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Parecer admite desconhecimento dos efeitos da
vacina em crianças e usa estudos não
publicados nem revistos
Por Pedro Almeida Vieira // dezembro 12, 2021
O cenário mais favorável da eficácia do programa vacinal proposto pela Comissão Técnica de
Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) empola o número previsível de infecções, de modo a
maximizar os benefícios absolutos da vacina nas crianças. Na verdade, se a actividade viral for
baixa durante o próximo Inverno, a “cura” pode vir a ser pior do que a doença para os mais
novos. O PÁGINA UM analisou com detalhe o parecer da CTVC, que admite que os riscos a longo
prazo das vacinas para crianças não são conhecidos, e utiliza apenas estudos, incidindo em
adolescentes, que nem sequer estão publicados ou revistos por cientistas independentes. A CTVC
também não garante que o programa de vacinação das crianças salvará qualquer vida. Neste caso,
por uma razão simples: mesmo sem vacinação, até agora nenhuma criança morreu por causa da
covid-19.

A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) recomendou a vacinação universal
de crianças apesar de admitir que “os riscos, a longo prazo, associados à administração da vacina,
nas idades 5-11 anos, não são ainda definitivamente conhecidos”. Esta incerteza está discretamente
inserida no final da página 18 do parecer (com um total de 32), no capítulo intitulado “Sinal de
Segurança: Miocardites e Pericardites”.
Apenas divulgado na tarde da passada sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) – após
fortes críticas ao secretismo que Graça Freitas desejava –, o parecer da CTVC confessa, de forma
taxativa, que recomendou as vacinas em crianças mesmo ignorando as consequências a longo prazo.
Isto para um grupo etário que não regista até agora qualquer morte.
Mesmo assim, a CTVC disserta sobre a segurança baseando-se em estudos e ensaios aplicados a
adolescentes. Porém, esses estudos não estão sequer publicados nem acessíveis, mesmo a
investigadores, ou ainda nem foram sujeitos à revisão pelos pares (peer review) – um processo
imprescindível em Ciência para garantir o seu rigor e integridade.

Um dos casos passa-se com o estudo intitulado “SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a
Nordic Cohort Study of 23 Million Residents”, cujo primeiro autor somente é identificado no
parecer da CTVC pelo seu apelido. Será eventualmente o fármaco-epidemiologista norueguês
Øystein Karlstad, que estudou este ano os efeitos de tromboembolismos e eventos similares
causados pela vacina da AstraZeneca em adultos escandinavos.
De acordo com o parecer da CTVC, uma equipa liderada por Karlstad terá concluído existir um
risco acrescido de miocardite em adolescentes do sexo masculino com um excesso de 2,2 e 36,5
casos por 100 mil doses passados 28 dias do início do esquema vacinal, respectivamente para as
vacinas da Pfizer (Comirnaty) e da Moderna (Spikevax). No entanto, como esse risco terá sido
estudado apenas em jovens entre os 12 e os 15 anos, não se aplica obviamente às crianças.
Um outro estudo citado pela CTVC, da responsabilidade do Ministério da Saúde de Israel, sofre do
mesmo problema: apresenta resultados de farmacovigilância da vacina da Pfizer apenas em
adolescentes vacinados, com idades entre os 12 e 15 anos.
Um terceiro estudo, realizado no Canadá, e também referenciado pela CTVC, segue o mesmo
padrão. Liderado por Jennifer Pillay, do Departamento de Pediatria da Universidade de Alberta, o

estudo – que consiste sobretudo numa “revisão sistemática rápida” – conclui que a vacina da Pfizer
causa uma maior incidência de miocardites em homens dos 12 aos 29 anos. Nada diz sobre crianças
(5 aos 11 anos). E salienta mesmo que “pesquisas futuras são necessárias para examinar outros
factores de risco e efeitos de longo prazo”.
Este estudo tem outra “deficiência”: encontra-se publicado apenas no medRxiv – um site da Internet
que distribui versões pré-publicadas de artigos científicos sobre ciências da saúde.

