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RESUMO=

 

 

Informo. Registra recebimento de cópia de carta do

CEO da Pfizer dirigida ao senhor presidente da

República sobre o desenvolvimento, teste e produção

de vacina contra a COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A embaixada recebeu cópia de carta do CEO da Pfizer,

Albert Bourla, dirigida ao senhor presidente da

República sobre a disponibilidade de doses de

potencial vacina contra COVID-19. O documento também

foi enviado aos e-mails dos gabinetes do
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vice-presidente da República e dos ministros da Casa

Civil, Economia e Saúde.

 

2. Bourla menciona os esforços da Pfizer, em parceria

com a empresa alemã BioNTech, para desenvolver, testar

e produzir uma vacina para a COVID-19 e informa o

seguinte:

 

- No momento, está sendo conduzido ensaio clínico em

grande escala de fase 2/3 com humanos, com pelo menos

30 mil participantes em grupo seleto de países,

incluindo o Brasil (com 2 mil voluntários

brasileiros).

 

- A Pfizer gostaria de garantir doses de sua vacina

para o Brasil, mas afirma que "celeridade é crucial,

devido à alta demanda de outros países e ao número

limitado de doses em 2020". Informa que já foram

concluídos acordos com EUA (100 milhões de doses

iniciais com a possibilidade de 500 milhões de doses

adicionais), Reino Unido, Canadá, Japão, entre outros.

Está em negociações finais com a União Europeia para

fornecer inicialmente 200 milhões de doses com

possibilidade de 100 milhões de doses adicionais.

 

- A empresa tem-se reunindo com representantes dos

ministérios da Saúde e da Economia, bem como desta

embaixada (vide tel 1618) para tratar da vacina. Disse

que proposta de fornecimento da vacina foi

compartilhada com o ministério da Saúde.

 

- Considerando a urgência do assunto, a equipe da

Pfizer no Brasil está interessada em acelerar as

discussões sobre possíveis aquisições e afirma estar

disponível para encontrar-se com autoridades

brasileiras, com a maior brevidade possível.

Representantes do governo brasileiro podem contatar o

Dr. Albert Bourla diretamente

(albert.bourla@pfizer.com) ou o presidente da empresa

no Brasil, Carlos Murillo (carlos.murillo@pfizer.com).

 

3. Cópia da carta swguiu ao correio eletrônico da

DCID. A embaixada antecipou cópia da carta também à

assessoria internacional do ministério da Saúde.

 

 

Bernardo Paranhos Velloso, encarregado de negócios,

a.i.
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Resultado de revisão.
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Retransmitido via clic para os demais Postos nos Estados

Unidos da América

 

 

 

 

 

 

RESUMO=

 

 

FDA confirma a eficácia e segurança da vacina contra

a COVID-19 da Pfizer. Expectativa é de aprovação de

uso emergencial ainda nesta semana. Presidente Trump

assina ordem executiva priorizando disponibilização

de vacinas para população dos EUA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A "Food and Drug Administration" (FDA) publicou, hoje
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(8/12), resultado da revisão da vacina contra a

COVID-19 BNT162, desenvolvida pela farmacêutica

americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A

análise faz parte de material informativo em

preparação para reunião de painel que fará

recomendações à FDA, nesta quinta-feira (10/12), sobre

o uso emergencial da vacina.

 

2. O estudo confirmou a segurança e eficácia da

vacina, corroborando a avaliação da Pfizer de que a

BNT162 i) é 95% eficaz na prevenção da doença e ii)

pode resultar em efeitos colaterais toleráveis

("tolerable") de curto prazo (dor no local de

aplicação, fadiga, dores de cabeça, dores musculares e

calafrios). A revisão também encontrou evidências de

que a vacina, que é administrada em duas doses com

três semanas de intervalo, começou a proteger o

recipiente a partir da primeira dose. O documento

aumentou a expectativa de que a FDA autorizará o uso

imediato da BNT162, decisão que poderá ser emitida

ainda esta semana. As primeiras doses devem ser

começar a ser distribuídas ao Governo logo após a

aprovação (por meio de Fedez e UPS), de acordo com o

plano de vacinação da Operação "Warp Speed". A meta é

a distribuição de 6,4 milhões na primeira semana.

 

3. A Pfizer não recebeu financiamento da "Warp Speed"

para pesquisa e desenvolvimento da vacina. Ainda

assim, em julho deste ano, obteve um dos maiores

contratos de venda para o Governo, no valor de US$

1,95 bilhão, para o fornecimento de 100 milhões de

doses. Essa quantidade tem gerado debate nos EUA,

principalmente após relatos recentes (não confirmados

pela Administração) de que em meados do ano o Governo

americano teria decidido não comprar doses adicionais

da Pfizer. Representantes do Governo têm declarado que

a estratégia americana é de diversificação dos

fornecedores e que, à época do contato com a Pfizer, o

Governo preferiu não concentrar recursos em vacina

ainda em desenvolvimento.

 

4. Hoje o Presidente Donald Trump assinou ordem

executiva que prioriza a disponibilização de vacinas

para a população americana. Ainda não estão claros os

efeitos dessa decisão sobre o fornecimento de vacinas

nos EUA para o exterior, mas a ordem não proíbe a

exportação de vacinas, nem invoca ao "Defense

Production Act" (DPA), que foi utilizado no início da

pandemia para garantir suprimentos de equipamentos de
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proteção pessoal e ventiladores pulmonares.

 

5. De acordo com documentos da Warp Speed, o Governo

americano contratou 700 milhões de doses das vacinas

que se encontram em etapa avançada de desenvolvimento

(Pfizer, Moderna, Novavax, Janssen-Johnson&Johnson,

AstraZeneca). Se todas as vacinas forem aprovadas pela

FDA, as doses já adquiridas serão suficientes para

imunizar 350 milhões de pessoas, cobrindo toda a

população dos EUA (estimada em cerca de 330 milhões em

2020).

 

6. Por oportuno, registro que, em reunião com o chefe

do SECOM da Embaixada, representante da Pfizer

discorreu sobre avanços em negociações em Brasília,

com o Ministério da Saúde, sobre acordo não vinculante

sobre vacinas.

 

Nestor Forster Jr., embaixador

 

ANM/LFVP
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