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RESUMO 

 

A pandemia da COVID-19 gerou intensa atividade de comunicação em massa relacionada às 

vacinas contra o SARS-CoV-2, uma vez que a comunidade científica internacional foi 

mobilizada para pesquisa de soluções de enfrentamento da doença, gerando conhecimento 

médico, tecnológico e logístico que culminou na maior campanha mundial de vacinação de que 

se tem conhecimento na história. A mídia jornalística abordou o desenvolvimento, negociação, 

regulamentação, distribuição e aplicação das vacinas no Brasil e no mundo durante a pandemia. 

A literatura comprovou que existe uma relação direta entre o posicionamento da mídia em 

relação à crise sanitária gerada pela COVID-19 e a percepção das pessoas em relação aos riscos 

trazidos pelo vírus. A cadeia de suprimentos da vacina é parte deste contexto e foi estudada 

atentamente pelos diferentes profissionais envolvidos nos esforços de entender e executar um 

plano de imunização nacional numa corrida contra o tempo e a indisponibilidade de doses. Este 

estudo tem como objetivo analisar a cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no 

Brasil do ponto de vista teórico e durante o enfrentamento de uma pandemia, através de uma 

análise documental, baseada em matérias digitais publicadas pela Agência Brasil e Folha de 

São Paulo. Utilizando a ferramenta Atlas TI, os documentos selecionados foram analisados e 

codificados com foco nos componentes de uma cadeia de suprimentos de vacinas sugeridos 

pela literatura. Com o levantamento realizado foi possível verificar que uma cadeia de 

distribuição de vacinas pode ser categorizada e analisada a partir da disponibilidade de produto, 

alocação e distribuição das doses. No entanto, em períodos de pandemia, a questão da 

disponibilidade aparece em destaque na mídia. As cadeias de distribuição de vacinas diferem 

entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como o Brasil, que dependem da 

importação ou transferência de tecnologia para obtenção de novos imunizantes. A 

disponibilidade de vacinas interfere nos planos de alocação e estratégia de distribuição, dando 

maior ou menor celeridade e eficiência às campanhas de vacinação. Como contribuição desse 

trabalho, foram sugeridos ajustes no framework estudado em relação às incertezas e 

ineficiências do governo, principalmente no que tange os riscos de irregularidades, para 

cobertura de cenários de pandemia em países em desenvolvimento. 

 

PALAVRAS-CHAVES: cadeia de suprimentos; COVID-19; logística; mídia; vacina. 



 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic generated intense mass communication activity related to vaccines 

against SARS-CoV-2, as the international scientific community was mobilized to research 

solutions to combat the disease, generating medical, technological and logistical knowledge 

that culminated in the largest worldwide vaccination campaign known in the history. The 

journalistic media addressed the development, negotiation, regulation, distribution and 

application of vaccines in Brazil and in the world during the pandemic. Literature has proven 

that there is a direct relationship between the context of the health crisis generated by COVID-

19 by the media and people's perception of the risks brought by the virus. The vaccine supply 

chain is part of this context and has been carefully studied by the different professionals 

involved in the efforts to understand and execute a national immunization plan in a race against 

time and the lack of doses. This study aims to analyze the distribution chain of vaccines against 

COVID-19 in Brazil from a theoretical point of view and during a pandemic period, through a 

documentary analysis, based on digital materials published by Agência Brasil and Folha de São 

Paulo. Using the Atlas TI tool, the selected documents were analyzed and coded focusing on 

the components of a vaccine supply chain suggested by the literature. With the survey carried 

out, it was possible to verify that a vaccine distribution chain can be categorized and analyzed 

based on the availability of product, allocation and distribution of doses. However, during 

pandemic periods, the issue of availability features prominently in the media. Vaccine 

distribution chains differ between developed countries and developing countries, such as Brazil, 

which depend on the importation or transfer of technology to obtain new immunizing products. 

The availability of vaccines interferes on allocation plans and distribution strategy, giving 

greater or lesser speed and efficiency to vaccination campaigns. As a contribution of this work, 

adjustments were suggested in the studied framework in relation to the uncertainties and 

inefficiencies of the government, especially regarding the risks of irregularities, to cover 

pandemic scenarios in developing countries. 

 

KEY WORDS: COVID-19; logistics; media; supply chain; vaccine.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia de COVID-19 trouxe grande preocupação para a população mundial e foi 

a temática principal de muitas matérias vinculadas na mídia jornalística. Em meio às 

publicações de veículos de comunicação sobre as estatísticas de mortes e evolução das 

campanhas de vacinação, notícias veiculadas também abordaram a logística relacionada às 

vacinas. A relevância do tema levou jornalistas de mídia impressa e digital, televisão e rádio a 

pesquisarem sobre a produção e distribuição de vacinas. 

As vacinas são consideradas no meio científico como uma das maiores histórias de 

sucesso da medicina moderna (BEZERRA et al., 2021) Uma longa trajetória de pesquisa e 

inovação proporcionou o avanço no controle de doenças transmissíveis, não somente com 

vacinas inovadoras como também com a descoberta de formas de alcançar a cobertura vacinal 

universal. Os programas de imunização bem-sucedidos possibilitam que outros programas de 

desenvolvimento econômico sejam implementados, como iniciativas ligadas à educação 

(WHO, 2017). 

A vacinação é o método mais confiável e econômico de evitar e controlar as doenças 

infecciosas (DHAMA et al., 2020; LIMA, ALMEIDA e KFOURI, 2021; OLIVEIRA et al., 

2021 apud BEZERRA et al., 2021). Nas últimas duas décadas, consideráveis investimentos 

foram feitos para assegurar o direito à saúde e acesso às vacinas para crianças e adultos em todo 

o mundo.  

Novos desenvolvimentos, dispositivos de entrega modernos e tecnologias de cadeia de 

frio possibilitam que uma série de vacinas protejam milhões de pessoas nos diferentes países 

contra as doenças infecciosas mais mortais (RAO et al., 2017). Casos mais graves que envolvem 

vírus com alta transmissibilidade têm o potencial de iniciar epidemias em determinadas regiões 

ou pandemias, como a gerada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) no seu relatório de cobertura de 

imunização relativo ao ano de 2020, de 2 a 3 milhões de mortes são evitadas por ano com a 

devida imunização a doenças evitáveis por vacinas já disponíveis no mercado. Ainda assim, 

quase 23 milhões de crianças com menos de um ano de idade não receberam vacinas básicas 

segundo o mesmo relatório. Apesar dos citados fatos de relevância mundial, há evidências de 

que as cadeias de suprimentos de vacinas não receberam atenção proporcional ao desafio de 

produzir e distribuir item de aplicação tão nobre para a saúde da população como um todo, 

principalmente para crianças em países pobres. 
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Estudos comprovam que tais cadeias em todo o mundo apresentam restrições 

substanciais e gargalos que impedem que as vacinas cheguem a todos aqueles que as necessitam 

(LEE et al., 2015). As questões relacionadas à distribuição de vacinas são mais críticas em 

países com população predominantemente de baixa a média renda, mas também ocorrem em 

países desenvolvidos (LEE e HAIDARI, 2017). 

A cadeia de suprimentos de uma vacina é um sistema complexo de etapas, processos, 

equipamentos, veículos e pontos de disposição desde a sua origem até seu destino final (LEE e 

HAIDARI, 2017). Dada a relevância desse fluxo para garantia de que a vacina será aplicada no 

paciente a ser imunizado com 100% da sua eficácia, é importante planejar a cadeia de 

distribuição da vacina desde o desenvolvimento do seu perfil alvo.  

Para que mais vacinas cheguem aos seus públicos-alvo de forma eficaz e 

economicamente viável, é preciso investir nas suas cadeias de suprimentos, principalmente 

naquelas que não apresentam estabilidade térmica de médio ou longo prazo e, portanto, exigem 

equipamentos especiais e controle de temperatura ao longo de toda a rota. 

A realidade do Brasil em relação à cadeia de suprimentos de vacinas apresenta 

vantagens quando comparada aos países elegíveis pela Aliança Global para Vacinas e 

Imunizações (GAVI) e analisados no estudo de Lee et al. (2015), mas apresenta deficiências 

estruturais expostas na mídia jornalística na cobertura sobre a pandemia COVID-19. O país 

evoluiu significativamente no tema vacinação desde a criação do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) em 1973, porém ainda apresenta desigualdades entre as diferentes regiões. 

Os grandes centros possuem postos de vacinação, campanhas anuais e profissionais de saúde 

capacitados enquanto pequenos vilarejos ou comunidades ribeirinhas na região norte carecem 

de infraestrutura básica como energia elétrica (SANTOS, 2017). 

Até o ano de 2020, o Brasil foi considerado pela OMS, no seu relatório de cobertura de 

imunização, como um dos dez países que não garante imunização básica para 100% das suas 

crianças no primeiro ano de vida. Essa é uma questão crítica e desafiadora para um país 

considerado de referência mundial em produção de vacinas pela Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) desde 2017. Se não há barreiras no subsistema de manufatura das vacinas, 

fatores críticos no subsistema de distribuição das vacinas impedem que todos os brasileiros 

sejam beneficiados pela imunização, além de questões ligadas ao acesso às campanhas por parte 

da população em geral. 

A partir da possibilidade de consolidar o conteúdo divulgado por fontes jornalísticas 

digitais não especializadas em cadeias de suprimentos, essa pesquisa foi realizada através de 

uma análise documental para investigar como a opinião pública foi formada em relação às 
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questões técnicas básicas relacionadas à vacinação num momento crítico de pandemia, diante 

do grande desafio logístico de distribuir vacinas em todo o território nacional. A população 

leiga, desconhecendo as etapas de uma cadeia de produção e distribuição de vacinas, deparou-

se com informações truncadas, abordagens politizadas, críticas ao governo, negacionismo, 

cronogramas otimistas, entre tantas outras mensagens divulgadas em relação às vacinas. O 

cidadão comum foi colocado diante de um vasto repertório de informação em relação à 

imunização contra COVID-19 enquanto sua maior dúvida era saber quando e onde a vacina 

estaria disponível para si e seus entes próximos. 

