos que precisam 
de imunização, supondo que uma vacina segura 
e eficaz seja encontrada, investimento suficiente 
em capacidade de fabricação seja garantido 
e incentivos de mercado adequados sejam 
estabelecidos para fabricantes. Enquanto isso, 
é necessária uma metodologia de alocação 
que estratifique e priorize grupos de risco 
(por exemplo, trabalhadores da saúde, idosos, 
grupos vulneráveis) para vacinação de modo a 
reduzir a disseminação do vírus e o impacto do 
vírus nas vidas, sustentos, sistemas de saúde 
e economias o mais rapidamente possível.

O maior desafio será o fornecimento de 
vacinas durante o período de aumento de 
escala da oferta. Apesar do enorme esforço 
sendo feito para o estabelecimento de grande 
capacidade de produção, o suprimento 
inicial terá de ser priorizado. Os principais 
critérios de alocação baseiam-se na meta 
mais urgente de reduzir mortalidade, 
protegendo sistemas e políticas de saúde.

As populações prioritárias serão determinadas 
com base nas características da(s) vacina(s) 
específica(s) que demonstrarem segurança e 
eficácia. Recomendações de políticas definirão as 
populações prioritárias, sendo que as primeiras 
rodadas de vacinação provavelmente serão:

 ● Trabalhadores da saúde (1% 
da população global)

 ● Adultos acima de 65 anos de idade 
(8% da população global)

 ● Outros adultos de alto risco, com 
doenças preexistentes como 
hipertensão, diabetes, etc. (15%)
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COVAX, 
Pilar de vacinas do acelerador de acesso 
a ferramentas contra a COVID-19

O ACT-Accelerator é um consórcio global 
para acelerar o desenvolvimento, produção e 
acesso equitativo ao diagnóstico, tratamento 
e vacinas para o novo coronavírus. Trata-se 
de uma parceria de atores-chave – líderes 
políticos, parceiros da iniciativa pública e privada, 
sociedade civil, academia – aproveitando os 
pontos fortes de cada um dos parceiros em 
direção a acesso acelerado e equitativo.

Parte do ACT-Accelerator, COVAX, o pilar de 
vacinas, conduz o trabalho de desenvolvimento, 
fabricação, obtenção e entrega da vacina em 
escala, assim como a política e alocação, 
reunindo tudo no tipo de acordo descrito 
acima. Ele aproveita a expertise de instituições 
existentes [CEPI (Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations - Coalizão para 
Inovações em Preparação para Epidemias), Gavi 
(Global Alliance for Vaccines and Immunisation 
- Aliança Global para Vacinas e Imunização) e 
OMS] e parceiros do setor, de um novo modo 
para enfrentar o desafio da pandemia.

O Pilar COVAX também garante apoio paralelo 
às atividades adicionais necessárias para o 
lançamento bem-sucedido de uma vacina – 
incluindo cenários detalhados de demanda e 
oferta, diálogo regulatório para evitar atrasos, 
estabelecimento de uma estrutura e mecanismo 
de alocação e apoio à construção de uma 
infraestrutura e prontidão de sistemas de saúde.

Um Pilar COVAX plenamente financiado 
poderia dar a todos os governos participantes 
uma parcela garantida de qualquer futura 
produção de uma vacina bem-sucedida.

O Pilar COVAX simultaneamente abordará 
financiamento com demanda assegurada 
(Compromisso Antecipado de Mercado) e 
financiamento tradicional (investimentos de 
risco para P&D, reserva de capacidade de 
fabricação & estoque) e concorda fazê-lo agora 
para conduzir investimentos em alta velocidade, 
volume e com risco para garantir o aumento 
do estoque de fabricação e oferta futura.

Combinando o poder e conhecimento em P&D do 
CEPI, do lado do financiamento tradicional, com a 
função de compras e alocação da Gavi, do lado do 
financiamento com demanda assegurada, o Pilar 
COVAX consegue garantir a fabricação de doses 
agora, algo que nenhuma instituição, governo ou 
financiador sozinho poderia atingir plenamente. 
Com o apoio da Organização Mundial da Saúde 
para garantir regulação eficaz e alocação ideal, a 
CEPI e a Gavi usarão a profundidade e amplitude 
de suas parcerias com governos, iniciativa 
privada, academia, sociedade civil e agências 
de financiamento para alcançar o impacto 
acelerado que o mundo precisa do Pilar COVAX.

Por que precisamos agir agora

 ● Mitigação do prejuízo econômico – para 
cada mês que a pandemia continua, $375 
bilhões1 são perdidos da economia global. 
Agir agora para acelerar o desenvolvimento, 
fabricação e distribuição de uma vacina 
para a COVID-19 salvará centenas de 
milhares de vidas e protegerá o sustento 
de outros milhões de pessoas.

 ● Acelerar a disponibilidade da vacina 
– se seguirmos o curso tradicional de 
desenvolvimento de vacinas, podemos 
enfrentar anos de atraso. Retardo esse 
que custará vidas e trilhões de dólares em 
prejuízo econômico. O COVAX possibilitará 
investimentos de risco na capacidade 
de produção em várias candidatas agora 
– para garantir que, no momento da 
aprovação regulatória, doses possam ser 
imediatamente disponibilizadas em escala.