Como habitualmente sucede, um aviso de entrada neste site alerta que o artigo em causa “não foi
revisto pelos pares”, acrescentando-se ainda que se está em face de “novas pesquisas médicas que
ainda não foram avaliadas e, portanto, não devem ser usadas para orientar a prática clínica”. Para os
peritos da CTVC este aspecto não será relevante. Mas é.
Um quarto estudo referenciado pela CTVC é, como os outros, uma análise do impacte de curto
prazo em não-crianças, podendo-se somente saber o que sucedeu num grupo etário “próximo”:
adolescentes e jovens adultos dos 12 aos 29 anos. Desenvolvido em França, este estudo também não
está revisto pelos pares.
Quase por ironia, o estudo francês encontra-se publicado no site do EPI-PHARE, uma entidade
criada em 2018 pela Agência Nacional para a Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde
(ANSM) e pelo Seguro Nacional de Saúde (CNAM), em consequência do escândalo do Mercator, e
para melhorar a farmacovigilância.

Recorde-se que este medicamento, da farmacêutica Servier, destinava-se inicialmente para
tratamento de diabetes, mas passou a ser comercializado como produto de emagrecimento. Acabou
suspenso em 2009 por se provar ter causado a morte de entre 1.500 e 2.100 pessoas.
O julgamento deste processo ficou concluído em Março deste ano, tendo-se sentado no banco dos
réus os responsáveis da Servier, por manipulação de informação sobre segurança, e a própria
ANSM, por não ter actuado em devido tempo. A farmacêutica foi condenada a pagar indemnizações
no valor de 2,7 milhões, e a agência estatal foi multada em 303 mil euros.
Estimativas vista à lupa
Os benefícios da vacinação de crianças em Portugal previstos pelos peritos da CTVC constitui
também um exercício interessante de análise. O PÁGINA UM meteu-se nesta tarefa.
Assumindo que “os benefícios da vacinação dependem da incidência da infecção por SARS-CoV2” –, a CTCV propôs três cenários: optimista, mediano e pessimista, em função da actividade viral
ao longo da pandemia. Curiosamente, o período em análise foi de apenas quatro meses, indiciandose assim que a CTVC não acredita que eficácia da vacina se prolongará por mais do que esse
período, necessitando de novo reforço no final da Primavera.
Outro facto estranho: a CTVC considera, como efeito adverso das vacinas, o risco de miocardites e
pericardites em crianças, mas para estimar o seu número potencial utiliza as incidências conhecidas
em adolescentes. Essa extrapolação coloca sérias dúvidas de índole científica e mesmo ética.
Assim, face aos pressupostos teóricos da eficácia do programa vacinal para as crianças – cobertura
de 85%, uma efectividade vacinal contra infeção entre 70% e 85% e uma efectividade contra
doença grave de 95% –, a CTVC compara, para cada um dos cenários, duas situações distintas: sem
vacinação e com vacinação.

Deste modo, no cenário optimista sem vacinação, a CTVC aponta para a possibilidade de
ocorrência de 5.551 casos positivos entre Dezembro de 2021 e Março de 2022, que desceria para
apenas 1.540 casos naquele período se 85% das crianças fossem vacinadas.
No cenário pessimista – ou seja, com elevada incidência –, sem vacinação a CTVC estimou que
houvesse 45.442 casos positivos, reduzindo-se para 18.404 com o programa de vacinação. No
cenário intermédio (mediano) foi estimado pela CTVC a existência de 21.189 casos positivos sem
vacinação, baixando para 7.681 casos com vacinação.
Estranhamente, a CTVC não explica no parecer a razão para, assumindo similar capacidade das
vacinas em evitar as transmissões, se estimarem reduções relativas diferentes nos diversos cenários.
Com efeito, para o cenário optimista com vacinação, a redução estimada das infecções é de 72%
face à situação sem vacinação, mas desce apenas para os 64% no cenário mediano e para os 61% no
cenário pessimista.
Compreensivelmente, o cenário pessimista, que representa uma maior actividade viral no próximo
Inverno, é aquele que mostra um maior benefício absoluto das vacinas. A razão é simples: se houver
mais infecções, numa situação sem aplicação do programa vacinal em crianças, em termos
absolutos maiores serão, em princípio, as hospitalizações e os internamentos em unidades de
cuidados intensivos (UCI), e assim maior o diferencial quando se confronta com a situação de
vacinação de 85% deste grupo etário.