Neste sentido, é importante explorar como a mídia jornalística não especializada 

reportou a cadeia de suprimentos de vacinas contra COVID-19 no Brasil em relação aos seus 

componentes estruturantes citados na teoria (disponibilidade de produto, alocação e 

distribuição). Essa pesquisa focou no subsistema relativo à cadeia de distribuição destacado por 

De Boeck et al. (2020), que se inicia com a disponibilização das vacinas em estoques a nível 

nacional e finaliza com a vacinação da população alvo, como demonstrado na Figura 1. Desta 

forma, o estudo buscou responder a seguinte questão de pesquisa: “Como a mídia jornalística 

reportou a cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil em relação à 

disponibilidade de produto, alocação e distribuição de doses?”. 

A escolha de fontes não técnicas para levantamento das matérias publicadas, 

consideradas como dado bruto, está diretamente ligada à exploração do papel crítico da mídia 

como transmissora de informações e formadora de opinião em relação a assuntos diversos, 

incluso temas relacionados à cadeia de suprimentos (HARTMANN, 2021).  

A análise documental é considerada uma alternativa na pesquisa qualitativa por levantar 

aspectos não explorados de um tema ou problema. Trata-se de uma sistemática para revisar e 

avaliar documentos, impressos ou eletrônicos (BOWEN, 2009). A análise dos documentos 

requer do pesquisador a disciplina de examinar e interpretar os dados para extrair significado, 

aprofundar o entendimento e desenvolver conhecimento empírico (RAPLEY, 2007). 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo analisar como a cadeia de distribuição de vacinas contra 

COVID-19 no Brasil foi reportada pela mídia jornalística não especializada em relação à 

disponibilidade de produto, alocação e distribuição, através de uma análise documental. 

Ressalta-se que o foco da pesquisa está no subsistema de distribuição, e não no processo de 

manufatura da vacina. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar aspectos relevantes da cadeia de distribuição de vacinas do ponto de vista 

teórico através de uma revisão da literatura; 

• Identificar como os componentes e subelementos de uma cadeia regular de distribuição 

de vacinas podem se modificar num cenário de pandemia em países em 

desenvolvimento, como o Brasil; 

• Avaliar, na percepção da mídia jornalística, como a cadeia de distribuição da vacina 

contra a COVID-19 foi implantada e executada no Brasil. 

 

1.3 Justificativa 

 

Desenvolver novas vacinas e medir sua eficácia no combate à doença alvo são as 

principais preocupações dos cientistas e profissionais de saúde que trabalham em imunização. 

Todavia, por melhor que seja a vacina ela só traz benefícios quando atinge o corpo humano 

(LEE e HAIDARI, 2017). Essa trajetória desde a produção até o paciente é considerada a cadeia 

de suprimentos da vacina e merece atenção de pesquisadores, estudiosos e profissionais da área 

no intuito de reduzir barreiras, resolver gargalos e viabilizar um fluxo de imunobiológicos ao 

maior número possível de necessitados em diferentes partes do globo, independentemente da 

condição econômica ou social de cada país. Para Lee e Haidari (2017), considerar as questões 

relacionadas à cadeia de suprimentos antes da vacina chegar ao mercado ajuda a desenvolver 

vacinas e programas de vacinação mais adequados ao sistema. 

Segundo Costa et al. (2017), a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece que 

a capacidade de entregar de forma segura os medicamentos, durante as crises humanitárias é 

tão importante quanto obtê-los. Nesse contexto, a administração de vacinas e todos os processos 

relacionados a essa atividade ocupam posição de destaque na logística humanitária como meio 

de desenvolvimento de melhores condições globais de saúde (COSTA et al., 2017). 

Desde a criação do PNI, muito se avançou no combate a doenças como poliomielite, 

malária, febre amarela, sarampo, dentre outras. A presença do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em todas as cidades brasileiras facilita o atendimento ao calendário de vacinação e realização 

de campanhas. Por outro lado, o desequilíbrio social e educacional agravado por um sistema de 

saúde deficitário limitam os benefícios de um programa de vacinação de amplitude nacional. 

A estrutura da cadeia de suprimentos de vacinas no Brasil é complexa, possui diferentes 

stakeholders envolvidos na produção e distribuição e enfrenta desafios logísticos compatíveis 
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com um país de grande dimensão territorial (COSTA et al., 2017). Como agravante com 

potencial de geração de problemas ao longo da cadeia de suprimentos, não há a devida 

integração entre os órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos no planejamento, compra 

e distribuição das vacinas e outros componentes requeridos para vacinação (agulhas, seringas, 

diluentes, etc.). Como exemplo, o PNI estabelece que o governo federal deve adquirir as vacinas 

enquanto os estados são responsáveis pela compra de seringas e agulhas. 

Outro fator de alta relevância na distribuição de vacinas é a existência de uma cadeia de 

frio estruturada e economicamente viável. O Brasil possui uma rede que atende às condições 

atuais requeridas para vacinas e medicamentos, incluindo um certo volume de materiais que 

são transportados congelados, mas distribuir vacinas com grande instabilidade térmica pelas 

estradas brasileiras é uma atividade crítica. A falta de estrutura nas unidades de saúde 

responsáveis pela vacinação é uma preocupação e pode afetar o serviço entregue à população. 

A armazenagem das vacinas em centros de distribuição intermediários é uma 

preocupação adicional visto que exige profissionais treinados e atentos às diferentes faixas de 

temperatura requeridas por cada produto. Há também a necessidade de equipamentos de 

segurança ou redundância, como geradores, capazes de cobrir qualquer eventual falta de 

energia, evitando a perda das vacinas por excursão de temperatura. 

O presente trabalho está estruturado em seis seções. Inicialmente tem-se a introdução, 

os objetivos do trabalho e justificativa. A segunda seção apresenta o referencial teórico que traz 

a teoria relacionada às cadeias de distribuição de vacinas no que se refere à questão de pesquisa 

desse estudo. Na sequência, encontra-se o detalhamento da metodologia, seguido da análise de 

dados. A quinta seção apresenta uma discussão dos principais resultados encontrados. Por fim 

é apresentada uma conclusão do trabalho destacando-se as contribuições para o tema 

pesquisado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Origem das Vacinas 

 

A palavra vacina tem sua origem no vocábulo “VACCA” do latim, que deriva para 

“VACCINUS”, adjetivo relativo à vaca. Essa associação da vacina com a vaca surgiu no final 

do século XVIII quando o médico britânico Edward Jenner (1749-1823) publicou a sua tese de 

que a inoculação da varíola bovina era um método mais seguro e eficaz de proteção quando 

comparado à inoculação do vírus humano, prática difundida na Inglaterra na segunda metade 

do mesmo século (BENNETT, 2020). A varíola é uma doença conhecida desde a antiguidade 

cuja persistência se baseava na transmissão contínua entre humanos (LEVI e KALLAS, 2002). 

O legado de Jenner surgiu da observação das feridas nos úberes das vacas, semelhantes 

aquelas produzidas pela varíola em humanos, e da constatação de que as mulheres que 

realizavam a ordenha desenvolviam uma variante mais suave da doença, após exposição ao 

vírus bovino. Segundo Bennett (2020), assim surge a primeira vacina com vírus atenuado de 

que se tem registro na história do ocidente para proteção contra a varíola, uma das doenças 

epidêmicas mais mortais da humanidade, cuja erradicação foi declarada pela OMS em 1980. 

Em 1967, com o objetivo de erradicar a varíola, uma campanha foi lançada pela OMS 

focada na América do Sul, África e subcontinente indiano. Os esforços para vacinar o público-

alvo de cada enfermidade evoluíram com o tempo. Por volta de 1800, uma prática rotineira para 

levar vacinas a longas distâncias e comunidades remotas era deslocar crianças recém-vacinadas. 

A criança previamente inoculada servia de fonte de imunização para outras crianças. No caso 

da varíola, verificou-se que em viagens marítimas mais longas era possível manter um 

suprimento de linfa ativa (líquido amarelo claro que contém leucócitos e faz parte do sistema 

imunológico) para entrega no destino final via vacinação sucessiva de jovens saudáveis durante 

a travessia. As primeiras cadeias de vacinação surgem nesse período, início do século XIX, com 

o intuito de introduzir práticas de imunização em todo o mundo (BENNETT, 2020).  

Ainda segundo Bennett (2020), apesar do engajamento inicial promovido por interesses 

econômicos e sociais nas campanhas de vacinação contra a varíola, a produção de linfa fresca 

e transporte desse material para regiões distantes dos centros urbanos mostrou-se uma atividade 

complexa e dispendiosa. Outro fator que dificultou a promoção das campanhas nesse período 

foi o reconhecimento de que a vacinação poderia não oferecer proteção para toda a vida, sendo 

necessário um reforço periódico. Novas epidemias de varíola no mundo ocidental ao longo do 

século XIX e início do século XX promoveram alguns avanços, mas seria necessária uma 

campanha internacional com financiamento público para suprimir definitivamente a doença. 
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2.2 Cadeias de Distribuição de Vacinas 

 

As cadeias de suprimentos de vacinas estruturadas com profissionais experientes, 

equipamentos apropriados, veículos refrigerados e processos definidos para mover vacinas dos 

produtores para as pessoas que as necessitam foram desenvolvidas no final da década de 1970 

com o lançamento do Programa Expandido em Imunização (EPI) pela OMS (MOETI et al., 

2017). Inicialmente, estas cadeias foram projetadas para distribuir um pequeno volume de 

vacinas para determinadas localidades e tinham foco em vacinas infantis (DE BOECK et al., 

2020). Desde então, o panorama dos programas de imunização mudou significativamente por 

conta do volume de vacinas disponíveis, cobertura alvo, aumento dos custos e mudanças nos 

equipamentos de armazenagem e transporte. 

Uma cadeia de suprimentos de vacinas é um sistema complexo constituído de etapas, 

processos, equipamentos, veículos e localidades envolvidos em mover as vacinas, muitas das 

quais termolábeis ou perecíveis, da sua origem ao seu destino final (LEE e HAIDARI, 2017). 

