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Estratégias e escolhas de prioridade de vacinação da COVID-19 a partir da 
racionalidade econômica: foco na equidade1 

 

 

 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. O 

GET/ECONOMIA2 disponibilizou um pequeno artigo intitulado Estratégias e 

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

racionalidade econômica com o objetivo de contribuir principalmente com as 

escolhas locais a partir da perspectiva da lógica analítica da economia. 

 Como discutido no artigo citado, 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 massa3, 

assim como, da adoção de fortes medidas de acompanhamento e restrição no 

sentido de garantir um forte e eficiente distanciamento social (CNN BRASIL 

INTERNACIONAL, 2021). 

 O artigo anterior parte do pressuposto 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 poderia priorizar a partir de 

                                                             
1
 Este texto é de autoria dos membros do GET/ECONOMIA (Grupo de Educação Tutorial de 

Economia da UFJF), ou seja, do professor Lourival Batista de Oliveira Júnior e dos bolsistas 
voluntários Joana D’Arc Costa Gomes, Letícia Helen Pereira e Yago Bomtempo de Oliveira. 
 
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
 No município de Serrana/SP foi realizado um experimento de vacinação em massa (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). 
 

https://www.ufjf.br/economia/
http://prograd/UFJF
https://www.ufjf.br/oliveira_junior/get/


2 
 

agora, faixas como o grupo etário 50 a 59 anos, os obesos com IMC acima de 

30 e as categorias profissionais que tiveram maiores desligamentos por óbitos. 

 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. Neste sentido, algumas outras faixas/categorias 

poderiam ser objeto de priorização como: 

 

1) os beneficiados pelo auxílio emergencial, bolsa família em 2020 ou 

inscritos no CAD/único; 

2) a população carcerária e os respectivos agentes de segurança; e 

3) as ocupações profissionais de menor rendimento e com maior 

exposição ao público. 

 

 De certa forma, apesar da primeira estratégia proposta no artigo 

(faixa de 50 a 59) anos manter o viés já apresentado, ou seja, o critério etário 

privilegia os que chegam a idades mais avançadas (rendas maiores e brancos), 

as outras duas já trazem elementos que ampliam a participação de grupos 

mais vulneráveis do ponto de vista sócio-econômico.  

 A inclusão mais ampla dos portadores de sobrepeso ampliaria a 

inclusão dos mais pobres e desiguais, posto que, a obesidade atualmente está 

fortemente presente entre os mais pobres (FERREIRA, 2008). 

 Já a inclusão de profissionais com maior número de desligamentos 

por mortes incidiria no atendimento de pessoas que vivem do trabalho e muitos 

destes trabalhadores estariam em grupos de rendimento baixos. 

 Feitas estas considerações e tendo como foco o atendimento dos 

grupos mais vulneráveis socialmente, para garantir a verdadeira equidade
4
, a 
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priorização poderia seguir, não necessariamente nesta ordem, as seguintes 

categorias: 1) beneficiados pelo auxílio emergencial, bolsa família em 2020 

ou registrados no CAD/único; 2) a população carcerária e os agentes que 

trabalham com ela; 3) e as ocupações profissionais de menor rendimento 

de preferência com maior exposição ao público. 

 Em relação aos inscritos no CAD/ÚNICO estaria sendo atendido um 

público, por definição, situado em alguma condição de vulnerabilidade. Priorizar 

essas pessoas ajudaria a reduzir as distorções alocativas que reforçam ou até 

ampliam as desigualdades sócio-econômicas. De acordo com Delgado (2020) 

103.346 pessoas tiveram acesso ao auxílio emergencial. Este público poderia 

ter prioridade ao acesso da vacina na medida em que já foi mapeado e definido 

como indivíduos que fizeram jus ao auxílio, e sendo assim, se encontravam em 

situação de vulnerabilidade. Dentro desse grupo para atingir os ainda mais 

vulneráveis, os adultos detentores de bolsa família deveriam ser objeto de 

priorização. 

