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RESUMO 
Em meio à situação pandêmica deflagrada em 2020 a vacinação 
desponta como de fundamental importância dentre os esforços para o 
enfrentamento da COVID-19. No Brasil, a desconstrução das políticas 
públicas de saúde ao longo dos anos, em especial após a eleição de 
Collor em 1989, potencializou as fragilidades de aplicação do plano de 
imunização iniciado em 2021, em especial no que tange à falta de 
controle por parte do Estado, bem como dificuldades no cumprimento 
de critérios de vacinação previamente definidos em espaços territoriais 
complexos e diversos como o nosso 
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ABSTRACT 

Between the pandemic situation triggered in 2020, vaccination emerges 
as of fundamental importance among the efforts to face COVID-19. In 
Brazil, the deconstruction of public health policies over the years, 
especially after Collor's election in 1989, has heightened the weaknesses 
in the application of the immunization plan started in 2021, especially 
with regard to the lack of control by the government. State, as well as 
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difficulties in complying with previously defined vaccination criteria in 
complex and diverse territorial spaces such as ours. 

 
Keywords: COVID-19. Vaccination. Territory. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Essa análise é um recorte de nossa pesquisa de doutorado em Políticas Públicas que 

indaga sobre a dimensão universal da política pública de saúde e sobre as escolhas nas 

estratégias utilizadas no enfrentamento à situação pandêmica que se apresentou no Brasil e no 

mundo a partir de 2020. Para tanto, faço um recorte da política de vacinação enquanto 

dimensão científica desse embate que representa o produto da tese de doutoramento ora 

descortinada. 

 A pandemia da COVID-19, deflagrada em 2020, evidenciou o agravamento de diversas 

manifestações da questão social, o que exigiu, por parte de diferentes segmentos do Estado, 

uma reflexão e, consequente a intervenção, a respeito do acesso às políticas públicas, 

principalmente àquelas constitucionalmente definidas como universais. É nesse contexto que 

a questão da vacinação desponta como uma relevante temática de fundamental importância 

dentre os esforços despendidos no enfrentamento da crise sanitária. 

 As expectativas depositadas na vacinação em massa, como uma das saídas mais viáveis 

pela crise, encontraram fundamento, principalmente, no que tange a apreensão da ciência 

relativa ao enfrentamento de uma pandemia, sendo ancorada no discurso científico que reveste 

a proposta, porém, não sem resistência, seja ela de caráter ideológico ou sociopolítico. Nesse 

sentido, Benjamin (2020) assinala que “o vírus não é simplesmente uma entidade biológica, 

mas uma realidade biopolítica que trafega ao longo de padrões de iniquidade bem conhecidos”.  

 A vacinação, enquanto política pública há muito consolidada no Brasil, se viu diante, não 

apenas de um novo patógeno que causou grande impacto nas diversas dimensões da realidade 

nacional, quer seja econômica, política, social e sanitária, mas também, se defrontou com o 

aprofundamento de antigos problemas, pendentes de resolutividade. É aqui que entra a 

discussão da territorialidade, que sintetiza diversas outras questões que têm o potencial de 

mitigar a efetividade de tal política pública. 
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2. BREVE RELATO ACERCA DA DESCONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 Logo após a redemocratização, tem-se início a implementação do projeto neoliberal no 

Brasil. Segundo Dagnino (2004), após a eleição de Collor, em 1989, emerge um projeto de 

Estado que se isenta do papel de garantir direitos, diminuindo suas responsabilidades. Dagnino 

(2004) aponta ainda que o projeto neoliberal no Brasil se defronta com o projeto 

democratizante3, por isso encontra dificuldades em se instalar de vez, inclusive, pelo desafio da 

participação ativa da sociedade em ambos os projetos.  

 Com o impeachment do presidente Collor, Itamar Franco assume o poder e traz 

mudanças relacionadas, tanto ao combate à inflação, com à adoção do Plano Real, como 

também na Seguridade Social, com a redefinição de estratégias voltadas para a ampliação do 

papel de Estados e Municípios na implementação e execução de políticas de saúde ocorrem 

novas definições de estratégias para que os mesmos assumam as políticas de saúde local com 

transferência de recursos através do Fundo Nacional de Saúde (ALMEIDA, 2010). 

 Para a visão neoliberalista, políticas sociais possuem caráter “paternalistas, geradoras 

de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, e, de preferência, devem ser acessadas via 

mercado, transformando‐se em serviços privados” (Behring, 2009, p. 9).  

