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Estratégias e escolhas de prioridade de vacinação da COVID-19 a partir da 

racionalidade econômica: priorização por critérios de dinâmica 

econômica local 

 

 

 A partir do avanço no atendimento dos grupos prioritários que foram 

adotados na implementação do Plano Nacional de Imunização (PNI) (BRASIL, 

2021), tanto o governo federal como os governos locais, passaram a adotar a 

inclusão ou priorização de categorias ou outros grupos que inicialmente não 

estavam sendo contemplados pelos planejamentos governamentais, 

recentemente foram incluídos como prioritários os bancários e os carteiros1. O 

GET/ECONOMIA2 cumprindo uma de suas atribuições começou uma série de 

artigos tendo como base o tema Estratégias e escolhas de prioridade de 

vacinação da COVID-19 a partir da racionalidade econômica. O objetivo é 

contribuir principalmente com as escolhas locais a partir da perspectiva da 

lógica analítica da economia. A prefeitura de Juiz de Fora vem cumprindo de 

forma racional e eficiente a vacinação e já estabeleceu um calendário com 

previsões de atendimento da faixa etária superior aos 30 anos3. 

 Como discutido nos artigos já apresentados4, o raciocínio alocativo 

transmitido pelas teorias e técnicas econômicas permite que algumas 

sugestões possam ser dadas a partir da avaliação orientada pela ótica 

econômica. Antes de tudo é preciso lembrar que as experiências internacionais 

bem-sucedidas no combate ao coronavírus partem normalmente da testagem e 

da vacinação em massa5, assim como, da adoção de fortes medidas de 

                                                           
1
  O Ministério da Saúde confirmou a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios 

no grupo prioritário de imunização (Viva Bem, 2021). 

 
2
  O GET permite o desenvolvimento de uma série de atividades acadêmicas 

desenvolvidas no âmbito da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

O projeto é mantido pela PROGRAD/UFJF. O grupo está concentrando os seus esforços no 

estudo e discussão do desenvolvimento local, políticas públicas e tecnologias sociais. O site do 

GET pode ser acessado pelo link https://www.ufjf.br/oliveira_junior/get/. 

 
3  

 O calendário de vacinação contra Covid-19 encontra-se no site da Prefeitura de Juiz 

de Fora no link https://covid19.pjf.mg.gov.br/calendario-de-vacinacao.php. 

 
4 

 O site do GET/COVID-19 https://www.ufjf.br/oliveira_junior/get/. 

 
5
  No município de Serrana/SP foi realizado um experimento de vacinação em massa 

https://www.ufjf.br/economia/
http://prograd/UFJF
https://www.ufjf.br/oliveira_junior/get/
https://covid19.pjf.mg.gov.br/calendario-de-vacinacao.php
https://www.ufjf.br/oliveira_junior/get/
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acompanhamento e restrição no sentido de garantir um forte e eficiente 

distanciamento social (CNN BRASIL INTERNACIONAL, 2021). 

 No momento, parte-se da constatação de que uma boa parte do 

grupo definido como prioritário já foi ou está sendo atendido e que para manter 

e minimizar óbitos e internações o poder local atendeu novas faixas como o 

grupo etário dos 50 aos 59 anos6, assim como, algumas categorias 

profissionais mais expostas como os motoristas e cobradores. Os artigos 

anteriores sugeriram inclusive para efeitos de maior cobertura de grupos com 

maior risco, a inclusão de outras categorias profissionais (como motoristas em 

geral dentre outras), ou ocupações desempenhadas por populações mais 

vulneráveis socialmente (como empregados domésticos), ou em outro tipo de 

situação de vulnerabilidade como os acautelados. 

 Discutiu-se também que o critério idade apesar de ser racional e 

efetivo na redução de mortes e internações traz um efeito perverso entre outros 

grupos que são fortemente atingidos pelos efeitos da Covid-19, como os 

pobres e os negros. Pode-se afirmar que pelo fato de que os grupos mais ricos, 

brancos e escolarizados conseguirem viver mais, a priorização por faixa etária 

privilegia tais estratos, e tem como efeito indireto o reforço e ampliação das 

desigualdades sociais. Pode-se verificar pela figura 1 que no momento mais de 

70% das doses aplicadas foram destinadas à faixa etária superior aos 50 anos. 

Observa-se também pelo Quadro 1 uma sub-representação da população 

negra e parda entre os vacinados. Excluindo-se os “sem informação” do 

quantitativo analisado verifica-se que a participação da população branca 

vacinada no município é de 66% enquanto a participação na população total 

municipal é de 57%. Já a população negra e parda tem uma participação 

vacinal de 26% enquanto a participação na população municipal é superior a 

42%. 

 Os números deixam evidente a necessidade de se incluir o 

critério cor no acesso prioritário à vacinação. Poderia se adotar um critério 

                                                                                                                                                                            

(com a vacina CoronaVac) conseguindo demonstrar que a imunização protege, não somente 

aqueles que receberam o imunizante, como também, aqueles que eventualmente não foram 

vacinados (Veiga, 2021). 

