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Passando pelas principais vacinas e pela situação em vários

estados que tiveram percursos distintos em relação à sua

abordagem e às consequências dela derivadas, este assunto será

explorado a fundo, passando também por polémicas recentes

relacionadas com a questão da vacinação e a relutância face à

mesma por parte de sectores da sociedade.

Na edição deste mês, pelas mãos da nossa contribuidora

Margarita Pshenichnaya, iremos visitar o tema das vacinas contra

a Covid-19, que tem marcado recorrentemente a agenda

internacional pelo grande impacto que a pandemia tem

demonstrado. A emergência de novas vagas em vários estados,

bem como de novas variantes, mais infecciosas, têm colocado

obstáculos à retoma da actividade económica normal, bem como

ao fim das medidas de prevenção que os estados têm colocado

em prática, o que, além da mortalidade causada pelo próprio

vírus, ainda que reduzida proporcionalmente ao número de

infectados, ameaça consequências que seriam difíceis de

vislumbrar antes da emergência da mesma. 

RICARDO CARVALHO

EDITOR-CHEFE

MENSAGEM DO
EDITOR-CHEFE



01
C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O :

P A N D E M I A  C O V I D - 1 9

02
V I S Ã O  G L O B A L  D A  V A C I N A Ç Ã O

CONTEÚDO

03
V A C I N A Ç Ã O  N A  C H I N A  

APRIL ISSUE

04
V A C I N A Ç Ã O  N O S  E S T A D O S
U N I D O S  D A  A M É R I C A

05
V A C I N A Ç Ã O  E M  I S R A E L

06
A S  M E N O R E S  T A X A S  D E
V A C I N A Ç Ã O

07
C O N T R O V É R S I A S  E  T E O R I A S



A questão mais debatida nos últimos tempos, após mais de um

ano de luta contra a pandemia do Covid-19, é, sem dúvida, a

vacina. É alvo de muita controvérsia e discórdia entre as

populações, gerando tanto esperança como ceticismo.

CONTEXTUALIZAÇÃO: PANDEMIA
COVID-19

O alastrar deste vírus altamente contagioso, no

início de 2020, foi um choque para o mundo a

nível de todas as indústrias, originando uma crise

humanitária e económica mundiais e criando a

necessidade do desenvolvimento de uma vacina

que possa suavizar o retorno à dita “vida

normal”, recuperando a economia (dentro dos

possíveis) e possibilitando a diminuição do risco

de contágio que, para muitos, é fatal. Têm sido

necessários os esforços conjuntos de milhares

de especialistas na área, na tentativa de avistar

a “luz ao fundo do túnel”, simultaneamente com

a sobrecarga dos hospitais e clínicas, com

muitos internamentos em estado grave e

insuficiência de médicos para o tratamento

desta quantidade de casos, em alguns países. A

resiliência, a organização e o sistema de saúde

dos governos têm sido postos seriamente à

prova, levando muitos à rutura. 2020 foi um ano

de incertezas, sendo esta uma situação sem

precedentes.
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CONTEXTUALIZAÇÃO: PANDEMIA
COVID-19

O início do ano de 2021 trouxe,

pouco a pouco, várias vacinas já

desenvolvidas à população, após

períodos de testagem intensiva. Ao

longo dos últimos meses, diversas

empresas farmacêuticas têm vindo

a finalizar as fases de testagem das

respetivas vacinas, variando entre

si, entre outros fatores, pela

percentagem de eficácia – para

além disso, enquanto que algumas

delas proporcionam mera imunidade

ao vírus, outras bloqueiam a

transmissão por completo. Neste

momento, cerca de 170 diferentes

vacinas encontram-se em fase de

testes. Um determinado número de

vacinas, que tem vindo a aumentar

ao longo do tempo, já passou a fase

de aprovação e estas estão, neste

momento, a ser administradas à

população em geral. Para as vacinas

serem aprovadas, é necessário que

ultrapassem uma eficácia mínima

pré-estabelecida de 50%. 
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Eficácia: entre os 94% e os 95% 

A fase de testes em humanos da vacina BNT162, desenvolvida

pela empresa Pfizer (em união com a BioNTech), ocorreu,

inicialmente, na Alemanha e depois avançou para os Estados

Unidos. A sua disponibilidade ao público geral deu início em

dezembro de 2020, tendo tido a sua “estreia” no Reino Unido – o

primeiro país a aprovar a aquisição da vacina alemã, começando

com 800 mil doses, aplicando-se a indivíduos com idade superior

a 16 anos.

