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        A partir do avanço da segunda dose da vacinação contra o coronavírus 

em Juiz de Fora é possível observar uma queda significativa no número de 

internações em leitos de UTI e mortes por Covid-19 no município1. Pensando 

nisso, o GET/ECONOMIA2 tem como objetivo neste artigo, reforçar a 

importância que a vacinação coletiva assume do ponto de vista econômico no 

que tange ao combate da pandemia; política que deve ser conduzida com a 

continuidade dos protocolos de higiene e prevenção já reconhecidos 

internacionalmente (distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel etc.). 

        É importante partir do princípio de que a vacinação é fundamental, pois 

não existem tratamentos precoces contra a Covid-193. No momento, alguns 

medicamentos experimentais4 estão sendo avaliados como potenciais 

tratamentos de redução do risco de morte e de internações e uma parcela 

destes começa a apresentar bons resultados, porém ainda não estão 

disponibilizados no volume necessário para a obtenção de resultados em 

                                                           
1
 Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, o índice de ocupação de leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 em Juiz de Fora, caiu de 81% 
em 30 de abril de 2021 (início da vacinação para idosos) para 37,2% em 13 de agosto de 2021 
(LEONEL, 2021). Além disso, segundo Silva (2021), agosto foi o mês com o menor número de 
mortes por Covid-19 registrado pela Prefeitura de Juiz de Fora, desde novembro de 2020. 
Esses dados demonstram a efetividade da vacinação e a queda dos custos e dos problemas 
socioeconômicos gerados pelas mortes, registre-se que o artigo deste autor é de primeiro de 
novembro e provavelmente dados mais recentes devem refletir números melhores. 
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
 Ao autorizar o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a 

Covid-19, os diretores da Anvisa reafirmaram a importância da vacina, já que, não havia na 
ocasião tratamento precoce contra a doença (G1, 2021). 
4
 A empresa americana Merck, anunciou em outubro que o comprimido experimental, diminuiu 

pela metade as hospitalizações e mortes no início da infecção com o coronavírus. Porém o 
produto ainda não está à venda, mas está sendo avaliado por agências regulatórias dos EUA e 
da Europa (G1, 2021). 

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


2 

 

massa. Portanto, o único meio disponível e comprovadamente eficaz de 

combate à pandemia é a vacinação. Tal procedimento tem diminuído a 

necessidade de internação em leitos hospitalares e contribuído para se 

aproximar da chamada “imunidade de rebanho5”.  

        No início de 2021, especialistas6 calcularam que para que ocorresse a 

“imunização de rebanho” seria necessário que, algo em torno de 70% da 

população fosse totalmente vacinada, pois com essa proporção de pessoas 

imunizadas a replicação do vírus seria dificultada e as transmissões 

diminuiriam gradativamente. Entretanto, com o surgimento da variante Delta7, a 

nova proporção de pessoas que devem ser imunizadas para atingir a 

“imunização de rebanho” subiu significativamente para 90%8. Diante dos novos 

estudos, a primeira-ministra de um dos países referência ao enfrentamento da 

pandemia, a Nova Zelândia, afirmou que só encerraria o lockdown em seu país 

após ter atingido os 90% de imunização9. 

        Contudo, essa marca de imunização é muito difícil de ser atingida se a 

vacinação de menores de doze anos não for iniciada e se houver resistência 

deliberada de parte da população à vacina. Por isso, a vacinação não pode ser 

encarada como uma questão de opinião individual, já que, a não adesão de 

parte da população às campanhas de vacinação prejudicará a redução do 

quadro pandêmico, por esta razão e pelos evidentes benefícios que a 

vacinação traz é importante observar que do ponto de vista econômico a 

adoção de medidas para a ampliação de cobertura mesmo que provoquem 

aumento de custos no processo de vacinação devem ser adotadas em função 

da obtenção dos benefícios já demonstrada. 