6
  No momento a vacinação está atendendo a faixa dos 30 anos ou mais. 
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misto de idade e etnia até que esta distorção fosse minimizada. 

 

Figura 1 – Distribuição das doses de vacina por sexo e faixa etária em Juiz de 
Fora em 14/ 07/ 2021 
 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2021).  

 

 

Quadro 1 – Distribuição das doses de vacina por grupo étnico/ racial 

Raça/Cor Qtde de doses aplicadas Proporção 

Branca 194.408 66 % 

Preta 39.660 13 % 

Parda 36.770 13 % 

Amarela 23.448 8 % 

Indígena 37 0 % 

Total 294.323 100% 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2021).  
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Quadro 2 – Distribuição da população de Juiz de Fora por grupo étnico/ racial 

Raça/ Cor População Proporção 

Branca 294.080 57 % 

Parda 144.153 28 % 

Preta 73.942 14 % 

Amarela 3.535 1 % 

Indígena 538 0 % 

Total 516.248 100 % 

Fonte: IBGE (2010).  
Nota: A versão mais atualizada do Censo Demográfico produzida pelo IBGE é a de 2010; em 
função do quadro de emergência de saúde pública causado pela Covid-19 a realização do 
Censo Demográfico que, normalmente ocorreria em 2020, foi adiada para 2021. 

 

 Retomando a ótica deste artigo que é a utilização da vacinação 

procurando o estímulo das atividades econômicas seria interessante a 

priorização de atividades ligadas à dinâmica econômica municipal. A inclusão 

dos bancários e dos carteiros atende esta lógica dado que são categorias com 

forte contato com o público e importantes para a movimentação das atividades 

urbanas. Neste sentido, dada a importância do comércio e dos serviços para a 

cidade poderiam ser priorizadas ocupações como a de vendedores e 

atendentes do comércio varejista, caixas, atendentes, repositores de 

mercadorias, recepcionistas, garçons, motoristas e motoboys, e frentistas 

dentre outras ligadas à atividade de negócios e que tem alta exposição ao 

público. 

 Outra forma de colaborar com a retomada da atividade econômica é 

levar em consideração que a cidade mantém importantes estruturas 

educacionais e sanitárias, ou seja, a cidade é um importante polo educacional 

e de saúde e muito do desempenho econômico municipal depende do pleno 

funcionamento destes setores. Recentemente a UFJF anunciou a retomada 

das aulas presenciais para 1500 alunos da área de saúde7 e a inclusão desse 

grupo como prioritário para vacinação seria muito interessante além dos outros 

alunos da área de saúde que estão em atividade presencial tanto no setor 

                                                           
7  O retorno das aulas práticas dos cursos de saúde da UFJF disponível em MG e G1 : 
Covid-19:UFJF inicia retorno das aulas práticas presenciais dos cursos de saúde e UFV 
das atividades administrativas: <https://g1.globo.com/mg/zona-da-
mata/noticia/2021/07/04/ufjf-inicia-retorno-das-aulas-praticas-presenciais-dos-cursos-de-saude-
e-ufv-das-atividades-administrativas.ghtml>. Acessado em 09 de julho de 2021. 

 

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/07/04/ufjf-inicia-retorno-das-aulas-praticas-presenciais-dos-cursos-de-saude-e-ufv-das-atividades-administrativas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/07/04/ufjf-inicia-retorno-das-aulas-praticas-presenciais-dos-cursos-de-saude-e-ufv-das-atividades-administrativas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/07/04/ufjf-inicia-retorno-das-aulas-praticas-presenciais-dos-cursos-de-saude-e-ufv-das-atividades-administrativas.ghtml
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público quanto no privado. 

 Como nos artigos anteriores, registra-se novamente que estas 

sugestões antes de obedecer cegamente a uma ótica socioeconômica têm de 

passar pelo crivo da análise dos profissionais de saúde para avaliação de sua 

pertinência, pois, os olhares dos cientistas da saúde devem nesse caso ser 

superiores aos de outros profissionais. 

 Além das considerações dos benefícios econômicos que estas 

priorizações podem trazer, vale à pena registrar que as considerações de 

ordem humanitária devem ser as principais nas escolhas dos grupos de maior 

vulnerabilidade, como os moradores de rua ou então a população privada de 

liberdade, ou ainda como demonstrado neste artigo da necessidade de redução 

do desequilíbrio de oferta vacinal que atinge negativamente os negros e 

pardos. 

 A possibilidade de se pensar a vacinação a partir de critérios de 

racionalidade econômica não se esgota nas propostas apresentadas nestes 

artigos; outras possibilidades como vacinar em massa as populações dos 

municípios com menos de 5 mil habitantes e IDH baixo, ou então, a inclusão de 

fumantes em tratamento, a disponibilização de uma oferta maior de vacinas a 

municípios que decretaram medidas restritivas mais rigorosas, ou ainda a 

priorização de bairros mais vulneráveis poderiam ser caminhos para aumentar 

a racionalidade e maximizar os efeitos da vacinação mas estas ideias devem 

ser objetos de outras reflexões. 
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