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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma contextualização sobre o panorama da 

vacinação no Brasil, e muitas informações do acontecimento em São Paulo. 

Este trabalho possui como base a pandemia do Covid-19, então foi 

abordado temas como o mercado da vacina, como surgiu e os diferentes 

aspectos, entre eles: políticos, econômicos, sociais e na saúde. Dentre os 

impactos é possível observar a relação deles com os diversos âmbitos na 

sociedade. Cada uma das ações tomada pelos diversos setores construiu 

o posicionamento da sociedade sobre segurança, eficiência e 

possibilidades acerca das vacinas desenvolvidas. Dentre as ações foi 

possível, a partir de análise de similaridade, prever os possíveis 

posicionamentos necessários dos diversos setores para trazer passar mais 

confiança à população e tornar um lugar mais seguro.   

Palavras-chave: vacina, impacto social, impacto político e impacto 

econômico. 

  



ABSTRACT 

The present work presents a contextualization about the panorama of 

vaccination in Brazil, and many aspects focused on São Paulo. The focus 

of this work was on the Covid-19 pandemic, so topics such as the vaccine 

market, how it emerged and the different aspects, among them: political, 

economic, social and health. Among the impacts, it is possible to observe 

their relationship with the various spheres in society. Each of the actions 

taken by the different sectors built society's position on safety, efficiency 

and possibilities regarding the vaccines developed. Among the actions, it 

was possible, based on similarity analysis, to predict the possible positions 

needed by the various sectors to bring more confidence to the population 

and make a place safer.   

Key-words: vaccine, social impact, political impact and economic impact. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação acerca da realização deste trabalha foi destacada a partir do destaque 

que este tema ganhou ao longo dos dois últimos anos, no qual uma pandemia 

tomou contra do mundo inteiro e fez a população mudar todos os seus hábitos e o 

que detinham como rotina. O coronavírus é o nome de uma família de vírus, com 

sete espécies que atacam os seres humanos, destas sete, três causam doenças 

severas, sendo elas a síndrome respiratória do Oriente Médio, a síndrome 

respiratória aguda grave e a que causa Covid-19 (OPAS, 2020). 

Os impactos foram além da paralisação das atividades econômicas e mudança de 

medidas sanitárias, eles envolvem impactos econômicos, políticos e sociais 

extremos. Foi necessária uma velocidade, nunca vista, relacionadas a construção 

de hospitais de campanha, desenvolvimento e produção de testes rápidos, 

produção de álcool em gel e luvas e entre tantos outros produtos ou serviços 

(ESCOBAR, 2020).  

No Brasil, houve um alinhamento entre o que estava sendo realizado ao EUA em 

relação a disputa geopolítica. O país passou por dificuldades envolvendo produção 

e aquisição de vacina e aceitação da população em torno da vacina, além da 

divergência na passagem de informação e conselhos entre o Governo Federal e 

os governos estaduais e municipais (RECUERO;  SOARES, 2020). 

Além destas consequência sociais, devem ser citadas os impactos econômicos, 

entre eles a queda da Bolsa de Valores, com fortes indícios de que a economia 

mundial esteja entrando numa das mais sérias crises da história, seja pelo 

aumento do desemprego, com índices recordes, seja pela diminuição do consumo, 

seja pela fuga de investimentos e pela perda de mão de obra, segundo Fifth 

Ratings (2020), além da população brasileira estar presenciando um enorme perda 

de valor da sua moeda frente ao dólar (GAZETA DO POVO, 2020). 

Apesar o cenário instaurado no Brasil, os posicionamentos do estado de São Paulo 

foram diferenciados e causaram impacto entre as políticas e governantes, a partir 

de medidas diferenciadas, como: a atuação internacional de São Paulo, 
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decorrendo então a parceria entre o Instituto Butantan, e a farmacêutica de origem 

chinesa Sinovac Life Science para produção da vacina CoronaVac (SOUSA; 

RODRIGUES, 2021). 

Todas as consequências derivadas da pandemia, ainda não são possíveis de 

serem estimadas, seja nos cenários: econômico, social, político, sanitário e 

tecnológico, mas o que pode ser observado é um agravamento de disputa entre 

potências, como China e Estados Unidos, assim como a perda de influência de 

países como Japão, Alemanha e entre outros, que compõem do G7, ou até mesmo 

impacto em cenário social, como a mudança de rotina relacionado ao trabalho, 

mudança de comportamento de indivíduos frente a muitas pessoas ou mudança 

de hábitos sanitários, como utilização de máscara e disseminação na utilização de 

álcool em gel (BARBERIA; ROSA, 2021). 