Contudo, o cenário mais pessimista (45.442 infecções) – aquele em que a vacinação potencialmente
trará mais vantagens, com menos 147 hospitalizações, menos 16 internamentos em UCI e menos 15
casos de síndrome inflamatório multissistémico (MIS-C) – mostra-se muito pouco provável. Com
efeito, face ao período considerado na avaliação da CTVC (Dezembro de 2021 a Março de 2022),
significaria a ocorrência de 11.360 casos positivos por mês em crianças se o plano de vacinação não
avançasse, mais do dobro da actual média mensal ao longo de 2021 (4.674 casos positivos) para
este grupo etário.
Mais sensato aparenta ser o cenário mediano. Neste caso, a média mensal é de quase 5.300 casos
positivos, um valor mais consentâneo com a realidade e a época do ano (Inverno). Porém, com
menos infecções, também os benefícios potenciais se tornam bem mais modestos. De facto, neste
cenário os peritos da CTVC já só antevêem uma redução de 51 hospitalizações e de cinco
internamentos em UCI.
Se o cenário (mais) optimista estimado pelo CTVC se concretizasse – ou seja, uma menor
actividade viral durante o próximo Inverno –, o programa vacinal ameaçaria então “parir um rato”.
Nesse cenário, o programa vacinal – que poderá atingir um investimento superior a 10 milhões de
euros, no pressuposto do preço unitário da dose infantil ser metade da dos adultos –, a vacina
apenas causaria uma redução de nove hospitalizações, um internamento em UCI e um evento de
MIS-C.

Em todo o caso, saliente-se que não é líquido que um maior número de infecções resulte num
aumento proporcional de hospitalizações e internamentos em UCI. Ou seja, mesmo que a variante
Ómicron ganhe prevalência, e um maior número de casos, tal não significará automaticamente um
aumento proporcional de internamentos.
Aliás, essa questão revela-se mesmo na página 10 do parecer da CTVC, onde se compara as
hospitalizações em idade pediátrica em 2020 (quando a variante dominante era a Alfa) e em 2021
(com a Delta já dominante). Em todos os grupos etários a percentagem de hospitalização em função
dos casos positivos diminuiu consideravelmente. Nas crianças (5-11 anos) passou de 0,61% (112
hospitalizações em 18.358 casos) em 2020 para apenas 0,21% (84 hospitalizações em 39.215 casos)
este ano.

Ou seja, numa faixa etária em que a prevalência de assintomáticos ou de sintomatologia ligeira é
muito elevada, a subida de casos positivos em crianças pode estar intimamente associada sobretudo
à estratégia de testagem. Em suma, se se aumentar consideravelmente a realização de testes em
crianças sem que estas estejam com sintomas, o potencial aumento de casos positivos poderá estar
relacionado sobretudo à maior detecção de assintomáticos, e sem necessidade de hospitalização.
Ora, neste caso, uma consequência imediata é a redução da percentagem das hospitalizações
(internamentos por 100 casos positivos), mesmo se houver um aumento absoluto no número de
internados em relação ao período anterior, tal como se evidencia na situação das crianças quando se
compara o ano de 2020 com 2021.
Um último aspecto particularmente estranho das estimativas da CTVC observa-se também em
relação às miocardites vacinais – que, recorde-se, são reportadas à incidência conhecida em
adolescentes, e não a crianças. Embora todos os três cenários estabelecidos pelos peritos
pressupõem uma cobertura vacinal de 85%, o número estimado de miocardites vacinais é de 12 para
o cenário pessimista, mas de sete para os cenários mediano e optimista.
Como as miocardites vacinais são, como a denominação indica, um efeito adverso apenas associado
à vacina – e nada tem a ver com a maior ou menor actividade viral –, esse número distinto entre os
cenários poderá ser ou um engano absurdo – por o parecer ser assinado por 13 peritos – ou uma
forma de mascarar uma possibilidade atroz. De facto, se o SARS-CoV-2 estiver pouco activo neste
Inverno – e se concretizar o cenário optimista –, a “cura” (leia-se, a vacina) será pior do que a
doença.