Para De Boeck et al. (2020), as cadeias de vacinas end-to-end podem ser divididas em dois 

subsistemas: manufatura e cadeia de distribuição, como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Visão geral da cadeia de suprimentos de vacinas end-to-end (adaptado de Decouttere et al.). 

 

Fonte: De Boeck et al. (2020). Tradução da autora. 

O primeiro subsistema é relativo à manufatura, que se inicia com a pesquisa e o 

desenvolvimento da vacina e termina com o envio. O segundo subsistema compreende a cadeia 

de distribuição, que começa no recebimento do estoque em nível nacional e termina com a 

vacinação do público-alvo (DE BOECK et al., 2020). 
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Segundo Moeti et al. (2017), “Sem produto, sem programa” é um jargão conhecido 

pelos profissionais que atuam em campanhas de imunização e ressalta a importância de uma 

cadeia estruturada em programas bem-sucedidos. O atingimento dos objetivos de uma 

campanha depende fortemente da disponibilidade de vacinas, que por sua vez será influenciada 

pela forma como a cadeia de suprimentos foi projetada e operada (DE BOECK et al., 2020). 

Os benefícios das cadeia de suprimento de vacinas eficientes e efetivas são substanciais. 

Elas não apenas aumentam a disponibilidade nos pontos de disposição como ajudam a garantir 

a introdução oportuna de novas vacinas e minimizar os desperdícios desses ativos de saúde 

pública (MOETI et al., 2017).  

Lemmens et al. (2016) realizaram uma revisão de literatura relacionada à cadeia de 

suprimentos de vacinas e constataram que os modelos genéricos de cadeias de suprimentos 

existentes na literatura não eram capazes de lidar com as complexidades típicas das cadeias de 

vacinas até o período em questão. Duijzer et al. (2018) realizaram uma segunda pesquisa de 

literatura e propuseram um framework para estruturar as cadeias de vacinas em relação aos 

conceitos de OR/OM (pesquisas e gestão de operações) com quatro elementos: produto, 

produção, alocação e distribuição.  

Segundo De Boeck et al. (2020), tanto a pesquisa de Lemmens et al. (2016) como a 

pesquisa de Duijzer et al. (2018) concluíram que as cadeias de suprimentos de vacinas possuem 

particularidades que as diferenciam de outras cadeias. As principais características das cadeias 

de suprimentos de vacinas destacadas nos estudos de Lemmens et al. (2016) e Duijzer et al. 

(2018), citadas por De Boeck et al. (2020) foram: 

(i) elevado grau de incerteza tanto na oferta como na demanda; 

(ii) desalinhamento de objetivos e descentralização de tomada de decisão entre 

fornecedores, organizações de saúde pública e clientes finais; 

(iii) decisões políticas complexas relativas à alocação; 

(iv) importância de decidir e agir no momento adequado. 

Além de revisar os estudos anteriores, De Boeck et al. (2020) realizaram uma terceira 

pesquisa de literatura relacionada às cadeias de suprimentos de vacinas. Este estudo por sua vez 

divergiu dos anteriores por focar na dinâmica das cadeias de distribuição de vacinas (subsistema 

da cadeia de suprimentos) em países de baixa a média renda, além de classificar os artigos 

OR/OM selecionados em múltiplas dimensões. Sua principal conclusão foi que uma variedade 

de problemas relacionados às cadeias de distribuição nos países estudados, já relacionados na 

literatura acadêmica em geral, seguem pouco explorados na literatura de operações (OR/OM). 
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Segundo Lee e Haidari (2017), estudos recentes indicam que as cadeias de suprimentos 

de vacinas não receberam atenção necessária de pesquisadores ou profissionais de operações 

para o desenvolvimento de vantagem competitiva. Muitas dessas cadeias em diversos países, 

principalmente aqueles com baixa a média renda, possuem restrições e gargalos e não alcançam 

muitas pessoas que precisam das vacinas (LEE et al., 2015). A redução das lacunas existentes 

nas cadeias de imunização dependerá de investimentos direcionados para a construção e 

consolidação dessas cadeias (MOETI et al., 2017). 

O estudo de Lee e Haidari (2017) listou recomendações para orientar tomadores de 

decisão a entender e direcionar soluções relacionadas a problemas recorrentes em cadeias de 

suprimentos de vacinas. O Quadro 1 apresenta algumas dessas recomendações com maior 

alinhamento à questão de pesquisa desse trabalho. 

 

Quadro 1- Recomendações para direcionamento em cadeias de suprimentos de vacinas. 

Recomendações Exemplos de Ações Possíveis 

1. Aumentar a 

conscientização de 

problemas na cadeia 

de suprimentos 

• Mais estudos relacionados ao fornecimento de vacinas na literatura; 

• Mais histórias sobre cadeias de suprimentos na mídia em geral (por 

exemplo, notícias e documentários); 

• Resumos de políticas e relatórios sobre questões da cadeia de 

suprimentos para tomadores de decisão; 

• Esforços de mídia social focados em questões da cadeia de suprimentos; 

• Mais líderes de pensamento e porta-vozes da cadeia de suprimentos. 

2. Educar e treinar 

tomadores de decisão 

nos princípios e 

práticas da cadeia de 

suprimentos 

• Incorporar cursos da cadeia de suprimentos aos currículos de programas 

de graduação em saúde pública, medicina e políticas públicas;  

• Cursos intensivos para profissionais em todos os níveis de carreira;  

• Métodos e abordagens de aprendizagem alternativos, como workshops, 

cursos online, etc. 

3. Incorporar 

especialistas da cadeia 

de suprimentos e 

considerações em 

tomadas de decisões 

sobre vacinas 

• Incluir especialistas da cadeia de suprimentos em todos os estágios de 

desenvolvimento de vacinas e tomada de decisões; 

• Incluir o impacto nas cadeias de suprimentos como uma medida de 

resultado fundamental ao avaliar diferentes tecnologias, políticas e 

estratégias de vacinas; 

• Utilizar modelagem computacional para entender o impacto da cadeia 

de suprimentos nas decisões e vice-versa. 

 (continua) 
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Recomendações Exemplos de Ações Possíveis 

4. Melhorar a 

comunicação entre 

tomadores de decisão 

e especialistas da 

cadeia de suprimentos 

• Integrar especialistas da cadeia de suprimentos em diferentes comitês, 

conferências, reuniões, etc; 

• Estabelecer sites de compartilhamento de dados online e portais de 

comunicação onde os tomadores de decisão e especialistas em cadeia 

de suprimentos possam colaborar. 

5. Estabelecer como 

condição para decisões 

relacionadas à vacina, 

o mapeamento e 

modelagem dos pontos 

relevantes da cadeia e 

impactos de mudanças 

• Definir como requisito em solicitações de propostas ou outros 

documentos de tomada de decisão a criação dos mapas e modelos; 

• As próximas etapas devem ocorrer de acordo com os resultados do 

mapeamento e modelagem, que por sua vez podem orientar futuras 

tomadas de decisão; 

• Estabelecer mecanismos para atualização periódica de tais mapas e 

modelos. 

6. Desenvolver um 

banco de dados de 

decisões relacionadas 

à cadeia de vacinas 

• O banco de dados pode incluir cada ocasião em que uma grande 

mudança relacionada à vacina e à cadeia de abastecimento é feita; 

• O banco de dados pode ajudar os tomadores de decisão a entender o que 

deu certo, o que deu errado, desafios, obstáculos e benefícios; 

• O banco de dados ativo pode evoluir conforme mais estudos de caso 

são inseridos. 

7. Desenvolver e 

disseminar um guia de 

como as cadeias 

nacionais podem ser 

abordadas e 

melhoradas em relação 

às vacinas 

• Guia passo a passo sobre como avaliar e melhorar uma cadeia de 

abastecimento de vacina (por exemplo, mapear e modelar a cadeia de 

abastecimento, identificar gargalos, restrições e lacunas de dados); 

• Testar e revisar o manual em um conjunto de países modelos para servir 

de exemplo para outros lugares; 

• Realização de workshops, cursos, etc. para treinar tomadores de decisão 

sobre o uso do manual. 

8. Implementar 

mudanças sistemáticas 

em países, 

documentando e 

disseminando seus 

efeitos, impactos e 

valores 

• Usar estudos observacionais, modelagem e outras abordagens para 

estimar o impacto das mudanças (por exemplo, eficiência e efeitos da 

doença) e identificar desafios e melhorias potenciais do processo; 

• Publicar relatórios e literatura científica contendo detalhes de cada 

processo de redesenho (incluindo o envolvimento das partes 

interessadas, implementação e avaliação de impacto) e lições 

aprendidas para orientar os tomadores de decisão em esforços futuros 

de redesenho. 

Fonte: adaptado de Lee e Haidari (2017). Tradução da autora. 
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2.3 Cadeias de Distribuição de Vacinas no Brasil 

 

No Brasil, o primeiro programa nacional estruturado de vacinação em massa foi criado 

em 1973 por determinação do Ministério da Saúde, órgão responsável pela imunização no país, 

apesar de vacinas serem utilizadas como método de controle de doenças desde o início do século 

XIX (BRASIL, 2014). Denominado PNI, Programa Nacional de Imunizações, a iniciativa tinha 

como objetivo coordenar as atividades relativas às campanhas de vacinação, eliminar o caráter 

eventual e ampliar a área de cobertura vacinal. A Lei 6.259 de 30.10.1975, seguida do decreto 

78.231 de 12.08.1976, estabeleceu as atividades permanentes de vacinação e institucionalizou 

o programa nacional através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE). 

Antes do PNI, as campanhas no Brasil eram realizadas de forma pontual, localizadas e 

direcionadas para doenças específicas, como a Campanha Nacional contra a Varíola (CNCV), 

lançada em 1962 pelo presidente João Goulart. Em 1966, a CNCV foi substituída pela 

Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), em resposta à pressão internacional.  