A principal motivação para a realização deste trabalho foi compartilhar os aspectos 

relacionados a vacina, desde o surgimento até os impactos nos setores da 

sociedade.  
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAIS 

O objetivo geral deste trabalho é delimitar os impactos sociais, econômicos e 

políticos da vacina, tendo o estado São Paulo como base. A maior motivação 

para a realização deste trabalho foi a pandemia do coronavírus, que mobilizou 

o mundo inteiro em busca da “cura”, em que um dos caminhos para se alcançar 

esta “cura” seria através da vacinação geral. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrição do acordo entre São Paulo e China; 

• Mostrar a evolução do mercado acerca do tema; 

• Discutir aceitação da vacinação; 

• Evidenciar os principais impactos da vacina nos diversos 

setores;
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia mundial do 

Coronavírus, e os aspectos ficaram mais evidentes a partir do desenvolvimento 

das vacinas, as informações disseminadas sobre produção, eficácia e entre 

outros, e de como os impactos ultrapassaram as medidas sanitárias e estão 

atrelados até mesmo a geração de emprego e “giro” da economia, de acordo 

com Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica do Ministério da 

Economia (GOV BR, 2021). 

O impacto da vacinação em um país ultrapassa as barreiras sanitárias, 

impactando em geração de empregos, investimentos externos na economia 

brasileira e confiabilidade de um país acerca de sua política, a partir de Adolfo 

Sachsida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 A VACINA 

 

As primeiras recordações sobre a utilização de vacina são datadas do século 10 

na China, quando era utilizado trituração de cascas de ferida provocadas pela 

doença, transformadas em pó com vírus mortos que era “assoprado” no rosto 

dos doentes, mas foi apenas em 1798 que o termo foi utilizado através de uma 

experiência do médico e cientista Edward Jenner (FIOCRUZ, 2016). 

Segundo dados da organização mundial da saúde, as vacinas se dividem em 4 

grupos: pediátricas, adolescentes, adultas e idosas.  

“A utilização das vacinas é indispensável por assegurar a redução dos riscos de 

doenças imunopreveníveis e do número de pessoas susceptíveis. A imunização 

em crianças tem alcançado êxito em diversos países, por meio de altas 

coberturas vacinais e avanços no controle e erradicação de doença (OMS, 

2018). 

Há vários tipos de vacina, por exemplo, as últimas que houve muita veiculação 

foram as destinadas ao combate do COVID – 19, e se dividem em 3 tipos: vacina 

inativada, vacina viva atenuada e vacina de vetores virais (OMS, 2021). 

A vacina inativada consiste em utilizar o vírus ou bactéria portador da doença e 

desativá-lo através de calor, radiação etc. Como por exemplo vacinas contra 

gripe e poliomielite. Porém devido ao tempo de produção longo, pode exigir mais 

doses. 

A vacina viva atenuada utiliza uma versão viva do vírus ou bactéria, porém 

enfraquecida, como por exemplo a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola 

(RMM). Como ponto positivo é que a tecnologia é próxima a inativada e pode 

ser produzida em grande escala, porém pode não ser adequada a pessoas que 

possuem o sistema imunológico comprometido. 

E por fim, a vacina de vetores virais usa um vírus seguro para fornecer partes 

específicas interessantes para desencadear uma resposta imune sem causar 
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doenças. Como exemplo a vacina contra o ebola. Possui como grande ponto 

positivo o fato de poder ser desenvolvida rapidamente.  

O processo para ser uma vacina qualificada pela Organização Mundial da saúde 

sofre um processo delicado, desde a qualificação da vacina como pré-

qualificada até atender a todos os pré-requisitos de comprovação de eficácia.  

E para ser classificada como pré-qualificada é necessário: atender padrões da 

OMS relacionados a qualidade, segurança e eficácia da vacina, ser adequado 

para a população-alvo, e atender as especificações operacionais para 

embalagem e apresentação de organizações da ONU que possuem interesse 

na vacina em questão (OMS, 2021). 

4.2 EVOLUÇÃO DO MERCADO 

 

O desenvolvimento das farmacêuticas sobre o mercado de vacinas foi 

acontecendo aos poucos ao passo que foi se vendo uma grande oportunidade 

na substituição da rota biológica de medicamento para a rota de síntese química. 

A principal barreira era a escassez tecnológica e fabril das farmacêuticas nesta 

nova rota. Então a partir de 1980 começou a ser observado um movimento de 

fusões e aquisições de indústrias de vacinas por grandes empresas 

farmacêuticas, até que em 2012 farmacêuticas como Sanofi, Pfizer, Merck, 

Novartis e GSK se transformaram nos maiores produtores globais, como pode 

ser observado na figura 1 (REINALDO GUIMARÃES, 2021). 
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Figura 1: Gráfico de vendas em milhões de dólares das farmacêuticas. 

 

Fonte: Adaptado de apresentação da OMS 2017. 

Em um cenário de oligopolização, a partir de 1994 houve a assinatura do acordo 

TRIPS, com a criação da Organização mundial do Comércio, aumentando a 

dificuldade da livre circulação internacional de conhecimento de base 

tecnológica, inclusive no campo das vacinas (REINALDO GUIMARÃES, 2021). 

