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O que você precisa saber sobre a vacina da COVID-19 no Canadá
Trabalhando para trazer aos canadenses uma vacina da COVID-19 segura e eficaz
A vacinação é uma das formas mais eficazes de evitar a propagação e reduzir o impacto de doenças
infecciosas, sejam elas uma gripe sazonal ou infecções infantis, A(s) vacina(s) segura(s) e eficaz(es) para
a COVID-19 nos protegerá(ão) contra o novo coronavírus e será(ão) um passo importante para retornar
à vida normal de forma segura no Canadá e em todo o mundo. O Governo do Canadá está trabalhando
em todas as possíveis frentes para garantir acesso às vacinas seguras e eficazes e suprimentos
relacionados para os canadenses. Aqui está o que os canadenses precisam saber sobre uma futura
vacina da COVID-19.

Apenas as vacinas que são seguras e eficazes serão aprovadas para uso no Canadá. O
Canadá é reconhecido em todo o mudo por seus altos padrões de sistemas de análise,
aprovações e monitoramento de medicamento e vacina; esses padrões não serão
comprometidos. O Governo do Canadá tem ganho acesso em tempo real a dados de ensaio
clínico de fabricantes para as vacinas candidatas mais promissoras, e está trabalhando com
a comunidade regulatória global para se certificar que as vacinas da COVID-19 são seguras e
eficazes antes que a aprovação regular for concedida.

A vacina estará disponível para todos. Em razão de financiamento e colaboração global,
sem precedentes, mais de 150 vacinas candidatas foram investigadas em todo o mundo
neste momento. O Governo do Canadá está investindo em pesquisa realizada no Canadá e
já realizou acordos antecipados de aquisição de centenas de milhões de doses da vacina
candidata mais promissora de todo o mundo. Isto proporcionará aos canadenses o acesso a
vacinas seguras e eficazes assim que elas estiverem prontas. Nem todas as vacinas passarão
da reta final, por isso estamos comprando antecipadamente um número da vacina
candidata mais promissora. A Health Canada está focando na análise e aprovação o mais
rápido possível de vacinas da COVID-19, enquanto asseguramos que elas são bem
estudadas e seguras.

Porque a princípio haverá uma quantidade limitada, assim que a vacina for aprovada
para uso, populações-chave deverão ser priorizadas. Esperamos ter um suprimento
limitado de apenas alguns milhões de doses nas primeiras semanas e meses assim que a
Health Canada aprove a(s) vacina(s) para uso no Canadá. Isso significa que governos
trabalharão juntos e continuarão a buscar informações de especialistas independentes,
como o Comitê Consultivo sobre Imunização (National Advisory Committee on
Immunization, NACI), para tomar decisões sobre como priorizar a vacinação. Isto nos
permitirá obter o maior impacto ao proteger populações de alto risco e aquelas que ajudam
a manter a operação da resposta contra a pandemia, da sociedade e da economia.
Quando houver vacina(s) suficiente(s) disponível(is), o programa de vacinação será
expandido.

O desenvolvimento da imunidade leva tempo. Uma dose da vacina pode não ser
suficiente para oferecer proteção individual. Talvez seja preciso tomar outra dose para
permitir que o seu corpo desenvolva imunidade adequada. Ainda não sabemos qual nível
de imunidade na população é suficiente para alcançar imunidade comunitária. Até esse
momento, os canadenses devem continuar a lavar as mãos, permanecer em casa quando
doentes, manter o distanciamento físico, usar uma máscara facial conforme apropriado, e
manter o uso de boa higienização no caso de tosse e na limpeza de superfícies.

Vacinas da COVID-19 serão gratuitas. À medida que mais vacinas foram produzidas e
distribuídas, esperamos poder oferecer vacinas gratuitas para todos os canadenses que
desejarem. Sabemos que vivemos em uma comunidade global, portanto nos
comprometemos a garantir que economias de renda média e baixa em todo o mundo
também terão acesso à(s) vacina(s) da COVID-19 segura(s) e eficaz(es). Até que estejamos
todos protegidos, ainda estamos em risco de um ressurgimento da doença da COVID-19.

A vacinação é uma escolha que você deve fazer para se proteger a si próprio, sua família e
comunidade. A vacinação é uma escolha pessoal que a vasta maioria dos canadenses
concordam que faz parte de boa saúde e é importante para a prevenção de doenças graves.

Estamos compromissados a trabalhar com os canadenses e mantê-lo informados. As
coisas poderão mudar, e assim também nossas abordagens. Contaremos com o sistema
bem estabelecido de saúde pública do Canadá, o conhecimento e opiniões de
pesquisadores, da indústria, de líderes comunitários e do conhecimento do povo indígena
para nos guiar nessa jornada para trazer aos canadenses uma vacina da COVID-19 segura e
eficaz. Você poderá se manter atualizado acessando Canada.ca/coronavirus e confiando em
fontes credíveis de informações.
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