Segundo Fioranti (2021), o primeiro surto de varíola registrado no Brasil foi em 1563, 

na ilha de Itaparica, localizada na Baia de Todos os Santos, estado da Bahia, e matou 

principalmente indígenas. Em 1804, o marquês de Barbacena trouxe a primeira vacina para o 

Brasil. Alguns escravos foram enviados a Lisboa, acompanhados de um especialista em 

imunização, com o objetivo de serem inoculados com o vírus vacínico da varíola e transmitir a 

doença de ‘braço a braço’ até a Bahia (FERNANDES, 2010). 

Os últimos casos da doença foram registrados em 1971 no Rio de Janeiro após quatro 

séculos de circulação em território nacional de um vírus com material genético constituído por 

ácido desoxirribonucleico (DNA) relativamente estável, causador de uma doença com sintomas 

específicos e diagnóstico basicamente clínico (LEVI e KALLAS, 2002). 

A Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) no Brasil seguiu orientações da OMS 

adotando técnicas em saúde pública para conter surtos ou epidemias aplicadas até os dias atuais. 

Vacinação de bloqueio e isolamento social são alguns exemplos dessas práticas. O reforço na 

vigilância de novos casos da doença e uso de pistolas de pressão para vacinar mais pessoas em 

menos tempo também ocorreram nesta campanha. Os bons resultados da campanha de 

erradicação da varíola foram os maiores incentivadores para implementação do programa 

nacional de imunizações (FERNANDES, 2010). 

O PNI buscou a integração das equipes federais, estaduais e municipais de saúde do país 

e iniciou a distribuição de vacinas contra doenças infecciosas em recém-nascidos, crianças e 

adultos em todo o território nacional durante a década de 1970 (FIORANTI, 2021). Em 1980 
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foi lançada a primeira campanha nacional contra a poliomielite com a meta de vacinar todas as 

crianças menores que 5 anos em um único dia. Este modelo permitiu a erradicação da doença 

no continente americano após catorze anos de ações contínuas, segundo o Ministério da Saúde. 

A partir da criação do SUS em 1988, o PNI passou a receber o apoio das secretarias 

estaduais e municipais de saúde, sendo considerado uma das intervenções em saúde pública 

mais relevantes do país. Atualmente, a legislação nacional define as responsabilidades e 

diretrizes para execução das ações de vacinação e institui que a gestão dessa atividade em saúde 

seja compartilhada entre a União, estados e municípios. A operacionalização do PNI baseia-se 

na articulação entre as três esferas do SUS. 

Sendo o Brasil um país de dimensões continentais com diferenças regionais, culturais e 

climáticas, dentre outras, é fundamental estabelecer normas e procedimentos para viabilizar 

políticas públicas como a vacinação via PNI. O primeiro Manual de Normas e Procedimentos 

para Vacinação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde foi publicado em 

2014 com o objetivo de orientar os profissionais envolvidos nas atividades de imunização do 

PNI, que contava com 35 mil salas de vacinação no referido ano de publicação (BRASIL, 2014). 

Na esfera federal, o PNI está subordinado à Coordenação-Geral do Programa Nacional 

de Imunizações (CGPNI), pertencente ao Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis (DEVIT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014). Dentre as responsabilidades atribuídas pelo Ministério da Saúde à CGPNI 

estão o planejamento, aquisição e distribuição de vacinas para combater doenças 

imunopreveníveis consideradas prioritárias ao interesse da saúde pública brasileira e 

internacional (COSTA et al., 2017). Cabe também a esta coordenação a implantação do sistema 

de informação e consolidação das informações relativas à cobertura vacinal.  

A diversidade de stakeholders envolvidos no sistema de produção e distribuição de 

vacinas no Brasil, acompanhada da extensão da malha logística, garantem uma complexidade 

estrutural à cadeia de suprimentos (COSTA et al., 2017). A falta de integração entre as esferas 

federal, estadual e municipal é fator crítico para a distribuição de vacinas em relação a 

velocidade e custo da operação em todo o território nacional. Algumas atividades como a 

aquisição de seringas e agulhas em descompasso com a aquisição dos imunobiológicos podem 

acarretar problemas para as campanhas de vacinação. O Quadro 2 apresenta as competências 

em relação às ações de vacinação do PNI nas diferentes esferas (federal, estadual e municipal) 

segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde. 
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Quadro 2- Competências em relação às ações de vacinação do PNI. 

Esferas Competências 

 

Federal 

• coordenação do PNI (definição dos calendários de vacinação e campanhas 

nacionais), estratégias de imunização e normatizações técnicas relacionadas às 

vacinas; 

• suprimento dos imunobiológicos incluídos no PNI; 

• gestão do sistema de informação do PNI (consolidação e análise dos dados) e 

retroalimentação à esfera estadual. 

 

Estadual 

• coordenação das atividades de recebimento e distribuição das vacinas nos 

estados; 

• suprimento de seringas e agulhas; 

• gestão do sistema de informação do PNI (consolidação e análise de dados) e 

retroalimentação à esfera municipal; 

• envio dos dados consolidados ao nível federal dentro dos prazos definidos. 

 

Municipal 

• coordenação e execução da vacinação do PNI (rotina, campanhas e bloqueio); 

• notificação e investigação de reações adversas e óbitos associados à vacinação; 

• gestão do estoque municipal de vacinas e insumos (armazenamento e transporte 

para pontos de disposição); 

• descarte do lixo biológico gerado na vacinação, seguindo normas técnicas; 

• gestão do sistema de informação do PNI (coleta, processamento, consolidação e 

análise de dados) e retroalimentação às unidades notificadoras; 

• envio dos dados consolidados ao nível estadual dentro dos prazos definidos. 

Fonte: BRASIL (2014). 

 

A entrega das vacinas compradas pelo PNI, produzidas ou importadas, devem ser 

realizadas preferencialmente na Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de 

Imunobiológicos (CENADI), com sede no Rio de Janeiro. Para a campanha da COVID-19 foi 

utilizado também um centro de distribuição logístico de terceiros localizado na cidade de 

Guarulhos (BRASIL 4, 2021). A estrutura de distribuição das vacinas entre as diferentes esferas 

baseia-se no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde. Esse documento define as responsabilidades federais, 

estaduais e municipais em relação à gestão dos processos de recebimento, armazenagem, 

controle de estoque e distribuição das vacinas (COSTA et al., 2017). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão nacional responsável 

pela regulamentação da produção e importação de vacinas no Brasil. A resolução da diretoria 
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colegiada (RDC) n.55 de dezembro de 2010 define os requisitos necessários para obtenção de 

registro que autoriza a produção, comercialização e distribuição de vacinas em território 

nacional. Três etapas são exigidas nesta resolução para liberação do registro: fase exploratória 

ou laboratorial, fase pré-clínica e fase clínica. Após conclusão destas etapas, o Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), por delegação da ANVISA, avalia e 

libera os lotes de vacinas para distribuição aos estados (BALLALAI e BRAVO, 2017). 

O PNI utiliza o sistema denominado “Rede de Frio” para assegurar que as vacinas sejam 

transportadas e armazenadas em condições ideais, garantindo suas propriedades imunogênicas 

durante toda a cadeia de distribuição. As atividades logísticas da “Rede de Frio” são 

reconhecidas como cadeia de frio e englobam o recebimento, armazenamento, distribuição e 

transporte dos imunobiológicos do programa, desde o recebimento no nível nacional até a sua 

administração nos pontos de disposição final. A manutenção desta cadeia depende da estrutura 

técnica e administrativa do sistema para normatização, planejamento, avaliação e financiamento 

das suas atividades (BRASIL, 2014). 

As três esferas administrativas participam da estruturação da “Rede de Frio” através dos 

fluxos de distribuição e armazenamento nas suas instâncias verticalizadas. Em situações 

epidemiológicas emergenciais, podem ocorrer movimentos horizontais com o objetivo de 

agilizar a distribuição das vacinas, como demonstrado na Figura 2. 

  

Figura 2 - Distribuição de Imunobiológicos. 

 

Fonte: Manual de Rede de Frio, PNI (2013). 
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A Instância Nacional é representada pela CGPNI. A Instância Estadual é composta por 

vinte e sete centrais de armazenamento e distribuição de imunobiológicos, localizadas nas 

capitais dos estados brasileiros e coordenadas pelas secretarias estaduais de saúde. A Instância 

Regional compreende as Centrais Regionais de Rede de Frio (CRRFs) localizadas em pontos 

estratégicos para a distribuição das vacinas dentro dos estados. Na Instância Municipal 

encontra-se a Central Municipal de Rede de Frio (CMRF) sob responsabilidade da secretaria 

municipal de saúde de cada município do território brasileiro. Por fim, a Instância Local é 

aquela destinada ao contato direto com o público-alvo, onde ocorrem as atividades de 

imunização propriamente ditas (BRASIL, 2013). 

A “Rede de Frio” termina na sala de vacinação ou ponto de disposição final, que pode 

ser fixo ou temporário, a depender do tipo de ação (rotina, campanha, bloqueio, etc.). Nesse 

local, todas as vacinas devem ser armazenadas com controle de temperatura entre +2ºC e +8ºC, 

sendo ideal +5ºC (BRASIL, 2014). O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação 

estabelece que o estoque de vacinas no serviço de saúde não deve ultrapassar a previsão de 

consumo mensal com o intuito de garantir menor exposição aos riscos de perdas. 

No calendário nacional de vacinação de 2020 do PNI foram oferecidas 19 vacinas tendo 

como públicos-alvos principalmente crianças, mas também adolescentes, gestantes, adultos, 

idosos e povos indígenas. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM), as 

coberturas vacinais vêm caindo nos últimos anos no Brasil, segundo dados registrados no PNI 

e apresentados na XXII Jornada Nacional de Imunizações realizada em outubro de 2020. Os 

resultados do ano de 2020 são piores que aqueles apresentados em 2019, quando, pela primeira 

vez na história, nenhuma vacina atingiu a meta mínima de 90% ou 95% de cobertura, a depender 

do imunobiológico. A pandemia de COVID-19 pode ter contribuído para essa queda. 

