
TERMO DE COMPROMISSO

 

Termo de
Compromisso
firmado entre a
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
– ANVISA e o Estado
do Piauí, para
cumprimento de
condicionantes e
complementação
de dados e provas
adicionais como
requisito para
validade da
concessão pela
ANVISA de autorização
excepcional e
temporária para
importação da
vacina Sputnik V,
para fins de
distribuição e uso
em condições
controladas,
processo SEI nº
25351.916101/2021-
88, no âmbito da
ANVISA, para o
enfrentamento da
emergência de
saúde pública de
importância
nacional decorrente
do surto do novo
coronavírus (SARS-
CoV-2), nos termos
da Lei nº 14.124, de
10 de março de
2021, e da
Resolução de
Diretoria Colegiada
– RDC nº 476, de 10
de março de 2021.

 

 

A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, por sua Diretoria Colegiada, no uso das competências
que lhe conferem os arts. 7º, inciso III, e 15, inciso IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, os arts. 3º, inciso III, 4º, “caput”, e
11, inciso VI, do Anexo I do Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e os arts. 2º e 7º, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado
nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, neste ato representada pelos seus
Diretores, nos termos dos art. 44, inciso IV, e art. 47, incisos I e IX, do Regimento Interno, doravante denominada “ANVISA”, na
qualidade de COMPROMITENTE, e o ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Sr. José
Wellington Barroso de Araújo Dias, Governador do Estado do Piauí, e pelo Sr. Floren�no Alves Veras Neto, Secretário de Saúde do
Estado do Piauí, doravante denominado “Piauí”, na qualidade de COMPROMISSÁRIO,

RESOLVEM

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, com fundamento no art. 26 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942, no art. 32 da Lei federal nº 13.848, de 25 de junho de 2019, e no art. 10 do Decreto federal nº 9.830, de 10 de
junho de 2019, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir descritas:



 

DAS OBRIGAÇÕES E DOS PRAZOS

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo de Compromisso, o Piauí se compromete a cumprir os condicionantes
e apresentar à ANVISA dados e provas adicionais como requisito para validade da concessão pela ANVISA de autorização
excepcional e temporária para importação e distribuição da vacina Sputnik V, processo SEI nº 25351.916101/2021-88 no âmbito
da ANVISA, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo
coronavírus (SARS-CoV-2), nos termos da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, e da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº
476, de 10 de março de 2021.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Os condicionantes, assim como os dados e provas adicionais a serem apresentados
pelo Piauí à ANVISA, encontram-se descritos a seguir e também deverão ser entregues nos seguintes prazos:

1)  Todos os lotes a serem des�nados ao Brasil devem ser provenientes das plantas produ�vas inspecionadas pela
Anvisa: Generium e Pharmstandard UfaVita;

2)  Todos os lotes a serem des�nados ao Brasil devem vir acompanhados dos cer�ficados de análise da etapa de
concentrado da vacina e do produto acabado, demonstrando a ausência de RCA;

3) Todos os lotes a serem des�nados ao Brasil devem vir acompanhados dos laudos de esterilidade microbiológica;

4) A vacina deverá ser u�lizada apenas na imunização de indivíduos adultos ≥ 18 anos e < 60 anos;

5) A vacina não deverá ser u�lizada em gestantes, puérperas, lactantes e indivíduos com comorbidades;

6) Os lotes das vacinas importados somente poderão ser des�nados ao uso após análise laboratorial e
liberação pelo INCQS;

6.1) Envio ao INCQS dos documentos e insumos necessários à realização das análises – prazo: anteriormente à
chegada da vacina ao Brasil;

7) A execução de todas as obrigações previstas na RDC nº 476/2021 e reforçadas no Voto nº
163/2021/SEI/DIRE5/ANVISA deverá ser registrada pelo importador em até 72 (setenta e duas) horas de sua execução. Tais
registros deverão ser apresentados à Anvisa, sempre que solicitado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis;

8) Considerar no plano de imunização as ações necessárias para evitar os erros programá�cos de trocas entre os
dois componentes da vacina, devendo haver monitorização e ações con�nuas para minimizar o risco e os danos;

9) Adotar ações de mi�gação de risco considerando as diferenças de informações e formatos entre as embalagens,
rótulos e bulas originais em comparação com as diretrizes regulatórias nacionais previamente à aplicação da 1ª dose da vacina no
estado;

10) Disponibilizar às unidades de saúde, no ato de entrega das vacinas, as informações de rótulos e bulas, que
sejam importantes para o uso correto do produto, no idioma português. Destaca-se que todas as indicações, contraindicações e
restrições de uso constantes no Voto nº 163/2021/SEI/DIRE5/ANVISA deverão estar refle�das no documento a ser disponibilizado;

