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NOV01 PFIZER AVANÇA DISTRIBUIÇÃO
•

SEGUNDA

VAGA

A

norte-americana Pfizer e a parceira
alemã BioNTech solicitaram uma autorização de emergência ao regulador norte-americano com vista a começar a distribuição da vacina e "saltar" passos no processo
de aprovação. A vacina, que tem 95% de eficácia, é distribuída a partir de dezembro.

IMUNIDADE

ALERTA Especialistas preocupados com
atraso em relação a outros países NOVO
Plano de vacinação é apresentado na
próxima semana, mas grupo prioritário
ainda não é conhecido

Portuga
sem data
para
receber
vacinas
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Agência Europeia do Medicamento ainda não autorizou qualquer vacina contra a Covid-19, mas já há vários países, entre eles europeus, a receber a imunidade
FRANCISCA GENÉSIO
o contrário de muitos
países europeus, que já
sabem em que dia vão receber a vacina contra a Covid-19, Portugal continua sem
qualquer data definida para receber a imunidade já encomendada, apurou o CM junto de
fontes envolvidas no processo.
"Parecem-nos precipitados
casos como o de Inglaterra que
se prepara para dia 7 começar a
vacinar os profissionais de saúde. Todos queremos a irnunida.z.
de, mas a vacina ainda não está
aprovada pela Agência Europeia do Medicamento. Quem
garante que no dia 7 já esteja?
Ninguém, mas ao menos já terão a vacina. Ou seja, assim que
estiver autorizada, é só administrá-la", explica ao CM fonte
da `task force', na área da Saúde, criada pelo Governo para
coordenar a estratégia, desde o
plano, à operação logística de

EU TIVE

COM

armazenamento, distribuição e
administração das vacinas.
Esta semana, a ministra da
Saúde, Marta Temido, garantiu
que o Governo "está a preparar
tudo para ter a primeira distribuição da vacina em janeiro".

MINISTRA DA SAÚDE
GARANTE DISTRIBUIÇÃO
DA VACINA EM JANEIRO
DECLARAÇÕES DE TEMIDO
CAUSAM INSTABILIDADE
ENTRE MINISTÉRIOS
As declarações causaram "instabilidade" entre ministérios.
"É só prestar atenção nas declarações da ministra e reparar que
ela nunca dá certezas. Não se
compromete porque não sabe,
mas como é possível que os outros países tenham datas e Por-

tugal não?", conta ao CM fonte
governamental. A Ordem dos
Médicos acusa Temido de falta
de planeamento e organização.
Ainda assim, e depois da polémica em torno do plano de vacinação, que só começou a ser
preparado há sensivelmente
duas semanas, embora tenha
sido exigido por Bruxelas há um
mês e meio, a estratégia já está
delineada. Vai ser apresentada
ao País na próxima semana,
apurou o CM. A apresentação
fica a cargo de Francisco Ramos, antigo secretário de Estado e coordenador da task force'. Está por saber quais os grupos prioritários para a imunidade. O primeiro esboço deixava
de fora a população com mais de
75 anos:A ideia foi de imediato
arrasada, inclusive pelo Presidente da República é primeiro-ministro. "Há agora pressão
por parte do Ministério da Saúde para que a população priori-

tária seja o mais inclusiva", revela fonte da `task force'.
Entretanto, as vacinas já começaram a ser transportadas
para alguns países (há companhias que vão operar com voos
entre Bruxelas e os Estados Uni-

ORDEM DOS MÉDICOS
ACUSA MARTA TEMIDO DE
FALTA DE PLANEAMENTO
HOSPITAIS INGLESES
QUEREM DAR VACINA
A PARTIR DE DIA 7
dos, onde a vacina está a ser
produzida).Trata-se de uma estratégia para que estejam disponíveis assim que os reguladores autorizarem. Os hospitais
ingleses contam com a vacina
dia 7. Querem vacinar os profissionais de saúde. •

- Que sintomas teve?
- Comecei por ter algum
mal -estar, aliado a uma febre ligeira na ordem dos
38 graus. Tive também
diarreia e, com o passar do
tempo, um pouco de tosse
e perda de paladar e olfato.
- Durante quanto tempo os
sentiu?
- Os sintomas não vieram
todos ao mesmo tempo. Foi
gradual. Passavam uns e
apareciam outros. A febre,
tosse e a diarreia duraram
dois a três dias. A perda de
paladar e olfato durou cinco a seis dias.
- Tomou medicação?
- Só tomei ben- u- ron durante dois ou três dias.
Apenas quando tive febre.
- Quantos testes realizou?
- Só um. Segundo as novas
recomendações da DGS,
desde que se cumpra o período de isolamento e já não
existam sintomas, não é
necessário fazer novo teste
para ter alta.
- Psicologicamente, como
se sentiu?
- Sempre bem. Estive sempre muito tranquilo. Felizmente foi tudo muito ligeiro, nem deu para assustar.
- Que mensagem deixa
a quem está a passar pelo
mesmo?
- Acho que a melhor men sagem que posso deixar é a
de esperança. A Medicina
e o estudo deste vírus em
particular estão sempre
a avançar e em breve haverá uma vacina que permita
controlar a sua propagação.
A quem está infetado neste
momento, espero que to dos superem a doença da
mesma forma que eu. *J.L.
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ORDEM I MÉDICOS PEDEM TRANSPARÊNCIA
bastonário Miguel Guimarães e o Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem
dos Médicos pediram transparência, equidade
e fundamentação na vacinação contra o novo
coronavírus. Manifestam disponibilidade
para colaborar com a 'task force' na proposta
de vacinação nacional.