 

2.4 Pandemia COVID-19 

 

Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência 

de saúde pública de preocupação internacional (ESPII) em função do surto global do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), iniciado na cidade de Wuhan, província de Hubei na China 

Central. Nesta data eram registrados casos de COVID-19 em 19 países e 170 mortes, todas 

ocorridas na China (OPAS, 2020).  

COVID significa corona virus disease (doença do coronavírus) e “19” faz referência ao 

ano de 2019 quando foram divulgados pelo governo chinês os primeiros casos da doença no 

final de dezembro (FIOCRUZ, 2020). Ao longo da história, as doenças virais foram associadas 
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aos locais onde os primeiros surtos ocorreram; por exemplo, a gripe espanhola de 1918 e a gripe 

asiática de 1957. Em 2015, a OMS publicou diretrizes para interromper essa prática visando 

reduzir o preconceito e xenofobia direcionados a essas regiões e seus habitantes (ZENG et al., 

2020). Assim, a doença causada pelo novo coronavírus foi denominada COVID-19. 

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia. Nesta data já 

havia casos em 114 países e 4,2 mil mortes em diferentes partes do mundo (OPAS, 2020). 

Segundo o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nunca havia sido vista uma 

pandemia causada por um coronavírus até a presente data, sendo a COVID-19 a primeira da 

história. “Os países devem adotar uma abordagem envolvendo todo o governo e toda a 

sociedade, construída em torno de uma estratégia integral e combinada para prevenir infecções, 

salvar vidas e minimizar o impacto” (WHO..., 2020). 

Os países subdesenvolvidos ou considerados em desenvolvimento como o Brasil 

enfrentam muitas dificuldades para adquirir medicamentos, equipamentos e vacinas durante as 

pandemias, seja por conta das suas limitações orçamentárias ou despreparo técnico e estrutural 

para garantir a agilidade necessária (LEE e HAIDARI, 2017; LYDON et al., 2017). Em 

períodos de surtos pandêmicos, a maioria dos recursos é destinado aos países ricos, 

desenvolvedores dos produtos e detentores da tecnologia. Organizações como a OMS com 

apoio de entidades filantrópicas buscam equilibrar essas diferenças através de alianças globais 

como a COVAX Facility que objetivam ampliar a distribuição de imunizantes. O êxito dessa 

iniciativa depende da conscientização mundial de que o enfrentamento de uma pandemia 

extrapola as fronteiras dos países, sejam eles de alta ou baixa renda. 

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi detectado no final de fevereiro de 2020, a 

declaração de transmissão comunitária ocorreu em março de 2020, assim como a primeira morte 

no país pela doença, ocorrida no estado de São Paulo (Agência Brasil, 2021). Em junho de 2020 

o Instituto Butantã anunciou que produziria uma vacina contra o novo coronavirus em parceria 

com o laboratório chinês Sinovac Biotech. No mesmo mês, o Ministério da Saúde anunciou 

acordo entre a Fiocruz e a empresa farmacêutica AstraZeneca para a compra de lotes e 

transferência de tecnologia de vacina desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford 

(Agência Brasil, 2021). 

A Figura 3 apresenta um infográfico criado pelo Instituto Brasileiro para Segurança do 

Paciente (IBSP) com os principais destaques da evolução da COVID-19 no Brasil e no mundo, 

desde o alerta da China à OMS em dezembro de 2019 até dezembro de 2020. Como referências 

para a cronologia apresentada na Figura 3 foram utilizadas informações divulgadas pelo 

Ministério da Saúde e OMS.  
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Figura 3 - Linha do tempo da COVID-19 no Brasil em 2020. 

 

 

Fonte: IBSP (2021). 
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Segundo o infográfico do IBSP, os primeiros esboços de potenciais vacinas contra 

COVID-19 surgiram em abril de 2020 mas somente em 17 de janeiro de 2021 as primeiras 

vacinas foram aprovadas pela ANVISA em caráter emergencial para uso em todo o território 

nacional. A vacinação foi iniciada na mesma data no estado de São Paulo. Nos demais estados, 

a vacinação se iniciou tão logo as doses foram recebidas, alguns dias após liberação da agência 

regulatória. A Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantã em parceira com o 

laboratório chinês Synovac e a Covishield, mais conhecida pelo nome dos seus desenvolvedores 

Oxford-Astrazeneca, foram as vacinas liberadas em janeiro de 2021. 

A RDC n.475 de março de 2021 estabeleceu os critérios para solicitação de autorização 

temporária para uso emergencial (AUE) em caráter experimental, de medicamentos e vacinas 

para COVID-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional 

decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2) (BRASIL, 2021). A vacina contra a 

COVID-19 foi introduzida no programa nacional de imunizações no ano de 2021 em caráter 

emergencial por conta da pandemia. 

Para enfrentamento da pandemia, muitas salas de vacinação receberam reforços de 

pontos de disposição destinados para grandes fluxos de pessoas a serem imunizadas, algumas 

com baixa mobilidade. Estes postos foram montados em locais estratégicos dos municípios e 

tinham como objetivo agilizar a vacinação da população; por exemplo, os postos drive-thru e 

postos temporários em ginásios de esportes. 

 

2.5 Enquadramento da mídia jornalística 

 

A mídia jornalística exerce forte influência na formação da opinião pública e na tomada 

de decisões (OGBODO et al., 2020). Este papel crítico como transmissora de informações é 

exercido para assuntos diversos, incluso temas relacionados à cadeia de suprimentos 

(HARTMANN, 2021). Segundo Flynn (2019), a exposição na mídia incentiva maior 

conformidade com as regulamentações destinadas a criar boas práticas em cadeias de 

suprimentos. 

Quando surge uma crise de saúde como a COVID-19, a quantidade de informações em 

circulação é enorme. Segundo Ogbodo et al. (2020), é importante relatar a pandemia de uma 

forma que ajude a diminuir o risco da crise em vez de aumentá-lo. A literatura reconhece que, 

mesmo quando a mídia faz o seu papel de esclarecer a população em relação ao conteúdo 

reportado, a notícia relacionada à crise de saúde pública regularmente estimula a inculpação 

por excesso de exposição, cobertura inadequada ou imprecisa (OGBODO et al., 2020). 
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Apesar de diferentes estudos confirmarem que os meios de comunicação em massa 

influenciam as atitudes e decisões públicas, o peso desta influência está ligado à forma como a 

mídia jornalística enquadra tais notícias (ADEKUNLE e ADNAN, 2016). Por meio do 

enquadramento, a mídia se conecta com as massas contando a história da pandemia e gerando 

debate sobre o tema (OGBODO et al., 2020). Em alinhamento à comunicação da crise de saúde, 

o enquadramento permite identificar como a pandemia de COVID-19 é abordada. A eficácia 

ou não da cobertura é detereminada pelos enquadramentos preponderantes (ADEKUNLE e 

ADNAN, 2016; OGBODO et al., 2020). 

A ênfase da mídia jornalística em determinado ângulo da notícia relacionada à crise 

sanitária gerada pela pandemia não apenas descreve seu papel na promoção de saúde, mas 

também define o interesse que foi priorizado, seja ele ganho econômico ou responsabilidade 

social (ADEKUNLE e ADNAN, 2016). Os estudos cruzados de enquadramento de mídia 

permitem a transferência de aprendizado e percepções sobre questões políticas. Em particular, 

eles facilitam que os promotores da saúde pública se baseiem em argumentos que já foram 

usados em outras áreas, e antecipam os argumentos que podem encontrar de oponentes políticos 

(ROWBOTHAM et al., 2019). 

Ogbodo et al. (2020) encontraram na sua pesquisa uma relação direta entre o 

enquadramento da crise sanitária gerada pela COVID-19 por parte da mídia e a percepção das 

pessoas em relação aos riscos trazidos pelo vírus. 

  



31 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Método 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, exploratória e descritiva 

quanto aos objetivos. Quanto ao procedimento técnico, esse trabalho consiste numa análise 

documental para levantamento da cobertura da mídia jornalística em relação à cadeia de 

distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil. A análise documental é considerada uma 

técnica relevante na pesquisa qualitativa por apresentar aspectos inexplorados de um tema, além 

de complementar informações obtidas por outras técnicas. A pesquisa documental extrai dados 

de documentos com o objetivo de compreender os fenômenos gerados pelas informações neles 

contidas (KRIPKA et al., 2015). 

A coleta do material a ser considerado no escopo de uma estudo de análise documental 

não acontece de forma randômica ou mecânica. Ela segue critérios definidos previamente com 

foco na questão de pesquisa a ser aprofundada. À medida que reúne a documentação, o 

pesquisador elabora a percepção do fenômeno e se deixa guiar pelas peculiaridades das 

informações coletadas (LAVILLE e DIONE, 1999). 

A análise documental compreende localizar, selecionar, avaliar e sintetizar os dados 

contidos nos documentos da pesquisa proposta, o que corrobora os objetivos exploratórios e 

descritivos. A partir da análise da documentação selecionada, torna-se possível organizar as 

informações extraídas em temas principais e categorias. “Gerar dados de avaliação qualitativa 

úteis e críveis por meio de análise de conteúdo requer disciplina, conhecimento, treinamento, 

prática e trabalho árduo.” (LABUSCHAGNE, 2003, p.101). 

Segundo Kripka et al. (2015), o desafio da análise documental está relacionado à 

capacidade de seleção, tratamento e interpretação dos documentos selecionados por parte do 

pesquisador, sem perder de vista a interação com sua fonte. Quando tais etapas da pesquisa são 

realizadas adequadamente, as informações coletadas são mais significativas e trazem robustez 

ao estudo. O pesquisador documental precisa da construção de um corpus, ou seja, a definição 

da amostra representativa de todos os documentos que se quer investigar (KRIPKA et al., 2015). 