Com base no mesmo autor, os dados da organização mundial da saúde indicam 

que o mercado global de vacinas possui um crescimento rápido e com acelerada 

mudança de status, tendo em vista que este mercado quase quadruplicou de 

valor entre 2000 e 2013, e possui projeção de alcançar 100 B de dólares até 

2025. Sendo que o crescimento deste mercado está associado a combinação 

de alguns fatores, como: o custo efetivo das imunizações, a importância da 

comunicação sobre doenças e novos tratamentos, novos fundos de 

oportunidades, novas técnicas de pesquisa e tecnologias de manufaturas, 

aumento da demanda, maiores mercados emergentes, aumento da expectativa 

de vida, maiores preços e comprovação de eficácia para a indústria. 

Entre os principais objetivos que as indústrias farmacêuticas buscam estão: 

Reduzir os custos, aumentar a capacidade de produção, ter uma posição 

competitiva e ter acesso a grandes mercados públicos e privados.  

Essas fusões entre as indústrias vêm formando o que chama de Big Bussiness. 

Juntamente com esta oligopolização, um outro processo ganhou força, o arranjo 
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internacional em 1994, e com a assinatura do acordo TRIPS, houve a criação 

da Organização mundial do comércio (OMC), aumentando a dificuldade de livre 

circulação internacional de conhecimento de base tecnológica (REINALDO 

GUIMARÃES, 2021). 

Neste cenário têm se o ingresso e promoção de Lei de patentes em diversos 

países, como os países em desenvolvimento e estas ações foram responsáveis 

por modular a trajetória das indústrias nacionais. Ainda no cenário dos países 

em desenvolvimento, foi possível observar quatro fases, sendo constituídas de: 

produção local precoce, maturação, expansão tecnológica, e inovação 

(MILSTIEN JB, GAULÉ P, KADDAR M, 2007). 

Cada uma destas fases caracterizas por: produtos, mercados e considerações 

regulatórias. Por exemplo a fase de produção local precoce foi marcada pela 

inclusão de várias vacinas no Programa Expandido de Imunização (EPI) como 

a vacina BCG, iniciando a produção de vacinas no setor público, já a segunda 

fase de maturação foi marcada pela determinação de controle de qualidade 

instituídos pela organização mundial da saúde para garantir a qualidade e 

eficiência da vacina, mas com o estreitamento e burocratização o processo de 

qualificação se tornou mais inviável e a produção nacional teve uma grande 

queda, a terceira fase é marcada pelo alto investimento em tecnologia e novas 

formas de produção, e por fim a última fase é caracterizada por sair da zona de 

conforto, enxergando o potencial de crescimento, alto investimento em pesquisa 

e desenvolvimento e leis regulatórias para garantir sempre a melhor qualidade 

(MILSTIEN JB, GAULÉ P, KADDAR M, 2007). 

4.3 SOBRE A VACINA 

 

Em meados de 2020 e 2021 com a pandemia causada pelo vírus do Covid-19 

houve a realização de um acordo entre São Paulo e china, para a produção da 

vacina CoronaVac. O acordo foi facilitado pois já havia um início de trajetória de 

internacionalização de atividades anteriormente ao momento da pandemia, 

promovida pela gestão Dória. As vacinas foram produzidas com matéria-prima 

recebida da China. Após produzidas, as vacinas eram enviadas ao Ministério da 

Saúde a partir de contrato firmado entre Butantan e PNI, para o fornecimento de 
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milhões de doses (SOUSA; RODRIGUES, 2021). 

O PNI foi criado em foi criado em 1973 e tem como objetivo: coordenar as ações 

de imunizações desenvolvidas no país. Ele é considerado como uma das 

medidas que mais teve impacto na redução da morbimortalidade da população 

quanto as vacinas, sendo comprovado pela redução das taxas de mortalidade 

infantil e de incidência de doenças imunopreveníveis em todo o mundo e no 

Brasil, após o advento da vacinação. Sua importância se deve principalmente a 

fatores geográficos pois o Brasil possui dimensões continentais além disso 

possui fronteiras secas com diversos países, se tornando vulnerável a epidemias 

que podem chegam e se espalhar facilmente (M. L. S. Maia Instituto de 

Tecnologia em Imunobiológicos, 2020). 

O PNI passou por diversos desafios, sendo eles: o fornecimento de 

imunobiológicos, assim foi criado o Programa de Autossuficiência Nacional em 

Imunobiológicos (PASNI) em 1985 que possui como objetivo a ampliação e 

diversidade da produção nacional de vacinas, a abrangência de outras faixa 

etárias, sendo assim o PNI até do recém nascido até o idoso, dificuldade de 

acesso a todas as comunidades seja por segurança ou crença religiosa, e a mais 

recente que são as Fake News, sendo necessário dados para embasar as 

respostas de forma científica. 