O

Ministério não
adianta detalhes
sobre datas
121 Questionado pelo CM sobre
a data em que Portugal irá receber a primeira tranche das
vacinas contra a Covid-19,
à semelhança do que já está
a acontecer em vários Países,
oMinistério da Saúde escusou-se a fazer mais comentários, remetendo esclarecimentos para as últimas declarações de Marta Temido, titular da pasta. A ministra tem
garantido que as vacinas só
serão distribuídas a partir de
janeiro, mas não diz se chegam ainda este mês. •
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PREÇO1ENTRE 5 E 15 EUROS

VACINAS I CREDIBILIDADE É FUNDAMENTAL

O PREÇO DA VACINA,
NA EUROPA, VAI VARIAR ENTRE
5 E 15 EUROS. ESTE FOI O PREÇO
CONSIDERADO "RAZOÁVEL"
PELAS FARMACÊUTICAS
QUE PRODUZEM A IMUNIDADE.

A

credibilidade das vacinas é fundamental
para garantira eficácia. A convicção é de Filipe Vasconcelos Romão, investigador. "Há uma presença muito forte de quadros técnicos nas agências da regulação dos medicamentos que são suficientemente credíveis para nos dar soluções que
não ponham em risco a nossa saúde", disse.

A distribuição das vacinas pelo Mundo é um dos
maiores desafios para os
próximos tempos.
- Quantas vacinas vão ser
produzidas?
- De acordo com a Federação Internacional da In-

moderna
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Vacina produzida pela Moderna
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Cl A vacina produzida pela
Moderna, pelas características, é a que impõe menos
constrangimentos, uma vez
que se mantém estável até
seis meses a -20 °C, o equivalente à temperatura da
maioria dos congeladores
domésticos ou médicos. •

conservação da imunidade
da Pfizer/BioNtech obriga
a que a mesma seja armazenada a temperaturas muito
baixas, entre -70 °C e -80 °C.
A empresa não prevê que
esta vacina possa vir a ser
dada nas farmácias. •

Distribuidores pedem planeamento
cêuticos ainda não sabem se
vão ser incluídos na operação
logística do plano de vacinação contra a Covid-19, mas se
for essa a intenção deixam o
alerta: o planeamento deve
ser concluído o quanto antes
para se conseguirem adaptar.

País: Portugal

PERGUNTAS E RESPOSTAS

não revela se vacina chega este mês

13 Os distribuidores farma-
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VACINA DA MODERNA
ESTÁVEL A -20

IMUNIDADE DA PFIZER
CONSERVADA A -70 P.0
CI O processo exigido de

Marta Temido, ministra da Saúde,

Meio: Imprensa

Uma das perguntas em cima
da mesa é se a vacinação vai
ou não passar pelas farmácias.
Se assim for, serão os distribuidores a levar as vacinas
até ao destino final. Facto que
a Associação de Distribuidores Farmacêuticos desconhece, para já. •

ter,,

a

dústria Farmacêutica, a
previsão é de que sejam
produzidas entre 12 e 15 mil
milhões de doses em todo
oMundo.

Especialistas perspetivam resultados

Impacto só no final
do próximo ano
ESPECIALISTAS O Efeito da vacina vai demorar

13 0 impacto da vacinação con-

laboratório de Farmacologia Clitrao novo coronavírus só deverá nica do Instituto de Medicina
sentir-se em Portugal e no Mun- Molecular João Lobo Antunes.
do no fim de 2021, mesmo que as Para o diretor do Instituto de
primeiras pessoas sejam imuni- Bioquímica da Faculdade de Me
zadas no princípio do ano.
dicina da Universidade de Lis
"No melhor cenário, diria que boa, Miguel Castanho, "provatendo os gruvelmente, só
pos de risco SÓ SE NOTARÁ SE A VACINA se notará se a
vacinados ao ESTÁ A TER EFEITO
vacina está a
longo dos priter efeitosobre
NO
PRÓXIMO
I
NVERNO
meiros três
os grandes númeses do ano e depois todos a se- meros da pandemia no próximo
guir até julho, agosto, as coisas só inverno" . "Na altura em que
começarão a mudar radical- 50% da população estiver imumente a partir do verão. Em ou- nizada, esse será o ponto crítico
tubro será quando as coisas, para o vírus e o ponto bom para
idealmente, voltarão a uma nós, em que veremos alteramaior normalidade", conside- ções substantivas essenciais",
ra Joaquim Ferreira, diretor do acrescenta. *LUSA

- As vacinas chegarão para
imunizar toda a população
mundial?
- Segundo estimativas da
Dulce University, da Carolina do Norte (EUA), entidade que monitoriza o mercado emergente de cerca de
200 vacinas candidatas,
este número será insuficiente para chegar a toda
a população mundial antes
de 2023 ou 2024.
- Como é que vai ser feito
o transporte?
As vacinas serão transportadas de avião e por via
terrestre, dependendo
das distâncias e da urgência
do transporte (e do ponto
de origem e de destino).
Os aviões de passageiros
poderão ser adaptados de
modo a acrescentar espaço
de carga. Um Boeing 777,
por exemplo, pode transportar mais de um milhão
de doses. •
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É muita emoção em cada
aposta desportiva
®

SOLVERDE PT
CASINO E APOSTAS DESPORTIVAS

JOGUE POR DIVERSÃO, COM MODERAÇÃO.
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