PFIZER/BIONTECH (ALEMANHA)

CONTEXTUALIZAÇÃO: PANDEMIA
COVID-19

ASTRAZENECA (REINO UNIDO)

Eficácia: perto dos 90% 

A vacina ChAdOx1, desenvolvida pela Universidade de Oxford,

obteve autorização de uso de emergência pela Agência Europeia

de Medicamentos, juntamente com a de reguladores nacionais

no Reino Unido, México, Paquistão, Índia, Brasil e Argentina. O seu

armazenamento em temperaturas mais acessíveis que as

requeridas pela Pfizer e pela Moderna facilita o seu transporte

internacional. As suas doses são significativamente menos

dispendiosas que a maioria das restantes vacinas aprovadas. Em

março de 2021, foi registada uma fase de testes para averiguar

a eficácia da administração da vacina por via de um spray nasal,

havendo a possibilidade disso conferir uma maior proteção. 
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Eficácia: à volta dos 94% 

Desenvolvida pela empresa de biotecnologia Moderna, em

Cambridge (Massachusetts) e financiada pelo Instituto Nacional

de Alergias e Doenças Infeciosas, esta vacina está autorizada

para administração em indivíduos com 18 anos ou mais, atingindo,

como muitas outras, a sua máxima eficácia após duas doses.

Evidências sugerem que a vacina, para além de criar uma

proteção individual ao vírus, poderá reduzir (não eliminar

totalmente, porém), o risco de contágio a outros. Apesar de ser

o primeiro produto comercializado da empresa em causa, tem

vindo a receber aprovação por parte de líderes de saúde após a

sua demonstração de eficácia, para além da conveniência de

armazenamento que contrasta com a da Pfizer – deve ser

armazenada a cerca de -20ºC, uma temperatura mais

facilmente atingível que os -70ºC da Pfizer. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: PANDEMIA
COVID-19

MODERNA  (ESTADOS UNIDOS)
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Mais de um bilião de vacinas já foi

administrado, em cerca de 180 países ao

redor do mundo. No entanto, o contraste

entre velocidades de administração de vacinas

nos diferentes países é notável. Alguns dos

fatores que influenciam a rapidez de

administração de vacinas passam não só pelo

poder de compra nacional como pela

tendência de ceticismo por parte das diversas

populações (relativamente à vacina em geral

ou mesmo à proveniência de cada uma das

variantes), o que atrasa significativamente o

processo. Enquanto que, em alguns locais,

grande parte da população já está vacinada,

alguns países aguardam ainda a chegada das

primeiras doses.

Sendo um dos maiores programas de vacinação da história do

mundo, o objetivo é a vacinação da grande maioria da população

adulta, atingindo, assim, uma maior imunidade e minimizando o

impacto do vírus. A maioria dos governos tem dado prioridade à

população acima dos 60 anos, profissionais de saúde e membros

de grupos de maior risco. A Organização Mundial de Saúde,

juntamente com a Aliança Global de Vacinas, Gavi, e a Coligação

para a Inovação na Preparação contra Epidemias, criou o Covax

– um programa que pretende tornar as vacinas acessíveis a toda

a população mundial, através da entrega de cerca de 2 biliões de

doses globalmente até ao final de 2021. 

VISÃO GLOBAL DA VACINAÇÃO 
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No final de abril, registam-se 243,9

milhões de doses administradas

pelo país, que se reflete em pouco

mais de 17% da população total –

tendo em conta a previsão de

elevação da taxa de vacinação

para os 40% até ao final de junho,

este ritmo parece um tanto

desproporcional. As tentativas para

acelerar o processo têm-se

mostrado tanto através de

benefícios como de desvantagens:

em algumas regiões, cidadãos

obtêm regalias ao receberem

doses da vacina, enquanto que,

noutras, algumas empresas têm

pressionado os seus funcionários a

serem vacinados (despedindo-os

em caso de desobediência). Através

da informação disponível ao público

geral, deduz-se que a população

chinesa, geralmente, tem-se

mostrado relativamente reticente

quanto à balança riscos-benefícios

da vacina, o que consiste num

obstáculo ao plano de imunidade.

VACINAÇÃO NA CHINA
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Até à data, à volta de 30% da população total dos Estados

Unidos da América foi completamente vacinada (com ambas as

doses). No 58º dia de mandato do recém-eleito presidente Joe

Biden, o seu objetivo de administrar 100 milhões de vacinas foi

atingido – ultrapassando mesmo a marca dos 200 milhões antes

de chegar aos 100 dias de mandato. Segundo estatísticas

recentes, são administradas 2.6 milhões de doses por dia, em

média.  Para obter imunidade de grupo, suprimindo o contágio

nas comunidades, é necessário que 70% a 85% da população

esteja vacinada. Pretende-se que esta meta seja atingida no final

do verão.

VACINAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
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Israel retém a maior taxa de vacinação do mundo, tendo

administrado um total de 120 doses da vacina Pfizer por cada

100 indivíduos. Neste momento, mais de 50% da população de

Israel tem as duas doses da vacina, caminhando rapidamente

para a imunidade de grupo (que é previsto ser atingida quando

cerca de 65% a 70% da população estiver totalmente vacinada,

segundo especialistas da Organização Mundial de Saúde). Outro

fator que poderá contribuir para o cumprimento deste objetivo é

o facto de ter havido 830,000 casos positivos no total, o que à

partida dará às pessoas em questão alguma imunidade natural. A

vacinação tem-se vindo a provar efetiva até agora, já que o país

está lentamente a retornar à normalidade e os casos têm

continuado a descer. O único país que está à frente de Israel

nesta “corrida para a imunidade” é Gibraltar, onde 95.1% da

população já tem as duas doses da vacina.

VACINAÇÃO EM ISRAEL
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Os países cuja taxa de vacinação é

a mais baixa, abaixo do 1%,

correspondem também aos países

com menor poder económico –

muitos deles do continente

africano. Alguns desses países

aguardam a chegada de vacinas,

outros ainda não têm sequer

acordo com os produtores. Outros

países, que seria expectável

ocuparem os primeiros lugares da

taxa de vacinação pelo seu poder

de compra – dos quais é um

exemplo a Rússia – não têm feito

grandes progressos no plano de

vacinação, apesar da vacina estar

já facilmente acessível ao público

em geral, devido ao ceticismo

relativamente à eficácia e aos

riscos. 

AS MENORES TAXAS DE VACINAÇÃO

www.pacta.neri.pt    |    09APRIL ISSUE



A Organização Mundial de Saúde considera a hesitação face à

vacinação como uma das maiores ameaças à saúde pública de

momento, particularmente em países de menores rendimentos.

Esta hesitação pode dever-se à falta de conhecimento, a falsas

crenças religiosas ou a rumores de desinformação, sendo que as

diferentes visões políticas, culturais e sociais alteram as opiniões

pessoais acerca do assunto. Há quem negue a existência do vírus

– ou mesmo quem nele acredite, mas o veja como um esquema

de controlo populacional, realizado através de um vírus criado em

laboratório. Chegou mesmo a circular uma teoria de estarmos a

viver uma guerra biológica sob a forma de Covid-19.

CONTROVÉRSIAS E TEORIAS

Estes tipos de informações falsas têm vindo a circular

principalmente através da internet, influenciando grandes

números da população mundial a questionar a existência dos

benefícios das vacinas. Algumas comunidades com estilos de vida

que privilegiam o “natural” sobre o “artificial” também estarão

associadas à recusa da veracidade da vacina. 
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CONTROVÉRSIAS E TEORIAS
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Uma das grandes teorias de conspiração

que emergiram durante o

desenvolvimento das primeiras vacinas

para a Covid-19 envolve Bill Gates,

bilionário mundialmente reconhecido,

como estando por detrás de um plano de

vacinação com um microchip em estado

líquido, podendo, assim, controlar a

população. Este rumor deve-se às

grandes contribuições monetárias que o

fundador da Microsoft tem feito desde o

início da pandemia, juntando e

descontextualizando parte de uma

entrevista dada pelo mesmo, cujo discurso

envolvia a possibilidade futura de criação

de um método de deteção de pessoas

vacinadas e não-vacinadas. 

Desde a distorção dos números de casos

positivos e óbitos até à possibilidade de

alteração do ADN, milhares de teorias têm

surgido por parte daqueles que se

encontram incertos quanto à

administração das vacinas, espalhando

esta desinformação nas redes sociais e

nos restantes media e atrasando o

processo de vacinação global. 



Em meados de março de 2021, a administração da vacina

AstraZeneca foi suspensa em vários países, dada a existência de

possíveis efeitos secundários sob a forma de coágulos

sanguíneos em indivíduos com idade inferior a 60 anos – a

existência de uma relação direta destes coágulos com a vacina

propriamente dita ainda está a ser estudada. O coordenador da

Comissão Técnica de Vacinação, entre outros especialistas,

garantiu ao público que a vacina da AstraZeneca será

provavelmente a vacina mais escrutinada do mercado neste

momento, sendo, assim, bastante segura e eficaz – não

obstante, a suspensão desta vacina tem criado mais uma onda

de incerteza e hesitação, gerando uma elevada taxa de recusa. 

CONTROVÉRSIAS E TEORIAS
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