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A primeira parte deste artigo2 ressaltou a situação da cobertura vacinal 

em termos nacionais. Agora, nesta parte, o objetivo é levantar algumas 

reflexões sobre a cobertura vacinal com enfoque nas condições locais, mais 

especificamente, a situação desse processo no município de Juiz de Fora.  

Atualmente em Juiz de Fora, de acordo com o calendário de vacinação3, a 

vacina contra a Covid-19 está disponível para qualquer pessoa com cinco anos 

ou mais que ainda não tenha tomado a primeira dose. Além disso, a prefeitura 

segue aplicando a segunda dose e a dose de reforço para pessoas com idade 

igual ou superior a 12 anos.  

No Quadro 1 pode ser observado o número de doses aplicadas até o 

momento na cidade. Estes resultados se situam na faixa dos melhores 

registros nacionais e mineiros. No entanto, existem margens para melhorias no 

sentido de se ampliar a cobertura vacinal local. 

Com a vacinação passando a contemplar as crianças entre 5 e 11 anos e 

com a ampliação na aplicação tanto da segunda dose, quanto da dose de 

reforço, as condições de retorno às atividades escolares presenciais em todo o 

país estão melhorando, assim como, a segurança dos estudantes e dos 

trabalhadores da educação. A rede estadual de ensino de Minas Gerais é 

orientada pelo protocolo sanitário de retorno às atividades escolares 

presenciais formulado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG)4. Já o 
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ensino municipal adota os protocolos sanitários das prefeituras. No caso de 

Juiz de fora, as aulas presenciais tiveram início no dia 7 de fevereiro nas 

instituições particulares e estaduais e no dia 14 nas municipais.  

  

Quadro 1 – Distribuição vacinal em Juiz de Fora em 08 de março de 2022 
 

Doses Número de aplicações  % da população 

Primeira dose 499.690 86,5 

Segunda dose 444.981 77,1 

Dose de reforço  231.660 40,1 

População total de Juiz de 
Fora 

577.532 100,0 

  Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora (2022). 

 

Todavia, de acordo com Marciano (2022), a vacinação das crianças entre 

5 e 11 anos não foi suficiente para atingir os patamares esperados em Juiz de 

Fora, pois cerca de 20 mil crianças ainda não tinham sido vacinadas no 

município (até o dia 14 de fevereiro foram vacinadas apenas 27.145 crianças 

com a primeira dose). Levando-se em consideração que o intervalo das 

aplicações é de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose para o produto 

da Pfizer e de 28 dias para a CoronaVac e que a meta estipulada pela 

prefeitura é o de atender pelo menos 90% do público infantil; a solução 

encontrada para aumentar os índices de vacinação foi criar o "Dia D de 

vacinação contra Covid-19" para essa faixa etária. 

Os números totais de vacinados foram ampliados, mas ainda a cidade 

continua abaixo do “ideal” de 90% da população total imunizadas com pelo 

menos duas doses. 

A busca ativa torna-se necessária, e outras medidas de baixo custo e alta 

efetividade podem ser tomadas no sentido da ampliação da cobertura vacinal. 

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, para aumentar o número de vacinas 
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aplicadas entre crianças de 5 a 11 anos a Secretaria Municipal de Educação5, 

durante as férias, abriu e transformou 11 unidades escolares em postos de 

vacinação para essa faixa etária. Além disso, livros infantis foram doados para 

as crianças que forem se vacinar. Com o início das aulas (07 de fevereiro), a 

Secretaria enviou cartas levantando junto aos pais a situação vacinal relativa 

às vacinas que combatem a Covid-19 (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2022). 

O que se sugere é que sejam articuladas consultas junto às escolas das 

redes públicas municipais e estaduais para o levantamento da situação vacinal 

dos alunos presentes nestas redes.  

De posse destas informações o município pode priorizar o envio de 

equipes às unidades escolares que apresentarem as maiores defasagens na 

situação vacinal. 

Segundo o boletim divulgado pela prefeitura no dia 24 de fevereiro6, Juiz 

de Fora registrou 60.908 casos confirmados de Covid-19, e já ocorreram 2.196 

óbitos em função do coronavírus, porém é importante aguardar os efeitos do 

feriado do Carnaval de 2022, para verificar as possíveis mudanças nos 

números registrados, pois poder levar algum tempo para as pessoas 

manifestarem sintomas.  De qualquer forma, mesmo que persista a melhoria 

dos indicadores epidemiológicos é prudente atingir a máxima cobertura vacinal 

possível, e, portanto, seja ampliada a busca ativa valendo-se de exemplos 

bem-sucedidos em outros pontos do país. 

Neste sentido, uma maior cobertura evitaria, ou ajudaria amenizar os 

efeitos danosos de novas ondas de covid. Ou seja, o momento ainda é de 

muita atenção e de cuidados como a manutenção atualizada do cartão de 

vacinação, assim como, os cuidados com a higienização, o uso obrigatório de 
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máscaras, e a garantia da vacina para o público de 05 a 17 anos, a partir da 

decisão de que elas sejam aplicadas nas escolas; nesse caso, com a 

autorização prévia dos pais. 

Para concluir pode se afirmar que o deslocamento de equipes às escolas 

permitiria que a cidade atingisse rapidamente o patamar de 90% com pelo 

menos a primeira dose com todos os benefícios sanitários, humanitários e 

econômicos que tal índice propicia. 
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