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“Eu entrei na pesquisa muito 
seguro em participar e com a 
perspectiva de que a vacina 
pode me auxiliar nesse pro-
cesso da pandemia.” A frase é 
de Everton Lemos, professor 
da UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul), doutor 
em doenças infecciosas e vo-
luntário no estudo BTB (Brace 
Trial Brasil) da vacina BCG, que 
previne contra a tuberculose e 
está sendo testada como imuni-
zante para COVID-19.

Para Lemos, a perspectiva de 
estar imunizado contra o novo 
coronavírus é justificada pela 
já comprovada eficácia da BCG 
contra doenças infecciosas. De 
acordo com o professor, com a 
possibilidade de uma vacina es-
pecífica para COVID-19 chegar 
no ano que vem, a BCG repre-
senta uma alternativa de estí-
mulo no sistema imunológico. 

“A expectativa em si está 
na possibilidade de que a va-
cina BCG, independente das 
mudanças de linhagem da 
COVID-19, possa ser a melhor 
resposta ao sistema imuno-
lógico”, reiterou Lemos. Em 
Campo Grande, cerca de 750 
voluntários já se inscreveram 
no estudo da BTB. A fase de 
recrutamento iniciada em 19 
de outubro pretende vacinar 1,5 
mil profissionais da saúde até 
fevereiro de 2021. 

A pesquisa no Brasil é li-
derada pela Fiocruz (Fun-
dação Oswaldo Cruz) e, além 
de Campo Grande, a testagem 
também é feita no Rio de Ja-

neiro, em mil pessoas. O estudo 
quer avaliar se a vacinação ou 
a revacinação com a BCG pode 
reduzir o impacto da COVID em 
trabalhadores de saúde.

O pesquisador e infectolo-
gista Júlio Croda é o coorde-
nador da pesquisa na Capital. 
Segundo ele, ainda não há 
um resultado preliminar dos 
testes com a BCG. Os voluntá-
rios, antes de tomar a vacina 
em dose única, passam por en-
trevista e testagem sorológica, 
além de acompanhamento por 
até um ano. 

Se apresentarem qualquer 

sintoma sugestivo de COVID-
19, eles farão o teste swab 
para avaliar a presença de 
Sars-CoV2. De acordo com 
Croda, 100 voluntários já apre-
sentaram sintomas de sín-
drome gripal. “Destes, tivemos 
24 diagnósticos confirmados 
[para COVID-19], mostrando 
que há grande infecção em 
Campo Grande”, frisou. 

Ao todo, o estudo vai vacinar 
10 mil voluntários na Austrália, 
Reino Unido, Espanha, Holanda 
e Brasil. O projeto é liderado 
pelo pesquisador australiano 

Nigel Curtis, do Murdoch 
Children’s Research Institute, 
e financiado pela Fundação Bill 
e Melinda Gates.

Na Capital, o estudo conta 
ainda com parceria da Cassems 
(Caixa de Assistência dos Servi-
dores do Estado de Mato Grosso 
do Sul) e da SES (Secretaria de 
Estado de Saúde).

CoronaVac
Em fase mais avançada, os 

estudos com a vacina Coro-
naVac desenvolvida no país pelo 
Instituto Butantan em parceria 
com o laboratório SinoVac têm 

se mostrado seguros, sem rea-
ções adversas nos voluntários, 
conforme a pesquisadora e in-
fectologista Ana Lúcia Lyrio. 
Na Capital, 250 profissionais da 
saúde já receberam as doses do 
imunizante ou placebo. 