                                                           
5
 A imunidade de rebanho descreve uma situação na qual a cadeia de infecção de um vírus é 

bloqueada, pois uma parcela da população, adquire imunidade a essa infecção e assim 
protege os que ainda não a tem (LACERDA, 2020). 
6
 Segundo o epidemiologista Pedro Hallal, pelo menos 70% da população tem que tomar a 

vacina, pois com essa proporção de pessoas imunizadas, o vírus praticamente não consegue 
mais se replicar (JORNAL NACIONAL, 2021). 
7
 A variante Delta é uma mutação do vírus SARS-CoV-2, detectada em 20 de outubro de 2020, 

na Índia. Ela é mais transmissível do que as variantes anteriores (Alfa, Beta e Gama), por 
tanto, ela é mais contagiosa do que a cepa original (MALAVÉ, 2021).  
8
 Com a variante Delta, a taxa de transmissão da Covid-19 cresceu muito, portanto o cálculo do 

patamar da imunidade coletiva, agora com um novo número básico de reprodução, é alterado e 
com isso a proporção crítica da população que deve ser vacinada chega próxima a 90% 
(PEIRÓ, 2021). 
9
  A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou que a prioridade é limitar o 

espalhamento do vírus por todo o território, portanto os lockdowns só serão encerrados quando 
90% da população estiver imunizada (CNN, 2021). 
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        Atualmente em Juiz de Fora, de acordo com o calendário de vacinação10, 

a vacina está disponível para qualquer pessoa com doze anos ou mais que 

ainda não tenha tomado a primeira dose contra o coronavírus. Além disso, 

segue-se a aplicação da segunda dose e das doses de reforço às pessoas com 

60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde com 18 anos ou mais. No 

Quadro 1 é possível observar o número de doses aplicadas no município desde 

o início da vacinação. Em termos gerais, Juiz de Fora ainda não atingiu os 

índices de imunização desejados para se obter maiores padrões de segurança, 

já que 77,2% da população recebeu a primeira dose do imunizante e somente 

68,1% foi imunizado duplamente ou recebeu a dose única da vacina (Janssen).  

 

Quadro 1 
Distribuição da vacinação em Juiz de Fora em 19 de novembro de 2021 

Dose Número de 
aplicações 

Proporção populacional 
aproximada 

Primeira dose 445.962 77,2% 

Segunda dose/ dose 
única 

393.096 68,1% 

Dose de reforço 60.325 10,4% 

População total de Juiz 
de Fora 

577.532 100% 

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora (2021) e IBGE (2021).  
Nota: Foi utilizado o número da população estimada de Juiz de Fora em 2021, já que a versão 
mais atualizada do Censo Demográfico produzida pelo IBGE é 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. 
 

        Utilizando os dados etários do município conforme a Figura 1, é possível 

inferir que a população juiz-forana de 5 a 12 anos corresponde a 

aproximadamente 10,7%11 da população total do município. Portanto, para que 

se aproxime da meta de 90% (a proporção crítica mínima ideal) de imunização 

é essencial que os menores de doze anos sejam incorporados ao calendário de 

vacinação, e mesmo com a hipótese extremamente otimista de adesão total 

deste público o resultado no máximo seria próximo dos 88%. Neste sentido, 

torna-se extremamente importante que a ANVISA decida rapidamente sobre a 

                                                           
10

  O calendário de vacinação de Juiz de Fora pode ser acessado pelo link: 
https://covid19.pjf.mg.gov.br/calendario-de-vacinacao.php. 
 
11

 Foram somadas as porcentagens das faixas etárias de consideras as faixas de 5 a 14 anos e 
descontada proporcionalmente os maiores de 12 anos, pois este grupo já está sendo vacinado. 

https://covid19.pjf.mg.gov.br/calendario-de-vacinacao.php
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autorização da vacinação deste público e o Ministério da Saúde permita a 

vacinação.  

 
Figura 1 – Distribuição etária da população em Juiz de Fora (MG)  

 

Fonte: IBGE (2010).  
Nota: Foi utilizada a faixa etária de Juiz de Fora de 2010, já que essa é a versão mais 
atualizada produzida pelo IBGE; 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. 

 

        Esta situação demonstra que é necessária a ampliação do número de 

adultos e adolescentes com a primeira e segunda dose aplicada. As doses de 

reforço estão sendo providenciadas em um ritmo satisfatório, visto que as 

pessoas com 60 anos ou mais e os trabalhadores da área da saúde não, em 

geral, não tem sido refratários a vacinação. Destarte, a obrigatoriedade da 

vacinação se justificaria pela ótica econômica, embora esta decisão deva ser 

considerada pelos aspectos relativos às questões sanitárias. 

        O avanço da vacinação da Covid-19 possibilitou uma flexibilização dos 

protocolos de prevenção. No caso brasileiro, os estados com intuito de 

aumentar a segurança sanitária dos frequentadores e colaboradores durante o 

processo de retomada das atividades econômicas, e também estimular a 

população a se vacinar, estão buscando formas de minimizar a transmissão em 

locais que geram aglomerações, como shows, estádios de futebol, cinemas e 

teatros exigindo a apresentação de um documento que comprova a imunização 
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(TRIBUNA DE MINAS, 2021). 