As bases científicas EBSCO, GOOGLE SCHOLAR e SCOPUS foram utilizadas como 

referência para levantamento de estudos, relatórios, artigos e revisões de literatura relacionados 

à cadeia de distribuição de vacinas. 
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3.2 Fontes documentais 

 

A pesquisa que foi realizada é considerada de caráter documental, baseada no 

jornalismo digital e usa a técnica de análise de conteúdo para extração dos dados relevantes 

para o estudo. Segundo Flick (2009), os documentos num estudo documental são “meios de 

comunicação” que foram elaborados com alguma finalidade. É necessário localizar o contexto 

da sua produção para entedimento da intencionalidade pretendida pelos autores. 

Segundo Barbosa (2007), define-se como jornalismo digital em base de dados o formato 

que desponta em razão das funcionalidades asseguradas pelas bases de dados para a construção 

e gestão de produtos jornalísticos digitais. As bases devem ser entendidas não somente na sua 

função documental como também como elemento estruturante para condicionamento de 

processos e práticas no desenvolvimento do jornalismo digital.  

Os jornais digitais, também denominados jornais online ou jornais multimídia, são 

fontes de mídia escrita e foram utilizados como ponto de partida dessa pesquisa. A escolha de 

fontes não especializadas em cadeias de suprimentos está relacionada à intenção de mapear o 

que foi divulgado à população em geral sem nenhum requerimento de conhecimento técnico 

específico. Foram consideradas fontes com potencial de formação de opinião para o público 

leigo. Dentro desse universo, o segundo critério de escolha está ligado ao posicionamento em 

relação ao governo federal atual, maior financiador da campanha de vacinação contra COVID-

19 no Brasil. 

O conteúdo selecionado para análise e discussão dos dados são informações geradas a 

partir da opinião de jornalistas e/ou entrevistados. O jornal online não é uma publicação 

científica mas possui grande circulação nas diferentes camadas sociais, diferentemente de 

jornais e revistas científicas (GIAMATTEY, 2020). 

As fontes documentais selecionadas para analisar a cobertura da mídia não especializada 

em relação à cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil nesse trabalho são 

constituídas por publicações digitais geradas pela Agência Brasil e Folha de São Paulo. A 

escolha destas fontes está ligada ao posicionamento em relação ao governo federal e a 

viabilidade de extração dos documentos nas bases de dados dos referidos sites utilizando as 

palavras-chaves e limitação do corte temporal. 

A Agência Brasil é responsável pela notícia pública nacional controlada pelo governo 

brasileiro e faz parte da Empresa Brasil de Comunicação. Os conteúdos divulgados pela 
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Agência Brasil são reproduzidos gratuitamente por diversos sites e veículos impressos de todo 

o país. 

Já a Folha de São Paulo é um jornal de grande visibilidade com posicionamento 

ideológico de oposição ao governo atual com 100 anos de atuação no Brasil e que se 

autodenomina um jornal a serviço da democracia. Segundo o Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC), o jornal Folha de São Paulo foi o jornal de maior circulação com edição 

digital no ano de 2020. O ranking em questão foi publicado no anuário “Mídia Dados 2021”, 

página 217. O IVC Brasil é uma entidade nacional sem fins lucrativos responsável pela auditoria 

multiplataforma de mídia. Seu papel é fornecer ao mercado dados isentos e detalhados sobre 

comunicação, incluindo tráfego na web e de circulação. 

Também foram utilizados como fontes de pesquisa os sites oficiais do atual governo nas 

instâncias federal, estadual e municipal no que se referem ao enfrentamento da pandemia contra 

COVID-19, bem como sites de organizações de saúde e programas de imunização, listados no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Sites oficiais pesquisados no estudo. 

Órgão ou Instituição Disponível em: 

ONU https://www.un.org/en/coronavirus 

OMS (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 

OPAS (PAHO) https://www.paho.org/pt/covid19 

Ministério da Saúde do Brasil https://www.gov.br/saude/pt-br 

PNI https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/programa-nacional-de-imunizacoes-vacinacao 

Secretaria de Saúde de São Paulo https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/vacina/ 

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/ 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

O corpus da pesquisa foi formado a partir de publicações online extraídas dos sites das 

duas fontes selecionadas: Agência Brasil e Folha de São Paulo. Utilizou-se quatro palavras-

chaves diretamente relacionadas à questão de pesquisa, que são: VACINA, DISTRIBUIÇÃO, 

COVID-19 e BRASIL. A busca foi realizada com todas as palavras juntas, separadas por 

vírgulas, sendo necessário que os documentos apresentassem obrigatoriamente as quatro 

palavras-chaves. Os documentos foram coletados utilizando as ferramentas de buscas 

https://www.un.org/en/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.paho.org/pt/covid19
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-nacional-de-imunizacoes-vacinacao
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-nacional-de-imunizacoes-vacinacao
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/vacina/
https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/
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disponibilizadas nos sites dos jornais digitais (fontes selecionadas). Não foi possível utilizar 

marcadores boleanos “AND”, “NO” ou “OR” nas ferramentas de buscas dos sites selecionados. 

A combinação das palavras foi determinada de forma a trazer os documentos com 

relacão direta à cadeia de distribuição de vacinas, utilizando a linguagem adequada às fontes 

selecionadas. Desse forma, a palavra “LOGÍSTICA”, inicialmente utilizada na busca foi 

substituída pela palavra “DISTRIBUIÇÃO” com melhores resultados. Também não foi 

possível incluir palavras mais técnicas relacionadas à cadeia de suprimentos como 

“ESTOQUE” ou “ARMAZENAGEM” pois a busca ficava restrita a poucas matérias. Após 

definição da melhor combinação de palavras, foi feita uma varredura para identificação dos 

documentos que atendiam os critérios predeterminados para a pesquisa, que são a existência 

das quatro palavras-chaves (vacina, distribuição, COVID-19 e Brasil) e relação direta com a 

distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil. 

Outro fator determinante para escolha das fontes foi a possibilidade de delimitar o corte 

temporal. Alguns sites cogitados para serem utilizados no estudo, apesar de possibilitarem a 

busca por palavras chaves, não permitiam a marcação do recorte temporal para início e fim da 

extração dos documentos. Essa limitação levou a eliminação de pelo menos uma fonte potencial 

mapeada no início do estudo. 

Como recorte temporal foi utilizado o período de janeiro a agosto de 2021. Justifica-se 

essa escolha pela aprovação da primeira vacina no Brasil pela ANVISA em caráter emergencial 

no dia 17 de janeiro de 2021 como início, e agosto de 2021 como limite hábil para coleta, análise 

dos dados e discussão dos principais achados desse estudo. Segundo o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 (PNOV) na sua 11a edição, página 15, a 

campanha nacional de vacinação teve início no dia 18 de janeiro de 2021. Vale considerar que 

em 29 de agosto de 2021 mais de 60% dos brasileiros estavam parcialmente imunizados de 

acordo com o portal G1, em seu levantamento junto às secretarias de saúde dos estados1.  

A escolha do corte inicial como janeiro de 2021 está relacionada ao fato dessa pesquisa 

concentrar-se principalmente no subsistema de distribuição da cadeia de suprimentos da vacina, 

sem desprezar fatos relevantes anteriores a essa data que certamente contribuíram para 

caracterizar o período pesquisado, como exemplo a escassez de doses a serem distribuídas no 

 
1Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/29/vacinacao-contra-a-covid-

6053percent-dos-brasileiros-estao-parcialmente-imunizados-283percent-completaram-o-esquema-

vacinal.ghtml. Acesso em: 25 out. 2021. 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/29/vacinacao-contra-a-covid-6053percent-dos-brasileiros-estao-parcialmente-imunizados-283percent-completaram-o-esquema-vacinal.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/29/vacinacao-contra-a-covid-6053percent-dos-brasileiros-estao-parcialmente-imunizados-283percent-completaram-o-esquema-vacinal.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/29/vacinacao-contra-a-covid-6053percent-dos-brasileiros-estao-parcialmente-imunizados-283percent-completaram-o-esquema-vacinal.ghtml
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início da campanha de vacinação por conta dos atrasos nas negociações de aquisição das 

vacinas. 

Foram coletados 438 documentos no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de agosto 

de 2021 nos jornais digitais selecionados. Desse total, 88 matérias foram excluídas após a leitura 

e análise do seu conteúdo, pois não demonstraram aderência à questão de pesquisa proposta, 

apesar de atenderem aos critérios de busca. As demais 350 reportagens digitais consideradas 

aderentes foram aquelas que trouxeram informações referentes ao processo de distribuição de 

vacinas no território nacional em seu conteúdo, com suas limitações e oportunidades. Já os 

critérios de exclusão foram: matérias repetidas, ausência de informações aderentes ao tema 

pesquisado ou desconexão com a pergunta de pesquisa, apesar da presença das palavras-chaves. 

A Figura 4 apresenta o fluxo síntese de fontes e reportagens da pesquisa sobre a 

distribuição de vacinas no Brasil contra a COVID-19 no recorte temporal estudado. Os 350 

documentos selecionados foram carregados na ferramenta Atlas TI com o objetivo de serem 

codificados à luz de uma cadeia teórica de distribuição de vacinas, usando como referência o 

framework adaptado de Duijzer et al. (2018) e De Boeck et al. (2020), inseridos na realidade 

de um país de renda média como o Brasil. 

 

Figura 4 - Fluxo síntese de fontes e reportagens da pesquisa sobre a distribuição de vacinas contra 

COVID-19 no Brasil. 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 
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A Figura 5 apresenta o resumo do projeto de pesquisa na ferramenta Atlas TI. Em linhas 

gerais, a pesquisa gerou 153 códigos e 4773 marcações, a partir dos 350 documentos carregados 

na ferramenta de análise de dados. Apenas uma nota foi incluída para gerenciamento dos 

códigos em cores, relativas às diferentes categorias. A cor azul foi atribuída à categoria 

“Disponibilidade de Produto”, a cor verde à “Distribuição”, a cor roxa à “Alocação” e a cor 

cinza à categoria “Outros temas”. 

