
Estratégias e escolhas de prioridade de vacinação da COVID-19 a partir da 
racionalidade econômica1 

 

 

 Recentemente algumas alterações estão sendo propostas na 

implementação do Plano Nacional de Imunização (PNI) tanto a partir do 

governo federal como dos governos locais como a inclusão ou priorização de 

categorias ou escolha de alguns grupos etários fora do previsto inicialmente 

pelos planejamentos governamentais (BRASIL, 2021). 

 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 massa, 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). 

 No Brasil, dificuldades políticas têm tornado raras as atitudes mais 

contundentes de distanciamento social, além disso, o Governo Federal foi 

pouco incisivo (para ser polido no tratamento do problema) no sentido de 

garantir a quantidade de vacinas para uma cobertura mínima de 70% da 

população em poucos meses (RECUSA..., 2021). 

 Infelizmente esse é o panorama que melhor descreve a situação 

brasileira (ausência de coordenação do governo federal, escassez de vacinas e 

timidez na adoção de medidas restritivas).  Destarte, e focando na escassez de 

vacinas, as estratégias de vacinação devem procurar maximizar os resultados 

desejados. 

 No caso específico de Juiz de Fora - a partir da garantia do 

atendimento do público de profissionais da saúde, dos idosos, dos portadores 

de comorbidades e dos afetados por diversas doenças, assim como, os de 
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 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 
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outras situações que implicam cuidados especiais como as grávidas - deveriam 

ser priorizadas levando em consideração critérios “econômicos” as seguintes 

parcelas da população: 

 

1) Pessoas na faixa etária de 50 a 59 anos, 

2) Obesos com IMC acima de 30, e  

3) Profissionais com maior número de desligamentos por mortes. 

 

 A escolha dessas faixas é justificada pela constatação de que elas 

têm ou podem ter importantes impactos sobre internações e óbitos. 

 A primeira consideração econômica é a de que ao se evitar um 

maior número de óbitos e internações garante-se o maior bem de todos, que é 

o da vida humana como também a preservação da qualidade desta vida. Posto 

isto, se tem como vantagens adicionais o fato de que as menores mortalidades 

e necessidades de recuperação de sequelas preservam em condições 

operacionais o que os economistas chamam de “capital humano”2.  

 A primeira proposição, ou seja, o atendimento de toda a faixa etária 

do pessoal de 50 a 59 anos se justifica pela constatação de que após o 

processo de vacinação ter começado e avançado - principalmente nos idosos - 

este grupo (50 a 59) passou a ter ou manter um peso expressivo entre as 

internações e óbitos. 

 Para se ter uma ideia basta observar os gráfico 1 e 2 
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 O conceito de capital humano é creditado ao economista Theodoro Schultz. Segundo este 

economista apesar de ser:  
...óbvio que as pessoas adquiram capacidades úteis e 
conhecimentos, não é óbvio que essas capacidades e esses 
conhecimentos sejam uma forma de capital, que esse capital seja, 
em parte substancial, um produto do investimento deliberado, que 
se têm desenvolvido no seio das sociedades ocidentais a um índice 
muito mais rápido do que o capital convencional (não-humano), e 
que o seu crescimento pode muito bem ser a característica mais 
singular do sistema econômico. Schultz (1973, p. 31). 
 



Gráfico 1: Distribuição etária dos casos de covid-19 em Juiz de Fora no período 
de 03/05/2021 a 02/06/2021 
 

 

Fonte: SES-MG (2021). 

 

  



Gráfico 2: Distribuição etária dos casos de covid-19 em Minas Gerais no 
período de 03/09/2020 a 20/01/2021 
 

 

Fonte: SES-MG (2021). 

 

  



 O gráfico 1 deixa evidente que após a vacinação, a participação 

mais importante é a da faixa de 50 a 59 anos com quase 22% dos óbitos no 

período dos últimos 30 dias em Juiz de Fora. Já o gráfico 2 mostra que as 

mortes nessa faixa já eram expressivas no Estado de Minas (mais de 14% dos 

óbitos contra uma participação da população inferior a 10%), e, portanto, já 

deveria ter sido prevista como prioritária no PNI.  

 No caso específico de Juiz de Fora a participação da faixa em 

discussão é pouco superior a 12% (Gráfico 3) embora como visto concentre no 

momento quase 22% dos óbitos. 

 Em relação à possibilidade de reduzir o critério de IMC para maior ou 

igual a 30, partiu-se de uma constatação feita por uma pesquisa desenvolvida 

na UFJF3.  

 O trabalho em questão “indica que o indivíduo obeso, ou seja, que 

tenha IMC acima de 30, já apresenta riscos e deve ser observado”. Para a 

pesquisadora o “...sobrepeso (IMC 25 a 29) já causa um desbalanço na 

resposta imunológica e um nível de metainflamação, que pode estar 

relacionado com quadros graves de Covid-19” (Sudré,sp,2021). Destarte, por 

essa perspectiva até o “sobrepeso”, ou seja, o critério IMC entre 25 e 29 

deveria também ser incluído como critério de priorização. 
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 A pesquisa “Covid-19 e obesidade: uma análise epidemiológica dos dados brasileiros” foi 

desenvolvida na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pela doutora Jacy Gameiro. O 
trabalho:  
 

“...apontou que o novo coronavírus pode favorecer que pacientes 
com obesidade cheguem a óbito mais novos em comparação aos 
indivíduos acometidos pelo vírus que não têm essa comorbidade. O 
estudo também aponta que o fator de risco está associado a um 
aumento na necessidade da internação nas Unidades de Terapia 
Intensivas (UTIs) e do uso do suporte ventilatório para quem está 
hospitalizado. A análise foi desenvolvida pela pesquisadora da 
UFJF, doutora em Genética e Biologia Molecular”. (Sudré, sp, 2021)  
 



Gráfico 3 – Pirâmide Etária de Juiz de Fora para o ano de 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. 
Fonte: IBGE (2010).



 A última proposta de priorização seria derivada do número de 

desligamentos causados por mortes. Determinadas profissões são mais 

expostas e suscetíveis à mortalidade. Nesse caso para o Brasil - a partir do 

Quadro 1- é possível destacar algumas ocupações profissionais que por serem 

mais suscetíveis a óbitos deveriam ser passíveis de prioridade vacinal. 

 Nesse caso específico chama muito a atenção os casos dos 

motoristas em geral não só os das empresas de transporte urbano como já 

atendidos em Juiz de Fora. Outras categorias como faxineiros, porteiros e 

vigilantes merecem também prioridade como pode ser observado no Quadro 1. 

Um levantamento específico para o município pode indicar prioridades locais e 

é possível a partir da organização dos microdados do Novo Caged. 

 Tem de ficar bem claro que estas sugestões antes de obedecer 

cegamente a uma ótica sócio-econômica têm de passar pelo crivo da análise 

dos profissionais de saúde para avaliar sua pertinência, pois, os olhares da 

saúde devem nesse caso ser superiores aos de outras ciências. 

 Além das considerações dos benefícios econômicos que estas 

priorizações podem trazer, vale à pena lembrar 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 neste 

artigo; 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, ou ainda, a disponibilização de uma oferta maior de 

vacinas a municípios que decretassem medidas restritivas mais rigorosas 

poderiam ser caminhos para aumentar a racionalidade e maximizar os efeitos 

da vacinação mas estas ideias devem ser objetos de outras reflexões. 

  



Quadro 1 – Ocupações com maiores desligamentos no Brasil 

Fonte: Soares (2021). 
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