 Outro grupo que deveria ser atendido é o da população carcerária 

local. Segundo MG1 e G1 Zona da Mata (2019) até o final do ano de 2018 

“...2.616 pessoas estavam nas cinco unidades prisionais da cidade.”. Este 

número representa no máximo 0,5% da população total, mas é um grupo que 

por estar privado de liberdade não tem autonomia para tomar por conta própria 

os cuidados necessários para a prevenção da COVID. Ademais, esta 

população está sob a tutela do Estado e, portanto, é obrigação do mesmo a 

garantia de condições dignas de manutenção deste grupo. Para prover a 

segurança sanitária da população privada de liberdade, além da vacinação do 

próprio grupo é necessária a aplicação simultânea nos agentes envolvidos em 

sua contenção. Fica difícil politicamente assumir esta prioridade nestes tempos 

                                                                                                                                                                                   
4
 Segundo Escorel 2009 (sp): 

 
No âmbito das condições de saúde é analisada a distribuição dos riscos de 
adoecer e morrer em grupos populacionais. Embora variações biológicas 
(sexo, idade) determinem diferenças de morbidade e mortalidade, a maior 
parte das condições de saúde é socialmente determinada e não decorre de 
variações naturais, ou de livres escolhas pessoais por estilos de vida mais 
ou menos saudáveis. Os pobres, grupo social e economicamente 
vulnerável, pagam o maior tributo em termos de saúde acumulando a carga 
de maior frequência de distribuição de doenças, sejam estas de origem 
infecciosa, sejam crônico-degenerativas, ou ainda as originadas de causas 
externas. 
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de pregação insistente do ódio como estilo de vida. No entanto, é preciso 

lembrar que estes grupos citados são prioridades do PNI e que a civilização 

deveria estar distante da lei de Talião.  

A última proposta de priorização seria derivada das ocupações 

profissionais de menor rendimento e/ou com maior exposição ao público.  

No artigo anterior sugeriu-se já em função dos desligamentos por 

mortalidade os casos dos motoristas em geral e não só os das empresas de 

transporte urbano como já atendidos em Juiz de Fora. Outras categorias como 

faxineiros, porteiros e vigilantes também foram sugeridas como prioritárias em 

função do mesmo motivo. 

 Um levantamento específico para o município pode indicar novas 

prioridades ocupacionais, e é possível a partir da organização dos microdados 

do Novo Caged. No entanto, para exemplificação é possível aproveitar 

informações de um relatório analítico do mercado de trabalho de Juiz de Fora 

produzido em 2012 e apesar da defasagem temporal deve ainda guardar 

alguma relevância para tomada de decisões. 

No caso específico de Juiz de Fora, com base do quadro 1 é possível 

destacar dentre as ocupações que receberam no período em análise (ver 

Quadro 1) menos de R$ 470,00 as seguintes categorias ocupacionais: 

 

1) Contínuo 
2) Faxineiro 
3) Operador de Guilhotina (corte de papel) 
4) Repositor de Mercadorias  
5) Vendedor de Comércio Varejista 
6) Atendente de Lanchonete 
7) Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo 
8) Ajudante de motorista 
9) Servente de Obras 
10)  Cobrador de Transporte Coletivo 
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Quadro 1: Salário médio das ocupações com maior número de admissões 
em Juiz de Fora entre janeiro de 2007 e dezembro de 2011  
 

Ocupação Salário médio adm. Saldo de admissões 

Contínuo R$ 58,42 393 

Faxineiro (Desativado em 01/2009) R$ 219,72 423 

Operador de Guilhotina (Corte de Papel) R$ 374,00 1.029 

Repositor de Mercadorias R$ 429,71 3.114 

Vendedor de Comércio Varejista R$ 445,61 1.285 

Atendente de Lanchonete R$ 445,69 631 

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo R$ 450,52 1.029 

Ajudante de Motorista R$ 456,29 433 

Servente de Obras R$ 465,90 1.922 

Cobrador de Transporte Coletivo (Exceto Trem) * R$ 467,87 552 

Auxiliar de Escritório, em geral R$ 471,88 1.553 

Alimentador de Linha de Produção R$ 472,08 491 

Almoxarife R$ 504,23 308 

Recepcionista, em geral R$ 512,72 713 

Faxineiro (Desativado em 2010) R$ 512,84 820 

Técnico de Enfermagem* R$ 588,73 657 

Cobrador Interno R$ 607,65 328 

Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e 

Internacionais) 
R$ 744,51 314 

Auxiliar de Maquinista de Trem R$ 770,59 308 

Assistente Administrativo R$ 798,76 1.383 

Vigilante R$ 833,52 771 

*Classe de profissionais já vacinados em Juiz de Fora.  

Fonte: Análise do Mercado de Trabalho de Juiz de Fora (2012). 
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É importante registrar que na pandemia os trabalhadores de menor 

renda são mais vulneráveis à contaminação devido à dependência de 

transporte público, aglomerações urbanas e restrições ao acesso aos serviços 

de saúde e consequentemente aos testes diagnósticos (Rede CoVida..., 2020). 

No caso das profissões levantadas observa-se que os operadores de 

telemarketing em algumas situações estão em home office e nesses casos não 

deveriam ser priorizados. Em relação aos cobradores de transporte coletivo 

estes já foram priorizados em Juiz de Fora.   

 Como no artigo anterior, registra-se novamente que estas 

sugestões antes de obedecer cegamente a uma ótica sócio-econômica 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. 

 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 grupos ou setores estratégicos para a economia local, 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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