10.1) Envio à Anvisa do folheto informa�vo proposto nos termos do O�cio nº 029/2021 – CIDSN/PRES – prazo:
anteriormente à aplicação das primeiras doses da vacina;

10.2) Envio à Anvisa do material informa�vo aos profissionais de saúde proposto nos termos do O�cio nº 029/2021
– CIDSN/PRES – prazo: anteriormente à aplicação das primeiras doses da vacina;

11) Todos os lotes da vacina a ser fornecida devem atender às condições aprovadas pela autoridade sanitária
internacional responsável pelo registro da vacina (Ministério da Saúde da Federação Russa);

12) A vacina deverá ser distribuída e u�lizada em condições controladas com condução de estudo de efe�vidade,
com delineamento acordado com a Anvisa e executado conforme Boas Prá�cas Clínicas, de acordo com o sugerido pelo O�cio
CIDSNE/PRESID n. 25/2021 de 25/05/2021, de acordo com os prazos dispostos a seguir:

12.1) Apresentação de proposta de estudo de efe�vidade às áreas técnicas da Anvisa;

12.2) Submissão à Anvisa, no dia 18/06, por meio do expediente nº 2363236/21-4 do protocolo referente ao
“Estudo de efe�vidade global da vacina Sputnik V”;

12.3) Envio do O�cio nº 2450019214, no dia 24/06, em atenção ao expediente nº 2363236/21-4, informando que,
com base no Art. 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015, o estudo proposto, por não ter
finalidade de subsidiar registro ou pós-registro de medicamento, não está sujeito à anuência da Anvisa, podendo ser iniciado
somente após a obtenção das aprovações é�cas de acordo com a legislação vigente (Art. 3º da RDC nº 9/2015).

12.4) Início do estudo de efe�vidade – prazo: a par�r da aplicação das primeiras 1.000 (hum mil) doses da vacina
Sputnik V no estado;

12.5) Envio à Anvisa do primeiro informe referente ao estudo de efe�vidade – prazo: após 14 dias da aplicação da
segunda dose da vacina, o que corresponderá a um prazo de até 60 dias após o início do estudo;

12.6) Envio à Anvisa de informes subsequentes referentes ao estudo de efe�vidade – prazo: mensalmente a par�r
do envio do primeiro informe;



13) Os eventos adversos graves devem ser comunicados à Anvisa em até 24 horas a contar do seu conhecimento
por parte da BahiaFarma, por meio do sistema VigiMed ou e-SUS No�fica. Os demais eventos adversos e as queixas técnicas
devem ser no�ficados em até 5 (cinco) dias de seu conhecimento por parte da BahiaFarma. As queixas técnicas devem ser
no�ficadas pelo sistema No�visa;

13.1) Com foco na atuação coordenada dos Estados do Nordeste, conforme O�cio nº 029/2021 – CIDSN/PRES, os
estados decidiram contar com o apoio de en�dade pública integrante da administração indireta de um dos estados consorciados –
a BahiaFarma, para fins de centralização das ações de monitoramento pós-uso da vacina Sputnik V;

13.2) Formação de um Comitê delibera�vo formado por técnicos vinculados a cada um dos estados consorciados,
no sen�do de avaliar e deliberar as ações necessárias, incluindo emissão de alertas e determinação pela suspensão imediata de
uso até que se esclareçam as causas de reações adversas graves ou fatais, caso ocorram. Esse Comitê manterá contato direto com
a Anvisa, prestando-lhe, em nome de todos os estados, as informações necessárias nos prazos determinados no presente Termo
de Compromisso;

13.3) Envio à Anvisa das estratégias informa�vas direcionadas aos cidadãos acerca da vacina Sputnik V – prazo:
anteriormente à aplicação das primeiras 100 (cem) doses da vacina;

13.4) Envio à Anvisa do relatório referente ao monitoramento intensivo para iden�ficação a�va de eventos de
saúde em indivíduos vacinados com a vacina Sputnik V – prazo: semanalmente a par�r da aplicação das primeiras 1.000 (hum mil)
doses da vacina;

14) Envio de relatório de avaliação bene�cio-risco da vacina – prazo: mensalmente a par�r da aplicação das
primeiras 1.000 (hum mil) doses da vacina Sputnik V no estado;

15) Acompanhar diariamente alertas internacionais de segurança da vacina Sputnik V emi�dos pelos países que
estão u�lizando a vacina e comunicar imediatamente à Anvisa em caso de alertas de segurança emi�dos por outras autorizadas
sanitárias internacionais;