 O contexto político atual demonstra bastante afinidade com os pressupostos neoliberais 

citados por Behring (2009), principalmente, em face das limitações orçamentárias 

recentemente impostas, como a Emenda Constitucional nº 95 (BRASIL, 2016) que instituiu um 

novo regime fiscal para vigorar por 20 anos a partir do ano de 2016, e o evidente descaso do 

comando central da saúde nacional verificado no recente cenário pandêmico. 

 No Brasil, verifica-se uma retomada mais acentuada do neoliberalismo, em especial 

após esse ano de 2016, que desembocou, dentre outras coisas, com a eleição de forças políticas 

reacionárias, mais alinhadas com as diretrizes desta forma de manifestação do capitalismo, em 

que: 

 

[...] o presidente se cercou do que há de mais liberal, com Paulo Guedes à frente, 
dando sequência à programática ultraneoliberal do golpe de 2016 e sendo ovacionado 

 
3 Enquanto o neoliberalismo se expandia pelo mundo ocidental, aqui, no Brasil, aprovávamos uma constituição 
democrática e social, por isso podemos dizer que ela nasceu anacrônica. 
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pela maioria do empresariado, que aplaude e estimula as privatizações, a destruição 
da natureza com queimadas criminosas, a destruição dos direitos sociais, uma 
“reforma” fiscal que pretende desvincular todos os gastos sociais do orçamento e 
intensificar a contrarreforma trabalhista, para tornar o trabalho ainda mais subsumido 
ao capital. (BOSCHETTI, BEHRING, 2021, p. 3). 

 

 Essa atuação política de caráter neoliberal pressupõe uma diminuição dos serviços 

públicos prestados a uma parcela significativa da população brasileira, que depende 

diretamente de algum tipo da política social pública destinada ao enfrentamento das mais 

diversas formas de vulnerabilidades às quais está submetida. 

 A pandemia da COVID-19 escancarou essa realidade, pois tem repercussões “não apenas 

de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos 

sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das 

epidemias” (DOMINGUES, 2021, p. 4).  

 Nesta perspectiva, a complexidade de dimensões que estão imbricadas na dinâmica do 

enfrentamento dos agravos à saúde decorrentes do coronavírus, remete, especificamente no 

que se refere à questão da imunização coletiva, à necessidade de construção de “um plano 

nacional de vacinação para organizar toda a logística de execução da campanha [...] 

independentemente de que instrumentos ou fontes de recursos sejam utilizados para a 

aquisição de todos os tipos de vacinas que estarão disponíveis no território nacional” 

(DOMINGUES, 2021, p. 4). 

 A proteção da saúde enquanto direito social, foi relegada a patamar inferior ao de outras 

dimensões da atuação do Estado, tais como a regulação da economia, que pareceu ser a 

prioridade durante todo o período de crise, muito provavelmente decorrente de uma visão 

distorcida do sentido da seguridade social, tendo em vista que: 

 

[...] o que se vislumbra é um processo acelerado e ampliado de 
assistencialização/assistencialismo voltado para o pauperismo absoluto, o que difere 
imensamente do direito à assistência social. Este último pode e deve compor uma 
política de seguridade social, fundada em trabalho estável com direitos, previdência e 
saúde públicas e universais. (BOSCHETTI, BEHRING, 2021, p. 5). 

 

 Na particularidade brasileira de uma conjuntura adversa à garantia de direitos 

socialmente conquistados, a complexidade da situação pandêmica que nos deparamos 
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escancarou essa dicotomia saúde versus economia com fortes implicações que ultrapassam a 

questão econômica e social, adentrando, também, em aspectos políticos e culturais. 

 

3. A OPERACIONALIZAÇÃO NACIONAL NA POLÍTICA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, dispõe que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

 Nesse contexto, as diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância 

em saúde, entre as quais se incluem vacinação/imunização, são definidas na Legislação 

Nacional (Lei nº 8.080/1990 c/c Lei nº 6.259/1975, que representam a Lei do Sistema Único de 

Saúde – SUS e a Lei do Programa Nacional de Imunização – PNI), a qual aponta que a gestão das 

ações é compartilhada entre os entes federados. 

 Constituem competências das três esferas de gestão: 

Figura 01 – Competência dos três entes federados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base na informação do Programa Nacional de Imunização (PNI). 

 

 Na concepção deste processo, especificamente no que se refere à COVID-19, tem-se 

como fundamento que a aplicação deve, obrigatoriamente, seguir os critérios do Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (art. 3º e 4º da Lei nº 6.259/1975 c/c art. 
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13 da Lei nº 14.124/2021), sendo que a execução das ações de vacinação é de competência do 

ente municipal. 