O atraso na aceitação ou recusa da vacina é conhecido como “hesitação 

vacinal”, sendo um fenômeno que pode variar com diversos fatores, como: 

tempo, lugar, contexto político, socioeconômico e a vacina. Este fenômeno gera 

uma tensão e levanta preocupações relacionadas a doenças infecciosas já 

controladas. Podendo ser gerado pelo medo de possíveis eventos adversos, a 

disseminação de “Fake News”, além de crenças filosóficas e religiosas (SUCCI, 

2018). 

A vacinação possui benefícios individuais e coletivos que são derivados de: 

grande estrutura de programas públicos de vacinação e autoridades de saúde, 

ação individual de profissionais da área da saúde e alto custo financeiro. O PNI, 

como citado anteriormente, faz parte desta estrutura contando com a confiança 

da população e profissional e garantindo que mais de 90% da população tenha 

cobertura vacinal para quase todos os imunobiológicos (SUCCI, 2018). 
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Mesmo com uma estrutura grande e complexa o tema ainda é alvo de diversas 

críticas e impactos. Alguns eventos foram observados, mas ainda não é possível 

definir se é derivado de uma oscilação temporária da cobertura de vacinas ou 

se a recusa aumentou, como: primeiro surto de sarampo desde 2000 nos 

estados de Ceará e Pernambuco após queda nas taxas de imunização ou a taxa 

de vacinação contra poliomielite, em 2016, sendo uma das menores, de 84,4% 

da população. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

4.4 IMPACTO SOCIAL 

 
A crise causada pela pandemia do COVID-19 fez refletir sobre todo o cenário 

brasileiro e expôs as principais dificuldades já existentes na área da saúde e as 

outras dificuldades que apareceram e necessitaram de cuidados e mudanças.  

Ao mesmo tempo que as dificuldades foram expostas, foi possível observar 

precariedades na infraestrutura, no desenvolvimento tecnológico e outros 

fatores, com isso foi necessário atualizar o sistema, de forma a “reconstrui-lo” 

pensando na maior disponibilidade de leitos, de equipamentos, de equipe, de 

informação e entre outros, mas ainda assim sem desestabilizar outras 

prioridades concorrentes que precisavam ser significativamente fortalecida, em 

termos de recursos físicos, humanos e financeiros essenciais, que são 

extremamente especiais no tratamento de ações que não podem ser 

interrompidas como doenças infeciosas, nutrição infantil e outros (MAZUMDAR, 

2020). 

Estes fatores, que são necessário investimento, são parte da estrutura para 

incentivo a vacinação, constituído primariamente do incentivo vindo dos 

profissionais da saúde, como citado pelo artigo de Succi anteriormente, mas com 

todas as influências negativas relativas a este processo em 2012 a OMS criou o 

Grupo de trabalho SAGE sobre Hesitância Vacinal, sendo definido como o 

atraso na aceitação ou recusa em vacinar apesar da disponibilidade de serviços 

de vacinação. Dentro os objetivos do grupo, podem se destacar: monitoramento 

da confiança e recusa da vacina e desenvolvimento de intervenções para 

comunicar, a fim de excluir as falhas de confiança da vacina. 

O processo de aceitação da vacina, de acordo com o artigo de Eve Dubé, 
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Maryline Vivion & Noni e MacDonald está associado a vários fatores, sendo eles: 

confiança, complacência e conveniência. A confiança é baseada na credibilidade 

passada e percebida dos profissionais de saúde, nas vacinas e na eficácia 

apresentada, já a complacência está associada a baixa percepção dos riscos 

das doenças que podem ser prevenidas através da vacina, e por último, a 

conveniência está associada a disponibilidade e acessibilidade dos serviços de 

saúde e da vacina. Em 2016 foi realizado um estudo em 67 países, avaliando os 

fatores citados e crenças religiosas, revelando que a confiança nas vacinas de 

modo geral é alta, mas varia em diferentes regiões, sendo que, de acordo com 

o estudo, as maiores taxas de sentimentos negativos em relação a vacinas estão 

associadas a maiores índices de escolaridade (SUCCI, 2017). 

Ainda de acordo com o artigo de Succi, a decisão de vacinar ou não é 

impulsionada por vários fatores e a estes ainda é somado a experiência pessoal, 

a história família, a opinião de amigos e as informações que recebem de diversos 

canais, podendo ser corretas ou não.  

A fim de conseguir diminuir a recusa a OMS publica normas para assegurar o 

controle da segurança das vacinas, assim como informar sobre todos os efeitos 

das vacinas, sejam eles, leves como dor leve no local de aplicação, ou severo, 

como cegueira, para que sempre haja avaliação contínua da farmacovigilância 

e para seguir com o princípio ético da verdade, livre de preconceito e juízos de 

valor (SANTOS, 2013). 