16) Envio do mapa de distribuição dos lotes e respec�vos resultados de controle de qualidade – prazo: em até 15
(quinze) dias corridos a contar da distribuição de doses da vacina no estado;

17) A vacina deverá ser distribuída apenas a centros de vacinação vinculados aos Centros de Referência de
Imunobiológicos Especiais (CRIEs), de acordo com o prazo disposto a seguir:

17.1) Envio à Anvisa do plano referente à sistemá�ca de referenciamento dos locais de vacinação aos CRIEs, por
meio de ato norma�vo de cada um dos gestores de saúde estaduais –  prazo: antes da aplicação da 1ª dose da vacina no estado.
Caso ocorra atualização do referido plano, o mesmo deverá ser enviado à Anvisa antes da aplicação da 1ª dose da vacina no
âmbito do plano atualizado;

18) As seguintes contraindicações deverão ser consideradas na imunização: hipersensibilidade a qualquer dos
componentes da fórmula, gravidez, uso por lactantes, menores de 18 anos, mulheres em idade fér�l que desejam engravidar nos
próximos 12 meses, ter recebido outra vacina contra Covid-19, febre, HIV, hepa�te B ou C, antecedentes de qualquer vacinação
nas 4 semanas anteriores à potencial data de vacinação, ter recebido imunoglobulinas ou hemoderivados há 3 meses antes da
potencial vacinação, tratamentos com imunossupressores, citotóxicos, quimioterapia ou radiação há 36 meses antes da potencial
vacinação, terapias com biológicos incluindo an�corpos an�citocinas e outros an�corpos, enfermidades graves ou não
controladas (cardiovascular, respiratória, gastrointes�nal, neurológica, insuficiência hepá�ca,   insuficiência renal, patologias
endócrinas) e antecedentes de anafilaxia (segunda dose da vacina);

19) Envio de proposição de medida adicional de mi�gação do risco pelos fabricantes Generium e
UfaVita decorrente da ausência da validação da etapa de filtração esterilizante – prazo: previamente ao protocolo do
Licenciamento de Importação (LI);

20) Envio do relatório final de validação do processo de fabricação do Insumo Farmacêu�co A�vo Biológico ou
declaração da Autoridade Russa de que verificou e aprovou tal documento – prazo: previamente ao protocolo do Licenciamento
de Importação (LI);

21) Apresentação, para adequação das Prá�cas Assép�cas e Teste de Esterilidade da UfaVita, dos registros dos
treinamentos dos operadores bem com vídeos demonstrando a execução das a�vidades crí�cas nas áreas limpas, indicando que
os procedimentos de trabalho foram efe�vamente corrigidos e não representam risco de contaminação ao produto. Tais
documentos podem ser apresentados diretamente à Anvisa para análise e aprovação ou por meio de declaração da Autoridade
Russa de que os verificou e aprovou – prazo: previamente ao protocolo do Licenciamento de Importação (LI);

22) Envio dos relatórios de validação de métodos analí�cos para os testes de RCA, PCR para iden�dade dos
adenovírus e Elisa para imunogenicidade em camundongos – prazo: no momento do envio da documentação ao INCQS;

23) Envio ao INCQS, previamente à importação, dos materiais, insumos, amostras, dados e informações que sejam
necessários à realização de todos os ensaios de controle de qualidade e segurança.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Piauí apresentará os dados e provas adicionais de que trata o presente Termo de
Compromisso por meio de mensagem eletrônica direcionada ao e-mail diretoria5@anvisa.gov.br.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Os dados e as provas adicionais serão analisados pela ANVISA em relação à cada item
conforme o seguinte cronograma:



1)  Análise dos dados parciais do estudo de efe�vidade – prazo: cinco dias úteis a contar do recebimento;

2) Análise do relatório de avaliação bene�cio-risco da vacina – prazo: cinco dias úteis a contar do recebimento;

3) Análise da proposição de medida adicional de mi�gação do risco pelos fabricantes Generium e
UfaVita decorrente da ausência da validação da etapa de filtração esterilizante – prazo: três dias úteis a contar do recebimento;

4) Análise do relatório final de validação do processo de fabricação do Insumo Farmacêu�co A�vo Biológico ou
declaração da Autoridade Russa de que verificou e aprovou tal documento – prazo: três dias úteis a contar do recebimento;

5) Análise dos registros dos treinamentos dos operadores bem com vídeos demonstrando a execução das
a�vidades crí�cas nas áreas limpas, indicando que os procedimentos de trabalho foram efe�vamente corrigidos e não
representam risco de contaminação ao produto – prazo: três dias úteis a contar do recebimento;