 No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou, em 17.01.2021, 

o uso das vacinas contra o novo coronavírus do Laboratório Sinovac Life Sciences Co. LTD e do 

laboratório Serum Institute of India Pvt. Ltd, conhecidas, respectivamente, pelos nomes 

CORONAVAC e ASTRAZENECA. 

 No Brasil, em virtude da indisponibilidade imediata da vacina para toda a população, 

fez-se necessário estabelecer os grupos prioritários para vacinação da população, que teve 

início em 18.01.2021. Ressalte-se, ainda, que a distribuição da vacinação enfrentou um 

processo conflituoso quanto à entrega da vacina aos grupos prioritários, posto que foi possível 

perceber um desvirtuamento na entrega em virtude da falta de organização inicial por parte 

dos entes municipais responsáveis, bem como uma politização da aplicação para grupos que 

“burlaram” a ordem de prioridades imposta pela Política Nacional de Vacinação. 

 

3. O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ E NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PIAUÍ 

 

 No painel “COVID-19 Vacinação Distribuição de Vacinas”, criado pelo Ministério da 

Saúde, é possível verificar na data de 22.04.2021, que o Governo Federal distribuiu à Secretaria 

de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI) um total de 738.180 (setecentos e trinta e oito, cento e 

oitenta) doses da vacina contra o novo coronavírus, de diversos fabricantes, seguindo o 

procedimento definido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 - Distribuição de vacina pelo Ministério da Saúde para o Piauí 

 
Fonte: Painel COVID-19 Vacinação Distribuição de Vacinas, consulta em 22.04.2021. 
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 Ainda conforme este mesmo painel do Ministério da Saúde, a SESAPI distribuiu 190.266 

(cento e noventa, duzentos e sessenta e seis) doses ao Município de Teresina – PI até a data de 

22.04.2021, data em que foi realizada essa pesquisa.A análise dos dados foi feita a partir dos 

números extraídos do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI), bem 

como pela plataforma e-SUS, que notificou 103.927 (cento e três mil, novecentos e vinte e sete) 

doses aplicadas até o dia 05.04.2021, restando um saldo de 86.339 (oitenta e seis mil, trezentos 

e trinta e nove)4 doses para utilização no programa de imunização em posse do Município de 

Teresina, o que totaliza as 190.266 doses recebidas pelo município pela SESAPI, conforme 

apontado anteriormente, até a data de 22.04.2021. 

 

Gráfico 2 - Aplicação da vacina pelo município de Teresina 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos do SI-PNI. 

 
 Os dados extraídos do SI-PNI foram confrontados com o Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), que agrega informações de todos os estabelecimentos 

de saúde e possibilita, dentre outras funcionalidades, ofertar para a sociedade o nome dos 

profissionais de saúde de cada estabelecimento no País. 

Ao realizar esse cruzamento, pode-se observar que 51% dos vacinados pelo critério 

“Trabalhadores de Saúde” (Categoria) não possuíam registro no SCNES, logo, não poderiam ter 

recebido a vacina inicialmente, conforme programação do PNI. Vide gráfico a seguir: 

 

 

 

 
4 Esse saldo de 86.339 doses diz respeito à reserva da Secretaria de Saúde para aplicação da segunda dose. 
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Gráfico 3 - Trabalhadores de saúde cadastrados no SCNES. 

 

Fonte: SI-PNI, Disponível em: <https://notifica.saude.gov.br/login>. Dados de 22.04.2021. 

 

 A inconsistência na definição da metodologia e dos critérios nos planos operacionais de 

vacinação contra COVID-19 (federal, estadual e municipal) inviabilizou, neste momento, a 

análise dos vacinados enquadrados como profissionais de saúde que atuam na linha de frente 

do enfrentamento ao novo coronavírus, inclusive aumentando o risco do vacinado “subversor 

da ordem estabelecida no plano”, em detrimento de outro profissional que deveria receber as 

doses, em função de pertencer, efetivamente, aos grupos prioritários, gerando distorção no 

processo de acesso dos trabalhadores que enfrentavam efetivamente a batalha do trabalho 

real no cuidado da população com covid-19. A escassez de imunizantes associada a estratégia 

de definição de grupos prioritários foi tensionada pelas dificuldades no acesso efetivo aos 

grupos em consonância com os parâmetros definidos na vacinação.  