Há inúmeras outras iniciativas com o intuito de diminuir a recusa vacinal, muitas 

delas baseadas em ampliar o acesso a informação e distribuí-la através de 

canais de “confiança” do público. Como exemplo temos: uma estudo realizado 

em 2021 por uma séria de doutores em Belém – PA durante   uma  vivência  

acadêmica, onde forneceram informações aos responsáveis a respeito da 

importância da vacinação infantil, sendo percebido ao final da vivência que no 

retorno dos responsáveis a atividade foi de extrema importância para a análise 

do conhecimento adquirido pelos responsáveis sobre o tema abordado e 

também o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) publicando 

informações sobre a importância da vacinação, ao explicar como é o processo 

de fabricação, distribuição e os benefícios da vacinação. 



22 
 

4.5 IMPACTO POLÍTICO 

 
A crise causada pela pandemia do COVID-19 fez refletir sobre todo o cenário 

brasileiro e expôs as principais dificuldades já existentes na área da saúde e as 

outras dificuldades que apareceram e necessitaram de cuidados e mudanças.  

Ao mesmo tempo que as dificuldades foram expostas, foi possível observar 

precariedades na infraestrutura, no desenvolvimento tecnológico e outros 

fatores, com isso foi necessário atualizar o sistema, de forma a “reconstrui-lo” 

pensando na maior disponibilidade de leitos, de equipamentos, de equipe, de 

informação e entre outros, mas ainda assim sem desestabilizar outras 

prioridades concorrentes que precisavam ser significativamente fortalecida, em 

termos de recursos físicos, humanos e financeiros essenciais, que são 

extremamente especiais no tratamento de ações que não podem ser 

interrompidas como doenças infeciosas, nutrição infantil e outros (MAZUMDAR, 

2020). 

Além dos aspectos de infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, muito 

marcado pela corrida do desenvolvimento da vacina, outro cenário foi exposto, 

o da disputa política e diplomática no Brasil, marcada por discursos políticos com 

ideologias contrárias sobre gravidade da doença, efetividade das vacinas, 

confiabilidade e obrigatoriedade da vacinação. Este cenário foi marcado 

principalmente pelo meio digital, através das redes sociais, onde diferentes 

figuras políticas discursavam em relação a seu próprio interesse e no que 

acreditava (SILVA; BAALBAKI, 2021). 

De acordo com os mesmos autores, este cenário foi responsável pela 

disseminação de diversas informações, reais ou não, e que foram os 

precursores do impacto socioeconômico a cerca da vacina. O fenômeno 

conhecido como infodemia compreende, além dos embates narrativos, a 

desinformação. Em especial, no Brasil, este evento da desinformação sobre a 

Covid-19 foi amplamente impulsionado pelo discurso político e pela ausência de 

alinhamento entre as autoridades (RECUERO;  SOARES, 2020). 
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4.6 IMPACTO ECONÔMICO 

 
O impacto econômico vai além do investimento e pesquisa, compra de insumos 

para fabricação, mão de obra e entre outros, ele se caracteriza por impacto nos 

mais diversos cenários, gerando desemprego, desaceleração do consumo, 

diminuição das fontes de riqueza, como: comércio, turismo etc.  

Há avaliações existentes que mostrar que o melhor cenário econômico para o 

Brasil é a vacinação em massa, gerando uma volta massiva ao mercado de 

trabalho e afins, como: “A melhor política econômica hoje é a vacinação em 

massa. Nós precisamos vacinar rapidamente a população para garantir o retorno 

seguro ao trabalho”, afirmou Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica 

do Ministério da Economia.  

Além dos pontos citados, o cenário econômico sofre influências de diversas 

tendências, sendo elas investimentos internos e externos, confiança destes 

investidos nos diversos setores, a economia girando com a geração de 

empregos e mais consumo e entre outros. Por exemplo, um dos cenários 

observados é o da vacinação de Covid-19, mesmo com um avanço e 

crescimento das indústrias, ainda não se recuperou o nível de confiança para 

investimentos, devido ao cenário apresentado, e cada próximo passo ainda pode 

ser incerto (SAFRA, 2021). 

De acordo com o mesmo estudo do Safra, os impactos da vacinação são tão 

fortes que são decisivos para curto, médio e longo prazo, na medida que é 

necessário avaliar todos os impactos sobre a economia e os desdobramentos 

necessários relacionados a políticas de acolhimento para pessoas mais 

vulneráveis, atrativo para empresas e geração de empresas e entre outros.  

