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1. ASSUNTO

1.1. Orientações referentes ao modelo de cálculo distribuição de vacinas
da Covid-19.

2. ANÁLISE

2.1. Preliminarmente, destaca-se que os grupos prioritários elencados no
item 3.1 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-
19 - 9ª Edição - foram vacinados, conforme se abstrai no Trigésimo Informe
Técnico, referente a Trigésima Terceira Pauta de Distribuição.

2.2. Conforme discutido em reunião realizada em 26 de julho de 2021,
pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento a Covid-19 (Secovid), em que
estavam presentes a Secretaria Extraordinária, Secretaria de Vigilância
em Saúde - SVS, Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único
de Saúde – DEMAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS,
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, chegou-se
ao consenso de que, uma vez atendido todos os grupos prioritários a campanha
de imunização seguirá atendendo ao critério de faixa etária.

2.3. Considerando que o objetivo da distribuição de vacinas contra Covid-
19, a partir da pauta 34, é proporcionar a todas as unidades da federação o
término da vacinação de sua população (igual ou maior que 18 anos de idade)
em período de tempo semelhante, garantindo o princípio da equidade do
Sistema Único de Saúde.

2.4. Em consonância com a Nota Tripartite firmada pelos representantes
máximos do Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS em 27 de julho de 2021
de onde se extrai : “A operacionalização da vacinação contra Covid-19
obedecerá, a partir de agora, uma vez já cumprida a distribuição de ao menos 1
dose para os grupos prioritários, a ordem por faixa etária decrescente”.

2.5. Conforme trabalho técnico realizado pelas três instâncias gestoras
do SUS, após análise do atual cenário epidemiológico e de vacinação nos
estados e municípios, realizou-se uma modelagem e instituição de coeficiente a
fim de se assegurar a equidade na distribuição das doses de vacinas a todo o
território brasileiro. Essa modelagem poderá sofrer reajuste, desde que haja
consenso tripartite.

2.6. Tendo em vista a apresentação na reunião Tripartite do dia 29 de
julho de 2021 com consequente acesso a todos os secretários estaduais e
municipais de saúde.

2.7. Salienta-se que caso ocorra alguma mudança no perfil
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epidemiológico com consequente impacto no cenário da pandemia o qual
requeira uma aceleração da imunização, tal fato será analisado pela Câmara
Técnica Assessora e a distribuição seguirá conforme deliberação das reuniões
tripartite.

3. METODOLOGIA

3.1. Parâmetros utilizados: Doses de vacinas distribuídas para cada UF
(D1, D2 e Dose Única (DU) e População maior ou igual a 18 anos – estimativa
IBGE 2020 para cada UF.

3.2. De acordo com as pautas de distribuição anteriores, consideramos o
quantitativo enviado referente a D1 para cada UF (D2 é consequência da D1).

3.3. Contabilizou-se a distribuição total de doses de vacinas para cada
UF tendo como referência somente faixa etária de 18 anos ou mais, pois
ao obter o quantitativo dos vacinados com D1, observou-se uma
heterogeneidade etária da população vacinada entre as UFs, visto que o critério
vigente eram os grupos prioritários, sendo que há uma concentração maior ou
menor nos estados/municípios desses grupos.

3.4. A fim de se equalizar essas disparidades, a distribuição, num
primeiro momento seguirá a proporcionalidade de doses enviadas, tendo como
numerador o total da população que ainda falta ser vacinada com a primeira
dose (D1) na UF com idade igual ou ou maior que 18 anos e como denominador
o total da população que ainda falta ser vacinada com a primeira dose no Brasil
com idade igual ou maior que 18 anos. O percentual resultante será utilizado
para determinar o número de doses (D1) que serão enviadas para a UF, de
acordo com o total de imunizantes disponíveis. O objetivo é que as UF alcancem
a idade de 18 anos no mesmo momento. 

3.5. Algumas variações são esperadas, como por exemplo, a
possibilidade de baixa cobertura em alguns municípios, proporcionando que ele
alcance os 18 anos de idade nas sua população primeiro que outros.

3.6. As Secretarias Estaduais de Saúde deverão fazer uma equiparação
de doses distribuídas para cada um de seus municípios utilizando metodologia
semelhante a fim de que não haja disparidades entre os municípios.

4. CONCLUSÃO

4.1. Desta forma, considerando que as metas dos grupos prioritários do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 - 9ª edição
foram atingidas, bem como considerando a necessidade de se otimizar com
equidade o plano para vacinar toda a população brasileira, o Ministério da
Saúde, subsidiado pelas discussões realizadas pela Secretaria Extraordinária de
Enfrentamento a Covid-19, CONASS e CONASSEMS opta por orientar que:

4.2. As pautas para distribuição das vacinas de covid-19 não levarão
mais em consideração a existência de grupos prioritários, mantendo-se como
referência, exclusivamente os dados por idade conforme estimativa IBGE 2020 e
de acordo com os dados extraídos do sistema SIES e apresentados nos painéis
disponíveis no LOCALIZASUS. A disponibilização das D2 serão baseadas no
histórico de envio de D1.

4.3. Esta metodologia, especificada no item 3, visa a equidade de
atendimento à população brasileira em todos os recantos do país, não
discriminando qualquer cidadão.
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