 Não obstante, ao confrontar a lista de vacinados com os dados dos sistemas públicos 

disponíveis, segregando os mesmos pelos períodos, aqui chamados de “ciclos de vacinação” 

pelo município de Teresina, podemos observar o que segue:  

 

I) O Primeiro Ciclo corresponde ao início da vacinação no estado do Piauí na data de 18.01.2021 
até a edição do Instrutivo nº 001, de 18.02.2021. Inexistindo, neste intervalo de datas, critério 
formalizado para aplicação das vacinas pelo município de Teresina. Para o Ministério da Saúde 
eram os seguintes grupos prioritários para até esse momento: 

II) Pessoas com 60 anos e mais institucionalizadas; 
III) Pessoas com deficiências institucionalizadas; 
IV) População indígena vivendo em terras indígenas; 

13771
49%14442

51%

Registrado no SCNES

Sem registro no SCNES
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V) Trabalhadores de Saúde5 (46%) – Butantan (Coronavac); 
VI) Trabalhadores de Saúde (27%) Fiocruz (Astrazeneca); e 
VII) Faixa Etária – Idosos de 90 anos e mais. 

 

 No período correspondente ao primeiro ciclo de vacinação, objeto de discussão desse 

trabalho, a prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Saúde (FMS) aplicou 

30.820 (trinta mil, oitocentos e vinte) doses das vacinas, sendo 10.070 doses de Coronavac e 

20.747 da Astrazeneca e 3 doses em que não foi possível identificação, posto que lançadas 

como do laboratório Johnson & Johnson (Janssen), erroneamente6. 

 Nesse mesmo período, o Estado do Piauí vacinou um total de 76.903 pessoas7, ou seja, 

somente no município de Teresina, de um total de 224 municípios, ficou concentrado 40,08% 

de todas as vacinas que foram recebidas até então, o que provocou, por conseguinte, que a 

população a ser contemplada tivesse que se deslocar para o recebimento da dose de vacina 

para a capital. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Pode-se verificar, na análise inicial do primeiro ciclo de vacinação aplicado na capital 

Teresina, que as ações de execução da vacinação contra a COVID-19 demonstraram falhas nos 

mecanismos de controle que pudessem minimizar as inconformidades ou prática de atos sem 

a observância dos normativos aplicáveis, em especial infringindo o Plano Nacional de 

Imunização (PNI). 

 A inexistência de metodologia e critério claro, conciso e objetivo acarretou a vacinação 

de inúmeros usuários sem observar os parâmetros definidos pelo Plano Nacional de 

Imunização, com indícios que usuários foram vacinados em detrimento a outros que deveriam 

receber as doses prioritariamente. 

 O ordenamento de priorização, pelo Ministério da Saúde, segue a distribuição divulgada 

por meio dos Informes Técnicos e se dão, proporcionalmente, aos grupos-alvo, definidos pelo 

 
5 Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, envolvidos diretamente na atenção para os casos 
suspeitos e confirmados de COVID-19 - Não precisam atender ao critério de faixa etária. 
6 Até essa data o Brasil não havia adquirido as vacinas da Janssen. 
7 Dados disponíveis em https://www.tce.pi.gov.br/painel-covid/. Acesso em 20.04.2022. 
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maior risco de agravamento e óbito pela doença, e aos trabalhadores dos serviços essenciais, 

em especial os “Trabalhadores de Saúde”, diretamente envolvidos no combate à pandemia. 

 Constitucionalmente, a saúde é de competência tripartite – União, Estados e Municípios, 

sendo direito de todos e dever do Estado, garantir a saúde mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença com acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para promoção, proteção e recuperação.  

 As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, 

entre as quais se incluem vacinação/imunização, definida na Lei nº 6.259/1975, aponta a 

obrigatoriedade da execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, constituindo infração 

sanitária a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento e sujeitando o 

infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.  

 A inserção de pessoas estranhas à lista prioritária de vacinação não prejudica apenas um 

único agente indeterminado que deixou de tomar a vacina, mas toda a comunidade, assim são 

violados deveres das pessoas em momento em que o agir social é especialmente determinante.  

O descumprimento dos critérios de vacinação viola o dever de solidariedade e cooperação 

exigidos para quem se relaciona com outras pessoas, além de colocar em xeque a própria 

política vacinal construída, posto que ela é baseada no princípio bioético da justiça, de modo 

que os critérios de vacinação são definidos, em tese, a partir de um maior nível de necessidade 

e de geração do benefício social. (MATOS E MASCARENHAS, 2022, p. 75). 

 

O medo e incerteza iniciais quanto ao recebimento das vacinas trouxe uma percepção 
de tensionamento entre as regras impostas pelas medidas de enfrentamento e a 
fragilidade de acesso por parte da população mais distante da capital, o que 
demonstra a necessidade de se repensar as estratégias de atuação na atenção básica, 
ao qual a vacinação se inclui, de forma que o reconhecimento da diversidade de um 
território é passo inicial para a promoção do acesso da saúde pública à luz do que se 
propõe nosso pacto constituinte.  
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