 ● Garantia da alocação e acesso justos no 
mundo todo para países de baixa e média 
renda – ninguém estará seguro contra a 
COVID-19 até que todos estejam seguros. 
O COVAX não apenas representa a melhor 
solução para terminar com essa pandemia, 
mas também é o modo mais justo para 
alocar a vacina para todos os países a fim de 
garantir que todos os países tenham acesso.
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Mecanismo de acesso global à 
vacina contra COVID-19 (COVAX)

Quando estiver suficientemente capitalizado, o 
Pilar COVAX imediatamente oferecerá acordos 
antecipados para a compra de vacinas candidatas 
que atendam os critérios técnicos. Isso será 
feito para produzir vacinas com risco antes dos 
resultados dos estudos de eficácia. Oferecer 
entre cinco e dez desses contratos viabilizará um 
instrumento financeiro especialmente criado, o 
Mecanismo COVAX, que se apoia no pilar, para:

 ● comprar um total de 2 bilhões de doses 
até o final de 2021, garantindo aos países 
participantes que recebam alocações da vacina 
o mais rapidamente possível incluindo uma 
reserva de emergência (10% das doses);

 ● comprar o maior volume possível de 
vacinas de cada fabricante, resultando 
no maior número de doses ao preço 
mais economicamente eficiente;

 ● fornecer alocação global justa e equitativa 
da vacina, salvando milhões de vidas e 
protegendo o sustento de outros milhões de 
pessoas, assim encerrando a fase aguda da 
pandemia do modo mais eficiente possível.

A capitalização inicial permitirá a distribuição 
equitativa de doses e o início do arrefecimento 
da epidemia nos países participantes. O Pilar 
COVAX é para todos os países. Ele inclui a 
alocação justa e equitativa de suprimentos 
limitados com base em valores éticos e metas de 
saúde pública. Os critérios incluem populações 
com maior risco de mortalidade, impacto da 
doença, ameaça, vulnerabilidade, oferta de 
produto e logística, contextos nacionais e 
prioridades globais de segurança de saúde. À 
medida que a produção aumentar e o mercado 
for considerado organizado, a alocação de 
doses para os países continuará segundo 
necessário, ou poderá ser revertida para acordos 
bilaterais quando fizer sentido fazer isso.
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COVAX em números
Encerrar a fase aguda da pandemia de COVID-19 
o mais rápido possível exigirá grande capital 
inicial. Compromissos de países de renda 
alta e média superior são necessários para (1) 
comprar cerca de 950 M de doses através do 
Mecanismo COVAX; e (2) garantir que a vacina 
possa ser entregue com a maior velocidade 
possível através da garantia de subscrição de 
custos de fabricação com risco. São necessários 
$18,1 B para cobrir estes custos, assim como 
os custos de compra e entrega da vacina para 
países de baixa e média renda. Esse investimento 
garantirá o desenvolvimento e acesso justo 
de até dois bilhões de doses de vacina até 
o final de 2021, supondo que uma vacina 
segura e eficaz seja desenvolvida no futuro 
próximo. Desse total, $11,3 B são urgentemente 
necessários para cobrir investimentos nos 
próximos seis meses. Isso inclui cerca de $2 
B em financiamento para o Compromisso 
Antecipado de Mercado para garantir doses 
para os países de baixa e média renda. Também 
representa uma reserva de emergência de 
doses com fontes de financiamento mistas.

Esses números são estimativas e se tornarão 
mais precisos quando tivermos uma ideia 
melhor, entre outros fatores, da tecnologia 
que as vacinas candidatas bem-sucedidas 
usarão e do número de doses necessárias.

A necessidade total de financiamento de 
$18.1 B para 2020/2021 é composta por:

Pesquisa & 
desenvolvimento $9.4 B

Garantia de volumes $5.5 B

Custo de entrega $3.2 B

Dos quais é urgente $11.3 B

 ● Pesquisa & desenvolvimento e fabricação
São necessários investimentos de $2,4 B em 
P&D ($1,5 B de necessidade urgente), $1,7 B em 
transferência tecnológica/aumento de escala 

($1,2 B de necessidade urgente), $5,3 B para 
fabricação com risco ($5.2 B de necessidade 
urgente). Espera-se recuperar cerca de 
4,3 B da fabricação com risco em valor de 
estoque com as candidatas bem-sucedidas.

 ● Garantias de volume / aquisição
Será necessário um valor significativo de 
capital para as garantias de volume para cada 
fabricante e para o mercado como um todo e 
para a compra adiantada para países de todos 
os níveis de renda, incluindo $5,5 B ($2,0 B 
urgentes para o Compromisso Antecipado 
de Mercado) para a imunização, por exemplo 
de trabalhadores da saúde e população 
de alto risco dos países de baixa e média 
renda através do Compromisso Antecipado 
de Mercado da Gavi e para garantia de um 
estoque de emergência de vacina de cerca 
de 200 M de doses. Além disso, é necessário 
um compromisso dos países de renda alta e 
média superior para a compra de cerca de 950 
M de doses através do Mecanismo COVAX. O 
custo final dependerá de quais vacinas serão 
desenvolvidas. Pagamentos apenas serão feitos 
quando as candidatas obtiverem licença ou 
outra aprovação regulatória equivalente (ex., 
recomendação de uso). É necessário que haja 
financiamento e garantias implementadas 
para a proteção de volumes e para estimular 
fabricantes a aumentar a escala e assinarem 
acordos multilaterais com o Mecanismo COVAX.

 ● Custo de entrega 
São necessários cerca de $3,2 B ($1,4 B de 
necessidade urgente) para entrega dentro 
do país para a construção de capacidade 
da cadeia de abastecimento e realização 
de campanhas de vacinação em países de 
renda baixa e média inferior assim como para 
coordenação global e assistência técnica. 
Espera-se que a entrega para os países de 
renda média superior e alta seja coberta 
pelos orçamentos de saúde domésticos.

Para reduzir o custo humano da pandemia 
e o impacto mensal estimado de $375 B1 na 
economia global, fica claro que é imperativo 
agir agora, juntos e com coragem.
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