Além do impacto econômico causado pela perda de empregos, alto número de 

mortes e sequelas, deve se pensar no impacto econômico não esperado 

destinado ao desenvolvimento da vacina, compra de matéria-prima, de vacina, 

auxílio emergencial e entre outros. O governo desenvolveu um portal de 

transparência destinado aos gastos originados pelo Covid-19, e apesar, de 

serem valores de alta relevância, tanto em 2020, quanto em 2021 gastou-se 

menos que o previsto (TESOURO TRANSPARENTE, 2021). 
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Pesquisas indicam que os impactos econômicos da pandemia, poderão ser 

observados até 2045 no Brasil, segundo pesquisadores da Rede CLIMA, através 

da integração de dados epidemiológicos e modelagem econômica. Entre os 

dados utilizados, o número de mortes causadas pela Covid – 19 foi determinante 

para entender a extensão dos efeitos sobre a economia, sendo que foram 

estimados a perda potencial de renda e de consumo no ciclo de vida das 

pessoas que morreram. Os pesquisadores ainda indicam que os estados mais 

atingidos pela doença terão novos custos econômicos para atender novas 

demandas decorrentes das sequelas da doença (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, 2021). 
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5 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi levado em consideração principalmente 

pesquisas qualitativas, que trabalham com o mundo dos significados, das 

crenças, dos valores e das atitudes, elementos constitutivos do universo humano 

(MINAYO, 2012). Conjuntamente com as pesquisas qualitativas, foi realizada a 

análise deste universo, muito marcado por subjetividade, mas que a todo o 

momento buscará fatos para justificativas e exposições. Como proposto por 

Robert K. Yin (YIN, 2015) o estudo de caso se caracteriza por um alinhamento 

de metodologias que busca entender a natureza de um fenômeno em seus mais 

diversos campos, como contexto social, político e econômico. 

Segundo Yin (2015), há algumas técnicas a serem aplicadas para o estudo de 

caso, como experimento, análise de arquivos, pesquisa histórica e entre outros. 

No caso deste trabalho foram utilizadas as seguintes estratégias: levantamento, 

análise de arquivos e pesquisa teórica.  

No levantamento foram abordados pontos como quem, o que, onde, quantos e 

quanto, assim como na análise de arquivos. Ambos não exigem controle sobre 

eventos comportamentais, mas podem focalizar em acontecimentos 

contemporâneos, como a Pandemia de COVID – 19, que serviu de base para 

este trabalho. E por fim, dentro das estratégias, foi utilizada a pesquisa teórica 

que aborda como e por que, não levando em consideração eventos 

contemporâneos e nem controle sobre eventos comportamentais, ao passo que 

são citados eventos passados e impactos na sociedade, economia e política 

(YIN, 2015). 

Para aplicação das estratégias, como explicitadas por Yin, foi utilizada a internet 

para a busca de conteúdo. Primeiramente realizando o levantamento de dados 

e pesquisa teórica, entendendo como funciona o mercado das vacinas, como se 

comportam as empresas, o governo e a população acerca deste tema, assim 

como buscar em dados históricos, fatos que podem influenciar o cenário social, 

político e econômico atual, e após obter estes dados, será realizado a análise 

dos arquivos, entendendo o avanço do mercado, entre as medidas que estão 
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sendo tomadas, quais podem ser efetivas, e se não, o porquê.  

Para a confecção dos resultados, a partir metodologia de Robert K. Yin (YIN, 

2015), foi realizada análise por similaridade a partir de eventos passados, onde 

foi possível observar o comportamento da população, do desenvolvimento 

científico e tecnológico, e como foi o pós-movimento, entendendo assim os 

direcionamentos de investimentos, aceitação da população e quais os efeitos. 
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6 RESULTADOS 

6.1 ACORDO ENTRE SÃO PAULO E CHINA  

 

A pandemia de Covid-19 causou inúmeros impactos nos diversos cenários da 

sociedade, incluindo social, político e econômico. Dos diversos pontos tratados 

durante o trabalho foi possível observar a interferência da incompatibilidade de 

pensamentos entre os governantes e as decisões neste período, como a 

hesitância vacinal tem impacto direto na sociedade, como as campanhas de 

vacinação foram posicionadas e entre outros pontos. A partir destas discussões 

foi possível chegar a alguns resultados. 

Um grande ponto durante a pandemia foi o desacordo entre o governo estadual 

e o governo federal em relação a posicionamento social e investimentos 

realizados durante o período. Como foi relatado durante a revisão bibliográfica, 

o estado de São Paulo investiu no acordo com a china e realizou a compra de 

matéria-prima para produção de vacinas no Instituto Butantan, além da 

importação de diversas outras vacinas. Entre os variados gastos do estado de 

São Paulo é possível observar que de 2020 a 2022 o maior investimento foi 

direcionado a saúde, como pode ser observado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

Figura 2: Total de investimento do Governo de São Paulo nos diversos setores  
de 2020 a 2022. 

 

Fonte: Adaptado de Portal da Transparência do Governo de São Paulo em 

junho de 2022. 

Este investimento foi dividido entre diversas frentes da saúde, e possui um perfil 

apresentado na figura 3. 

 

Figura 3: Total de investimento empenhado pelo Governo de São Paulo para  
saúde de 2020 a 2022. 

 

Fonte: Adaptado de Portal da Transparência do Governo de São Paulo em 

junho de 2022. 
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6.2 A EVOLUÇÃO DO MERCADO ACERCA DO TEMA 

 

Além da evolução das fabricantes da vacina ao longo dos anos, o 

desencadeamento da pandemia global e o desenvolvimento das vacinas, trouxe 

um retorno nunca visto pelas fabricantes em outro momento da história em tão 

pouco tempo. 