        O plano "Juiz de Fora Viva"12 considera a situação epidemiológica atual e 

local para a retomada das atividades econômicas e sociais monitorado pelos 

fiscais de Vigilância em Saúde, Regulação Urbana e de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade recai nos estabelecimentos com a exigência 

de apresentação à fiscalização do controle dos frequentadores, além da 

apresentação de cartões de vacina e obediência aos protocolos já 

estabelecidos nacionalmente. 

        Em Juiz de Fora, devido ao aumento do índice vacinal, após um ano e 

meio, as casas de shows voltaram abrir as portas para o público. A prefeitura 

da cidade autorizou a retomada com a lotação máxima de 70% do público, e a 

exigência da vacinação completa (duas doses) com objetivo de garantir a 

proteção, a saúde e o lazer da população13. 

        Devido a não obrigatoriedade da vacinação, é importante que existam 

ações federais, estaduais e municipais que reforcem a importância da 

vacinação. Um exemplo de ação é a exigência do certificado de vacinação de 

funcionários de órgãos públicos que, além de aumentar o número de pessoas 

vacinadas, serve também como exemplo, por parte da esfera pública, sobre a 

importância da vacinação. 

        A adoção de incentivos e restrições não deve se limitar somente ao setor 

público, eles são desejados também no setor privado. Algumas empresas já 

estão adotando a exigência da vacinação para a contratação ou demissão por 

justa causa, embora tal posição tenha gerado controvérsias14. Outras, como o 

MetroRio15, estão oferecendo gratuidade em diversos serviços aos clientes 

imunizados com a segunda dose. Além disso, alguns comerciantes16 estão 

                                                           
12

 Ver em : https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=72657.  
13

 Reportagem no telejornal MGTV da cidade de Juiz de Fora. Ver em: 
https://globoplay.globo.com/v/10037629/.  
14

  O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, editou uma portaria que proíbe que 
empresas exijam certificado de vacinação dos funcionários na contratação ou de tornar o 
documento obrigatório em processos de seleção de vagas. Com a justificativa que a exigência 
do documento é discriminatória (GRANATO, 2021). 
15

 O passageiro que apresentar o comprovante de vacinação e documento em qualquer uma 
das 41 estações de metrô, no dia da vacinação da segunda ou terceira dose terá passagem 
gratuita (FREITAS, 2021). 
16

 Em uma empresa de Araraquara uma vez por semana, na compra de uma pizza, as pessoas 
que comprovarem a vacinação com a 2ª dose ou com o imunizante de dose única tem o direito 
a uma segunda pizza grátis (ACIDADEON, 2021). Já em Belém-PA, uma cafeteria está 

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=72657
https://globoplay.globo.com/v/10037629/
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presenteando clientes que apresentam o documento de vacinação com as 

duas doses. Esta parte do empresariado percebeu que o incentivo à vacinação 

e a volta à normalidade é um requisito para a retomada estável das atividades 

econômicas. 

        No caso específico do município de Juiz de Fora apesar de 

comparativamente à situação nacional serem observados ótimos resultados em 

relação à vacinação ainda assim são necessárias medidas mais incisivas para 

a ampliação da cobertura. Dentre estas medidas estariam a radicalização das 

exigências de passaporte vacinal; a cobrança de vacinação dos servidores, 

terceirizados e fornecedores de serviços para a municipalidade; ampliação da 

busca ativa; criação de unidades de vacinação móvel para levar até 

praticamente a porta da casa dos moradores a oferta de vacinas; ampliação do 

horário noturno de atendimento; e transporte de jovens ainda não vacinados 

das escolas para os pontos de vacinação como vem sendo feito no Ceará. 

Como dito, mesmo que tais medidas impliquem em maiores custos para o 

munícipio os resultados são mais do que compensados em termos de retornos 

econômicos como a redução dos gastos com os doentes e internados, assim 

como, com a possibilidade do retorno das atividades econômicas de maneira 

estável e sem interrupções. 

  

                                                                                                                                                                            

incentivando a população a se vacinar contra a covid-19, presenteando com um café quem 
apresentar a carteira de vacinação com 1ª ou 2ª dose da vacina (G1, 2021). 
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