 

Figura 5 - Resumo da pesquisa na ferramenta Atlas TI. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 

 

A ferramenta Atlas TI permitiu a análise dos dados de diferentes formas. A criação do 

perfil de distribuição de códigos para cada uma das fonte de documentos, assim como o 

resultado combinado, trouxe uma visão consolidada da análise de conteúdo realizada na 

ferramenta. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados em uma pesquisa qualitativa de conteúdo se caracteriza pelo 

aprofundamento no corpus para formação de significados e sentidos após consolidação, 

limitação e interpretação das informações obtidas através das narrativas. Nesse contexto, a 

análise de conteúdo apresenta elementos estruturais para balizar uma análise documental em 

qualquer área de estudo, incluindo a Cadeia de Suprimentos.  

Esta técnica foi escolhida para tratamento e análise dos dados em função do seu caráter 

exploratório e viés quantitativo em relação aos códigos mapeados. O tratamento e interpretação 

de dados, apoiados numa metodologia de análise que aporte princípios teóricos e orientações 

práticas, é parte fundamental do caminho entre a extração de dados brutos e a apresentação dos 

resultados encontrados (LIMA et al., 2021). 

Na busca de um diálogo entre a pesquisa científica e o saber popular, representado pelos 

documentos gerados por jornalistas não especializados em cadeia de suprimentos, essa pesquisa 

buscou identificar pontos de convergência e lacunas que possibilitassem a análise da 

distribuição de vacinas no Brasil, diante de uma pandemia. 

Com base no referencial teórico, um framework foi adaptado para orientar a codificação 

e análise dos documentos. Os estudos de Duijzer et al. (2018) e De Boeck et al. (2020) são as 

principais referências para o framework proposto que considera componentes específicos de 

uma cadeia de vacinas e seus subelementos. A adaptação tem como objetivo considerar as 

características específicas de uma cadeia de vacinas mapeadas na literatura sob a ótica de uma 

pandemia, cuja urgência sanitária busca encurtar fases na cadeia da vacina end-to-end, 

apresentada na Figura 1, e viabilizar a imunização do maior número possível de pessoas no 

menor espaço de tempo. 

Enquanto Duijzer et al. (2018) consideram quatro componentes numa cadeia de 

suprimentos de vacinas (produto, produção, alocação e distribuição), apresentados na Figura 6, 

o framework proposto consolida os dois componentes “Produto” e “Produção” em um novo 

componente denominado “Disponibilidade de Produto”. Essa estrutura vai ao encontro da 

classificação apresentada no estudo de De Boeck et al. (2020) para países de renda baixa a 

média (low-to-medium income country, LMIC) que considera os seguintes quatro elementos 

estruturantes da cadeia de distribuição de vacinas: abastecimento de vacinas em nível nacional, 

armazenagem de vacinas nos pontos de estoque, transporte de vacinas entre diferentes níveis e 

administração de vacinas nos pontos de dispensação. 
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Figura 6 - Framework: classificação da cadeia de suprimentos de vacinas e visão das características 

gerais e específicas. 

 
Fonte: Duijzer et al. (2018). Tradução da autora. 

 

Considerando a questão de pesquisa proposta nesse estudo, em lugar de enumerar 

características gerais ou específicas de uma cadeia de vacinas como fez Duijzer et al. (2018), o 

framework teórico adaptado apresenta subelementos extraídos dos dois estudos, além de outros 

itens identificados na literatura que possuem grande alinhamento com períodos de pandemias. 

O protecionismo e políticas nacionalistas são exemplos que não foram encontrados em Duijzer 

et al. (2018) ou De Boeck et al. (2020) mas apareceram em Gereffi (2020), que pesquisou o 

impacto da pandemia de COVID-19 nas cadeias globais de saúde. 

A Figura 7 apresenta o framework proposto nesse trabalho para classificar e codificar 

os dados relativos à distribuição de vacinas no Brasil no período de janeiro de 2021 a agosto de 

2021, extraídos das fontes documentais selecionadas. Para análise dos dados, foram carregados 

os 350 documentos selecionados no formato Word na ferramenta Atlas TI segregados por fonte 

e mês de publicação. Foram marcadas 4773 citações nestes documentos, agrupadas em 153 

códigos e 4 categorias, como apresentado na Figura 5. 
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Figura 7 - Framework: classificação da cadeia de suprimentos de vacina e visão dos subelementos 

com foco numa pandemia. 

 

Fonte: adaptado de Duijzer et al. (2018) e De Boeck et al. (2020). 

 

O processo de codificação foi orientado pelos subelementos e componentes do 

framework teórico adaptado, acrescidos de outras questões relacionadas ao tema pesquisado e 

presentes nas matérias. Foram realizados dois ciclos de codificação, como sugerido por Miles 

et al. (2018). O primeiro ciclo é uma forma inicial de sumarizar segmentos de dados, ao passo 

que o segundo ciclo, ou categorização, é uma busca de agrupamento desses segmentos em 

categorias, temas ou conceitos (MILES et al, 2018). O primeiro ciclo atribuiu códigos 

descritivos às marcações destacadas nos documentos selecionados como partes relevantes para 

essa pesquisa. Um código descritivo atribui rótulos à citação que sumariza em uma única 

palavra ou frase curta, quase sempre com substantivos, o conceito básico de uma marcação 

numa pesquisa qualitativa (MILES et al., 2018).  

As seis vacinas que foram analisadas pela ANVISA no decorrer do corte temporal 

receberam códigos específicos para análise de frequência das citações. Alguns elementos 

participantes da cadeia de distribuição de vacinas no Brasil como COADI e SUS foram 

contemplados com códigos independentes para análise do conteúdo em cada uma das fontes. 
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Também foram criados códigos específicos para planos nacionais e iniciativas globais como 

PNI, PNOV e COVAX.   

No segundo ciclo, os códigos criados no ciclo anterior foram agrupados em categorias 

diretamente relacionadas aos componentes do framework. Uma quarta categoria foi considerada 

para englobar outros temas relevantes identificados no corpus que não estão diretamente ligados 

à cadeia de distribuição de vacinas, e portanto não fazem parte do framework. Exemplos como 

OMS, OPAS, CPI da COVID dentro outros fizeram parta desta quarta categoria considerada 

como outros temas na pesquisa.  

O uso da ferramenta Atlas TI no tratamento dos dados para codificação e categorização 

foi de grande valia nesse estudo visto que foi possível criar códigos e grupos de códigos 

relacionados ao tema pesquisado. Também foi possível agrupar os documentos de forma a 

extrair análises específicas de cada uma das fontes selecionadas, além da visão geral da 

pesquisa. O segundo critério de agrupamento dos documentos foi o mês de publicação das 

matérias que possibilitou uma análise dos temas publicados ao longo do corte temporal. 

A distribuição dinâmica dos códigos, ou enumeração, no decorrer do processo de 

codificação também se mostrou de grande utilidade para análise dos dados visto que é possível 

filtrar as cotações representadas em cada uma das barras de resultado. Essa funcionalidade 

permitiu fazer comparações e reduzir os erros decorrentes de uma codificação com viés. 

A Figura 8 apresenta os principais códigos relacionados à categoria “Disponibilidade 

de Produto” destacados na análise de conteúdo. Em comparação ao framework teórico 

adaptado, o componente aparece no primeiro nível como categoria, os subelementos no segundo 

nível e os códigos associados a eles no terceiro nível. As marcações foram analisadas na busca 

de relação direta com os subelementos sugeridos no framework teórico. Em alguns casos, não 

foi identificada relação direta do código proposto com um subelemento específico mas somente 

com o componente, codificado como categoria. O código “Cooperação internacional”, por 

exemplo, aparece diretamente ligado ao componente “Disponibilidade de Produto”, sem relação 

específica com qualquer subelemento deste grupo. 
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Figura 8 - Mapa de codificação para a categoria “Disponibilidade de Produto”. 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

A Figura 9 apresenta a mesma visão para a categoria “Distribuição” obedecendo a 

relação com componente e subelementos do framework teórico adaptado. As categorias 
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“Disponibilidade de Produto” e “Distribuição” abrangem a maioria dos códigos mais relevantes 

identificados na pesquisa. 

 

Figura 9 - Mapa de codificação para a categoria “Distribuição”. 

 
Fonte: elaborada pela autora, 2021. 
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As Figuras 10 e 11 apresentam os principais códigos para as categorias “Alocação” e 

“Outros temas”, respectivamente. Para esta última, não há relação dos códigos com o 

framework teórico mas há referência a outros temas ligados à pandemia que surgiram nos 

documentos analisados. 

 

Figura 10 - Mapa de codificação para a categoria “Alocação”. 

 
Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

Figura 11 - Mapa de codificação para a categoria “Outros temas”. 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

Após a finalização das etapas de codificação e categorização com a criação dos mapas 

apresentados nas Figuras 8 a 11, foi possível aprofundar o tratamento dos dados, extrair algumas 

inferências e interpretar os resultados encontrados. 
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4.1 Análise dos dados por vacina e plataformas tecnológicas de desenvolvimento 

 

Das 4773 marcações, 24% do total está diretamente relacionado ao nome das vacinas 

(1168 marcações) e as demais 3605, aos subelementos ou componentes do framework adaptado. 

As seis vacinas citadas nos documentos fizeram parte das negociações entre os laboratórios 

farmacêuticos detentores das patentes e o Ministério da Saúde do Brasil. Desse total, apenas 

quatro foram aprovadas pela ANVISA para aplicação na população brasileira e estão detalhadas 

no PNOV (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19). São elas a 

Astrazeneca, Coronavac, Janssen e Pfizer. A Figura 12 apresenta a distribuição das citações 

referentes às vacinas consideradas na pesquisa. 

 

Figura 12 - Perfil de citações referentes às vacinas contra COVID-19. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil

  

As vacinas Covaxin e Sputnik foram vetadas pela ANVISA, mas ocuparam grande 

espaço na mídia brasileira de janeiro a agosto de 2021. A Sputnik não teve êxito de aprovação 

e comercialização no Brasil em função das exigências técnicas decorrentes da falta de 

transparência em seu processo produtivo na Rússia. Já a vacina Covaxin esteve ligada a 

suspeitas de irregularidades no contrato de aquisição que foi investigado pela CPI da COVID. 