6) Análise dos relatórios de validação de métodos analí�cos para os testes de RCA, PCR para iden�dade dos
adenovírus e Elisa para imunogenicidade em camundongos – prazo: três dias úteis a contar do recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A par�r da análise de cada item, a ANVISA comunicará o Piauí a respeito de sua análise e
se houve ou não a sa�sfação da pendência a ser cumprida.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do Parágrafo Primeiro, caso a ANVISA entenda que a pendência não foi
cumprida e que haja necessidade de esclarecimentos, novas informações ou dados e provas adicionais, será concedido prazo de
15 (quinze) dias, prorrogável, diante de solicitação devidamente mo�vada, por mais 15 (quinze), por meio de exigência, para
sa�sfação pelo Piauí.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O Piauí atenderá a exigência feita pela ANVISA, conforme Parágrafo Segundo, por meio
de mensagem eletrônica direcionada ao e-mail diretoria5@anvisa.gov.br.

PARÁGRAFO QUARTO – No prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento dos esclarecimentos, informações ou dados
e provas adicionais, conforme Parágrafo Terceiro, a ANVISA decidirá em caráter final se houve ou não a sa�sfação da pendência a
ser cumprida pelo Piauí.

 

PENALIDADES

 

CLÁUSULA QUARTA – Na hipótese da existência de indícios ou de efe�vo descumprimento, parcial ou total, do
presente Termo de Compromisso, a ANVISA no�ficará o Piauí para que apresente jus�fica�vas no prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogável, diante de solicitação devidamente mo�vada, por mais 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Decorrido o prazo sem manifestação do Piauí, considerar-se-ão descumpridas as
Cláusulas do presente Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ausência de consenso quanto à caracterização de descumprimento ou de causa de
força maior ou caso fortuito, que jus�fique o descumprimento, a ANVISA e o Piauí desde logo convencionam que a questão
poderá ser dirimida pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, da Advocacia-Geral da União.

 

CLÁUSULA QUINTA – Configurado o descumprimento do presente Termo de Compromisso, a ANVISA efetuará o
cancelamento da autorização excepcional e temporária para importação e distribuição da vacina Sputnik V, processo SEI nº
25351.916101/2021-88 no âmbito da ANVISA, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), nos termos da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, e da Resolução de
Diretoria Colegiada – RDC nº 476, de 10 de março de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ANVISA no�ficará o Piauí a respeito do cancelamento da autorização excepcional e
temporária para importação e distribuição e concederá prazo para imediata suspensão do uso, recolhimento de todos os lotes da
vacina e demais medidas que entender per�nentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A medida sanitária adotada nos termos do Parágrafo Primeiro não exclui a possibilidade
de aplicação, em relação aos responsáveis assim reconhecidos na forma da legislação, das demais sanções sanitárias porventura
cabíveis, especialmente as con�das na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e as demais responsabilidades de natureza
administra�va, cível e criminal cabíveis.

 

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

CLÁUSULA SEXTA – Fica autorizada a divulgação do presente Termo de Compromisso para terceiros e público em
geral.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – A ANVISA disponibilizará publicação do extrato do presente Termo de Compromisso no Diário
Oficial da União e em seu sí�o eletrônico na internet. O referido extrato não subs�tui nem complementa quaisquer dos
compromissos firmados neste Termo de Compromisso e não vincula qualquer das Partes aos seus termos, tratando-se de mero
instrumento de comunicação ao público em geral.



 

CLÁUSULA OITAVA – O Termo de Compromisso firmado somente produzirá efeitos a par�r de sua publicação no
Diário Oficial da União.

 

CLÁUSULA NONA – Eventuais alterações nos condicionantes estabelecidos no presente Termo de Compromisso
devem ser subme�das à Diretoria Colegiada da Anvisa, passando a integrar, automa�camente, este Termo.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente Termo de Compromisso tem eficácia plena, desde a data de sua assinatura,
valendo como �tulo execu�vo extrajudicial, na forma do art. 32 da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

 

Por fim, por estarem compromissados, firmam este termo em 03 (três) vias de igual teor.

 

Documento assinado eletronicamente por Alex Machado Campos, Diretor, em 07/07/2021, às 18:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

Documento assinado eletronicamente por Meiruze Sousa Freitas, Diretora, em 07/07/2021, às 19:33, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Barra Torres, Diretor-Presidente, em 07/07/2021, às 20:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

Documento assinado eletronicamente por José Wellington Barroso de Araújo Dias, Usuário Externo, em 08/07/2021, às 12:19,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade, informando o código
verificador 1518626 e o código CRC AABA9750.
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