Segundo estudos da People’s Vaccine Alliance (PVA), as três principais 

fabricantes em meados de 2021, as farmacêuticas BioNTech, Moderna e Pfizer 

juntas obtiveram lucros de 65 mil dólares por minuto. A estimativa realizada pela 

PVA prevê que lucro total de 2021 seja de 34 bilhões de dólares.  

Um dos reflexos desta evolução é o aumento das ações das farmacêuticas, que 

obteve um máximo de valor em 10 de setembro de 2021, devido ao cenário 

acelerado de vacinação, como pode ser visualizado na Figura 4.  

 

Figura 4: Oscilação do valor das ações das farmacêuticas em 5 anos. 

 

Fonte: Adaptado de Google finanças em junho de 2022. 
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Não foram encontradas mais informações sobre a Johnson & Johnson. 

6.3 DISCUTIR ACEITAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

Foram realizados alguns estudos sobre a relação entre vacinação e óbitos, 

referente ao Covid 19. Um estudo realizado no sul do Brasil, a partir de modelos 

de regressão Binomial Negativa para estimar CFRs de acordo com o estado 

vacinal e faixa etária, incluindo neste estudo informações de 59853 casos 

confirmados e 1687 mortes pela doença, reportados entre janeiro e outubro de 

2021. Destes casos 75% dos óbitos por Covid-19 ocorreram em indivíduos que 

não foram imunizados contra a doença. Foi analisado as taxas de letalidade em 

três modelos: de acordo com idade, status de vacinação e a combinação entre 

idade e vacinação. Em relação apenas a idade, observou se uma maior 

letalidade quanto maior a idade. Em relação ao status de vacinação, pode ser 

observado que os indivíduos vacinados apresentam uma taxa de 40,4% menor 

de letalidade em relação aos não vacinados. Já o terceiro modelo demonstrou 

que a vacinação diminuiu os óbitos em todas as faixas etárias (AMERICAN 

JOURNAL OF INFECTION, 2022). 

Os resultados publicados na American Journal os infection vão de encontro a 

diversos outros trabalhos e divulgados no jornal, assim como um estudo 

observacional com dados de 90 países, onde foi possível observar que a cada 

aumento de 10% na cobertura vacinal, a mortalidade cai 7,6%. 

Por similaridade, é possível observar a efetividade da vacinação em casos como 

o ressurgimento de doenças imunopreveníveis, entre elas: caxumba, sarampo e 

febre amarela. Por exemplo, segundo a OMS houve um aumento de 300% dos 

casos de sarampo no ano de 2019 decorrido da diminuição da vacinação 

(MACEDO, 2019). 

Além da Tríplice Viral, responsável pelo combate a Sarampo e Caxumba, é 

possível visualizar uma queda na cobertura vacinal de diversos outros 

imunizantes, como visto na Figura 5. 
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Figura 5: Cobertura Vacinal no Brasil por Imunizante de 2015 a 2022 

 

Fonte: Adaptado de DATA Sus – http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-

web/faces/inicio.jsf 

Para a construção do gráfico foi necessário exportar a base de dados do site do 

DATA Sus, organizar a base exportada em csv., construir uma tabela dinâmica, 

a fim de tratar os dados e plotar o gráfico. 

6.4 PRINCIPAIS IMPACTOS DA VACINA NOS DIVERSOS SETORES 

 

Ao longo da construção deste trabalho foi possível observar como os diferentes 

âmbitos foram impactados pelas ações da sociedade, dos poderes 

governamentais, do cenário mundial e das ações do tempo. Cada um destes 

âmbitos foi essencial para a construção de um cenário que cada vez mais tenta 

trazer mais segurança aos cidadãos. 

Uma pesquisa realizada Lorena G. Barberia e Isabel Seelaender Costa Rosa 

com o tema: “De que maneira a ideologia afeta a disposição em se vacinar contra 
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o Sars-Cov-2?”, busca encontrar quais os impactos, além do social, político e 

econômico, como o de mudança de ideologia, crenças e valores pós pandemia 

(BARBERIA; ROSA, 2021). 