Para o fisioterapeuta e volun-
tário na pesquisa Igor Naki, a 
experiência de ser um possível 
imunizado traz um pouco mais 
de tranquilidade. Naki já re-
cebeu as duas doses em testes e 
aguarda a divulgação dos dados 
da pesquisa para saber se, de 
fato, está imunizado.  
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Esperança

Revitalização Corrida pela imunização

Em Mato Grosso do Sul, estão sendo testadas a BCG e a CoronaVac

Na expectativa por uma 
vacina, voluntários relatam 
confiança nos testes

Prefeitura lança licitação para nova 
etapa do Reviva Campo Grande

Capital e mais 7 cidades de MS procuraram 
Butantan para comprar “vacina chinesa”

A expectativa em si está 
na possibilidade de que 
a vacina BCG possa ser 
a melhor resposta ao 
sistema imunológico
Everton Lemos, doutor em doenças infecciosas

Everton Lemos foi 
voluntário nos testes 
da vacina BCG 
contra a COVID-19 

O Instituto Butantan 
começou a produção de 
CoronaVac na quinta-
feira (10). A fábrica 
deverá produzir, 
gradativamente, até 1 
milhão de doses por dia. 
Por ora, o imunizante 
que age contra o novo 

coronavírus ainda 
não tem a aprovação 
da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária) para ser 
usado no Brasil.

Para obter o registro, 
o Butantan ainda 
precisa encaminhar 

à Anvisa a conclusão 
dos estudos da fase 3 
da CoronaVac, estágio 
que inclui a taxa de 
eficácia do imunizante, 
ainda não divulgada. 
O instituto pretende 
enviar a documentação 
até o dia 15 de dezembro.

Produção da CoronaVac

Rafael Ribeiro

Pelo menos oito cidades 
de Mato Grosso do Sul, con-
tando Campo Grande, já 
entraram em contato com 
o governo de São Paulo in-
teressadas na compra da 
CoronaVac, vacina contra a 
COVID-19 desenvolvida em 
parceria entre o Instituto 
Butantan e a farmacêutica 
chinesa Sinovac. 

A informação foi confir-
mada ao O Estado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
paulista. O nome dos muni-
cípios, contudo, segue em si-
gilo. De acordo com a pasta, 
“é a forma encontrada para 
se evitar que haja falsas es-
peranças, ilusões e notícias 
falsas usadas como cunho 
político”. “A divulgação 
depende da assinatura do 
convênio”, sacramentou o 
governo.

Há outro motivo: por 
decisão da própria gestão 
paulista, das 46 milhões de 
doses do imunizante a serem 
oferecidas no primeiro lote, a 
ser entregue em janeiro pelo 
Butantan, apenas 4 milhões 
serão disponibilizadas a es-
tados e municípios parceiros 
dos paulistas.

“Eu procurei o Butantan 
como prefeito de Bataguassu 
e eles nos informaram que 
nesse primeiro momento as 

Rafaela Alves 

A Prefeitura de Campo 
Grande lançou a licitação para 
a obra da segunda etapa do Re-
viva Campo Grande. O edital foi 
publicado no Diário Oficial do 
município de ontem (11). Nesta 
fase, será feito o recapeamento 
e revitalização das ruas trans-
versais da Rua 14 de Julho, além 
da 13 de Maio e José Antônio. 

As empresas poderão en-
tregar as propostas até as 9h 
do dia 20 de janeiro de 2021 e 
a abertura também será feita 
no mesmo dia, às 9h30. A obra, 
orçada em R$ 63,2 milhões, 
foi dividida em dois lotes: um 
do quadrilátero abaixo da Rui 
Barbosa e o outro acima da Rui 
Barbosa. As vias vão receber 
um novo pavimento, calçadas 
novas, dentro das normas de 
acessibilidade, arborização e 

reforço na iluminação pública.
Segundo o secretário muni-

cipal de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos, Rudi Fiorese, 
a expectativa da prefeitura é 
iniciar a obra até o fim do mês 
de março, inclusive, pelo fim 
do período de chuvas. 

“Após a abertura das pro-
postas, vem a fase de análise 
e a gente não tem muito con-
trole de prazo nesta fase, até 
porque as empresas podem 
entrar com recurso. Mas, 
vamos imaginar que dure, 
no máximo 60 dias, para ter 
todo o processo finalizado 
para que possamos começar 
em março”, explicou. 

As vias transversais à 14 de 
Julho que receberão a revitali-
zação são: 26 de Agosto/Barão 
de Melgaço, Antônio Maria 
Coelho, Padre João Crippa e 
Avenida Calógeras. 

“Nós que trabalhamos em 
hospitais, acompanhamos uma 
realidade difícil e as pessoas 
que atendem os pacientes se 
colocam no lugar deles, mesmo. 
Porque diferente de patologias 
como cardiopatias ou pro-
blemas renais, por exemplo, 
esse vírus acomete todo mundo, 
e quem está atendendo também 
se vê na possibilidade de estar 
deitado na maca. Isso nos sen-
sibiliza muito”, reiterou Naki. 

Em novembro, a revista 
científica “Lancet”, uma das 
mais importantes no mundo, 
publicou os resultados de se-
gurança da CoronaVac. Du-
rante as fases I e II, com a par-
ticipação de 744 voluntários na 
China, a vacina demonstrou 
resposta imune no organismo 
28 dias após sua aplicação em 
97% dos casos.

Este foi um fator determi-
nante para que o fisiotera-

peuta optasse por participar 
dos estudos da CoronaVac, 
desenvolvidos também em 
Mato Grosso do Sul. “O que 
me motivou a participar da 
pesquisa é a possibilidade de 
estar imunizado, reduzir as 
chances de complicações e 
porventura, o óbito. Pelo fato 
dessa vacina ter passado pela 
fase 2 de segurança, isso faz 
com que a gente confie mais”, 
finalizou Naki.

vacinas produzidas serão do 
estado de São Paulo. O exce-
dente será dos estados. Eles não 
vão trabalhar com municípios e 
consórcios. Mato Grosso do Sul 
fez um pedido de 700 mil doses. 
Havendo uma sobra em relação 
aos estados, eles podem traba-
lhar com a produção para os 
municípios. Mas, no momento, 
não há essa abertura”, disse 
o mandatário da cidade inte-
riorana, Pedro Caravina, que 
também é presidente da Asso-
masul (Associação dos Muni-
cípios de Mato Grosso do Sul).

A confirmação de que Campo 
Grande está entre as cidades 
que assinaram o protocolo de 
intenções com o governo pau-
lista veio da própria Secretaria 
Municipal da Saúde. A asses-
soria da gestão Marquinhos 
Trad informou que enviou nesta 
semana o pedido de convênio. A 
meta é conseguir ao menos 200 

mil doses para atender o grupo 
prioritário (idosos e profissio-
nais da área da saúde). 

Antes, no início da semana, 
o governador de São Paulo, 
João Doria, revelou que já as-
sinara o mesmo protocolo com 
a gestão estadual de Reinaldo 
Azambuja. Mato Grosso do Sul 
quer atender 350 mil pessoas 
do grupo prioritário (idosos, 
profissionais da saúde e co-
munidades indígenas e qui-
lombolas). Como a CoronaVac 
precisa de duas doses, por isso 
chegou-se ao número de 700 
mil unidades do imunizante. 

Em Dourados, o prefeito 
eleito Alan Guedes anunciou 
ontem (11) que vai iniciar os diá-
logos com o Butantan em busca 
de um plano de vacinação que 
envolva as 33 cidades da região.

Conforme O Estado revelou, 
o principal empecilho para mu-
nicípios é o valor da Coro-

naVac. Segundo a secretaria 
paulista, o custo estimado de 
cada dose é de US$ 10,30 
(aproximadamente R$ 59). 
Para comparação, cada vacina 
de gripe custa ao Ministério da 
Saúde R$ 15,14. Outros imuni-
zantes, como o que combate tu-
berculose, custa menos de R$ 2 
aos cofres públicos. Azambuja 
garantiu que o Estado possui 
R$ 100 milhões para adquirir 
as vacinas, gasto que gira em 
torno de R$ 15 milhões.

O governo de São Paulo 
anunciou que até agora 913 
cidades brasileiras já manifes-
taram interesse na CoronaVac. 
Parceria concreta com admi-
nistrações municipais fora do 
território paulista, contudo, só 
foi assinada com a Fecam (Fe-
deração Catarinense de Muni-
cípios), que substituiu a gestão 
estadual local nas negociações 
para obter o imunizante.

4 milhões serão 
destinados 
para compra de 
outros estados
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