A pesquisa “De que maneira a ideologia afeta a disposição em se vacinar contra 

o Sars-Cov-2?”, ainda conta com pesquisa estatística sobre os impactos de 

idade, renda e localização sobre a aceitação da vacinação. Onde foi possível 

observar como a disseminação de informações com apoio técnico e científico foi 

essencial para entenderem sobre os grupos de riscos, diminuição de contração 

da doença em sua forma mais grave, alcance maior de campanhas de apoio e 

políticas governamentais auxiliaram no aumento do aceite. A “polêmica” vacina 

CoronaVac foi colocada em pauta, visualizada de diferentes posicionamentos 

políticos e econômicos, e com os impactos citados foi possível observação uma 

grande aceitação, mesmo após muitos embates políticos, como diferentes 

posicionamentos entre os governantes, econômicos, como a fabricação pelo 

Instituto Butantan, e social, como a eficiência apresentada frente a outras 

vacinas. Mesmo com as respostas positivas sobre a aceitação da vacina, ainda 

é possível observar a persistência de diversos questionamentos sobre 

plataforma vacinal e marca da vacina, reforçando assim a necessidade de 

informação e apoio a população.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Ao longo da construção deste trabalho foi possível observar como os diferentes 

âmbitos foram impactados pelas ações da sociedade, dos poderes 

governamentais, do cenário mundial e das ações do tempo. Cada um destes 

âmbitos foi essencial para a construção de um cenário que cada vez mais tenta 

trazer mais segurança aos cidadãos. 

7.1 ACORDO ENTRE SÃO PAULO E CHINA 

 

Através dos gráficos é possível observar um alto investimento na secretária da 

saúde e principalmente em meados de 2020 e 2021. O primeiro pico de 

investimentos, de meados de 2020, foi destinado a criação de hospitais de 

campanhas e parcerias com hospitais particulares para cuidar, já o segundo, em 

meados de 2021, teve como destino a compra de matérias-primas e 

investimento no Instituto Butantan para a fabricação de vacinas. 

Apesar do desacordo entre os governos, a ação do governo de São Paulo 

venceu diversos preconceitos referente as marcas de vacinas e as falsas 

informações acerca dos possíveis efeitos colaterais, com isto implementando 

uma campanha de vacinação e divulgação de números apoiando a diminuição 

no número de óbitos e trazendo maior clareza e segurança para todo o país. 

 

7.2 A EVOLUÇÃO DO MERCADO ACERCA DO TEMA 

 

A evolução deste mercado, além do que pode ser visualizado em relação a 

tamanho das farmacêuticas, também pode ser visualizado pelo valor de suas 

ações crescendo exponencialmente no período de pico de procura e demanda 

pela vacina. 

Apesar da previsão realizada pelo PVA apresentar um valor de lucro alto com a 

combinação das 3 farmacêuticas, o fechamento apenas da Pfizer mostra que no 

final do 2021 ela faturou 36,8 bilhões de dólares, sozinha. 
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Mas como foi possível observar o valor das ações também obteve uma queda e 

a grande aposta acerca do tema é devido a quebra de patente das vacinas, 

caindo assim o seu valor das ações frente ao mercado. 

 

7.3 ACEITAÇÃO DA VACINAÇÃO 

 

Ainda não é possível prever todos os impactos causados pela pandemia global 

do Covid 19, mas o desenvolvimento tecnológico e científico possibilitado por 

este período, será uma conquista que ficará marcada na história. Os pontos que 

podem apoiar são parte do comportamento humano pós outros eventos na 

sociedade como: revolta da vacina, gripe espanhola, a epidemia de H1N1, gripe 

e entre outros.  

Com o passar do tempo é possível observar uma tendência das vacinas contra 

a Covid-19 próxima as vacinas da gripe, em relação a constância e necessidade 

de diversas doses, além da possível efetividade da vacina de influenza no 

combate a transmissão de Covid-19.  

 

7.4 PRINCIPAIS IMPACTOS DA VACINA NOS DIVERSOS SETORES 

 

Com os resultados encontrados sobre a importância da vacinação, como o 

impacto da hesitância vacinal pode aumentar o número de mortes e pode se 

associar este perfil a Covid-19 pela similaridade de necessidade de vacina para 

diminuir as chances de adquirir a doença ou adquirir com os sintomas mais 

graves, é possível influir a extrema importância das campanhas de vacinação, 

da disseminação de informações que combatam as informações falsas e do 

contínuo avanço científico e tecnológico.  
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7.5 PRÓXIMOS PASSOS 

 

Este trabalho retratou os cenários: político, econômico e social após, 

aproximadamente, 2 anos de início da pandemia do Covid-19, desta forma 

muitos impactos só poderão ser observados e analisados após alguns anos.  

O objetivo deste é retratar como o mercado evoluiu, como foi o acordo entre São 

Paulo e China, como foi o processo de aceitação e hesitância vacinal, além de 

demonstrar os principais impactos citados anteriormente. Como próximos 

passos é possível analisar o comportamento do mercado acerca do tema com a 

quebra ou não das patentes de vacinas, assim como a partir do novo perfil de 

vacinação, como um perfil recorrente, pode impactar na aceitação ou não das 

vacinas e na imunização da população, assim como determinar os impactos 

sanitários, o que pode influir na economia a partir das decisões, do mercado de 

trabalho, da inflação e dos investimentos internacionais, analisar os impactos 

políticos como a postura dos governantes por influir nos resultados de uma 

eleição presidencial, por exemplo, entre vários outros pontos. 
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