A Figura 13 apresenta a predominância das citações em relação às vacinas consideradas 

de nova geração como vetor viral e ácido ribonucleico (RNA) mensageiro, promessas de melhor 

desempenho contra vírus semelhantes ao SARS-CoV-2. Neste grupo estão as vacinas da 

Astrazeneca, Pfizer, Sputnik e Janssen. Já as plataformas tradicionais do tipo vírus inativado, 

como a Coronavac e Covaxin, tecnologias já conhecidas e dominadas por diferentes 

laboratórios, foram menos citadas. No corpus da pesquisa, há 44 citações diretamente 

relacionadas às plataformas produtivas e detalhadas na Figura 13. São 39 citações (89%) 

relativas às novas tecnologias e apenas 5 referentes à forma tradicional de produzir vacinas. 
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Figura 13 - Citações relativas às plataformas de produção de vacinas. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 

  

A vacina Astrazeneca aparece na primeira posição da distribuição em relação às citações 

em função do contrato de transferência de tecnologia assinado entre a farmacêutica e a Fiocruz 

(Fundação Oswaldo Cruz), produtora local da vacina no Brasil. Considerando que se trata de 

uma vacina de segunda geração, muita informação foi publicada sobre este tipo de parceria 

internacional para viabilizar a maior disponibilidade de vacinas em países não detentores da 

tecnologia, como é o caso do Brasil. 

A Figura 14 apresenta as vacinas citadas pelas duas fontes de documentos, 339 citações 

encontradas na Agência Brasil e 829 na Folha de São Paulo, 29% e 71% respectivamente, total 

de 1168 citações relativas aos nomes das vacinas. Vale destacar a diferença na quantidade de 

citações para a vacina da Pfizer entre as duas fontes estudadas, provavelmente em função das 

críticas em relação a demora por parte do governo no fechamento do contrato de fornecimento. 

Essa questão foi investigada pela CPI da COVID. A primeira oferta de vacinas por parte da 

Pfizer ao governo brasileiro foi realizada em agosto de 2020 com entrega prevista para 

dezembro de 2020, pelo menos 18 dias antes do início da vacinação no Brasil.  

 

Figura 14 - Vacinas por fonte de documento. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 
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4.2 Análise dos resultados da Agência Brasil 

 

A Agência Brasil, fonte de publicação oficial do governo brasileiro, publicou 37% dos 

documentos extraídos dentro dos critérios desse estudo e 40% dos documentos selecionados 

para análise do conteúdo.  

Analisando os 10 primeiros códigos destacados nos documentos da Agência Brasil e 

apresentados na Figura 15, temos 51% do total das citações codificadas desta fonte e 

predominância da categoria “Disponibilidade de Produto” com 50% do total mapeado na 

mesma figura. O código “Logística para Estados e DF” aparece na primeira posição e integra a 

segunda categoria mais citada, “Distribuição”, com 33% do total apresentado. As categorias 

“Alocação” e “Outros temas” aparecem com 9% e 8% das citações, respectivamente. 

A disponibilização das vacinas para a população destaca-se nos temas produção local e 

importação de vacinas que aparecem em equilíbrio. Diante de uma realidade global de escassez 

de vacinas contra COVID-19, a busca por contratos de transferência de tecnologia para 

produção local foi amplamente discutida na mídia. Essa necessidade surgiu do fato que o Brasil 

não possuía tecnologia própria para desenvolver uma vacina contra COVID-19 em tempo hábil 

para deter o espalhamento do vírus. A decisão por contratos de transferência de tecnologia 

acelerou o processo de produção local e deu velocidade à campanha de vacinação nacional à 

medida que os dois laboratórios brasileiros produtores, Instituto Butantã e Fiocruz (Fundação 

Oswaldo Cruz), dominaram o processo produtivo das vacinas contratadas.  

 

Figura 15 - Distribuição de códigos para Agência Brasil. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 
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A importação de vacinas também foi citada diversas vezes em função da demora nas 

negociações das vacinas Pfizer e Janssen, e veto da ANVISA às vacinas Sputnik e Covaxin. A 

combinação de produção local, mesmo que inicialmente com importação do insumo 

farmacêutico ativo (IFA), e importação de vacina pronta para aplicação na população foi 

considerada uma estratégia de sucesso por parte do governo, seja federal ou estadual, e deu 

maior flexibilidade à campanha de vacinação no país. 

Ainda na categoria “Disponibilidade de Produto”, o código “Regulamentação 

ANVISA” ocupou posição de destaque. Em se tratando do órgão público responsável por todo 

o processo de aprovação, liberação e acompanhamento das vacinas contra COVID-19 no Brasil, 

questões ligadas à ANVISA surgiram ao longo de todo o corte temporal, principalmente por 

conta da flexibilização das regras, dos vetos, do acompanhamento dos ensaios clínicos e dos 

efeitos adversos decorrentes da vacinação. 

O consórcio COVAX Facility ocupou a oitava posição nos códigos mais citados, ainda 

na categoria “Disponibilidade de Produto”, e representou a iniciativa global mais efetiva de 

cooperação internacional, liderada pela OMS, para garantir uma distribuição de vacinas mais 

equitativa entre países pobres (importadores de vacinas) e países ricos (produtores ou grandes 

importadores de vacinas). O Brasil aderiu ao consórcio em volume equivalente a 10% da 

população brasileira, total de 42,5 milhões de doses, 50% do volume ofertado.  

A categoria “Distribuição” se destaca com códigos relacionados à logística para estados 

e distrito federal, primeira posição, complementada pela logística para municípios, décima 

posição. O “Cronograma de entrega de vacinas” completa este grupo, reforçando a preocupação 

com a chegada de vacinas nos milhares de pontos de dispensação em todo o país. A falta de 

planejamento na execução da distribuição das doses de vacinas ficou aparente na quantidade de 

vezes em que os cronogramas foram revisados e nos eventos de interrupção da vacinação por 

falta de doses. Há poucas referências à falta de seringas, agulhas ou pessoas para continuidade 

da campanha de vacinação. 

Na categoria “Alocação”, aparece o código “Grupos Prioritários” na sexta posição. Este 

código engloba a temática de reservar vacinas para grupos de maior risco de desenvolvimento 

da forma grave da doença, com o objetivo de reduzir o número de mortes e custos de internação. 

Os critérios de alocação foram definidos no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e 

revisados com a evolução da pandemia. Algumas condições especiais para garantia da logística 

de distribuição de alimentos, remédios e outros itens de necessidades básicas foram 

consideradas nas revisões do programa, como a inclusão dos motoristas de transportes públicos 

e transporte rodoviário nos grupos prioritários. 
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O código “PNI” ocupa a sétima posição na distribuição de frequência nos documentos 

da referida fonte. Este item está diretamente relacionado às três categorias decorrentes do 

framework teórico visto que se trata das diretrizes nacionais para o programa de imunização. 

Em função do conteúdo analisado, o código PNI foi classificado como categoria mista, 

“Disponibilidade de Produto” e “Distribuição”. Neste item foram considerados todas as 

referências à campanha nacional, contratos existentes, calendário de vacinação, cronogramas, 

prioridades, sistemas de controle, etc. Enquanto o PNI foi citado 64 vezes nos documentos da 

Agência Brasil, o PNOV (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-

19) foi citado apenas 17 vezes, ocupando a trigésima quarta posição na distribuição de códigos. 

Esse fato evidencia a falta de interesse da mídia digital não especializada em publicar assuntos 

técnicos ligados à operação de distribuição de vacinas. O PNOV foi revisado 11 vezes até 

outubro de 2021 e traz informações detalhadas sobre as características, condições de 

armazenagem e distribuição, esquema vacinal e outras informações críticas de cada uma das 

vacinas aprovadas para uso no Brasil. Muito do que foi publicado, apesar de atribuído 

diretamente ao PNI, foi especificado no PNOV.  

 

4.3 Análise dos resultados da Folha de São Paulo 

 

Do total de documentos extraídos para essa pesquisa, 63% foram publicados pela Folha 

de São Paulo. Após análise do alinhamento entre a questão de pesquisa proposta e o conteúdo 

das matérias, o montante da Folha de São Paulo caiu para 60% do total selecionado. Já em 

relação às marcações nos documentos, essa fonte responde por 69% das citações relevantes. 

A Folha de São Paulo apresenta um resultado mais pulverizado, se comparado ao perfil 

da Agência Brasil, após a codificação. Os dez códigos mais frequentes são responsáveis por 

37% do total, 1202 de 3218 citações codificadas. 

As referências à categoria “Disponibilidade de Produto” predominam no conteúdo 

analisado da Folha de São Paulo, englobando 8 dos 10 primeiros códigos mais citados e 85% 

do recorte apresentado na Figura 16. A ineficiência do governo ocupa a primeira posição na 

distribuição de códigos, coerente com o posicionamento de oposição do referido jornal. Dentro 

deste código foram consideradas citações relacionadas à demora no fechamento dos contratos 

de aquisição de vacinas, a falta de diálogo com embaixadas de países produtores de vacinas ou 

IFA, a falta de alinhamento com as orientações da OMS, dentre outros assuntos que retardaram 

ou dificultaram a campanha de vacinação contra COVID-19 no Brasil. 
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Figura 16 - Distribuição de códigos para Folha de São Paulo. 

 
Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 

 

Os sete códigos seguintes no perfil de distribuição da Folha de São Paulo apresentado 

na Figura 16 são todos relacionados à disponibilidade de vacinas. Há uma clara preocupação 

com a regulamentação da ANVISA, aprovações e vetos, prazos, orientações, etc. As 

irregularidades também foram amplamente citadas, principalmente nas investigações da CPI da 

COVID para o caso Covaxin. A negociação de contratos para aquisição de vacinas aparece com 

frequência. São citados prazos, valores, condições, garantias, quantidades e demais informações 

críticas para fechamento dos contratos de fornecimento.  

O código “Cooperação internacional” ocupa a sexta posição na distribuição e reforça o 

posicionamento defendido pela OMS que o combate à pandemia depende da maior colaboração 

entre os países, seja para alcance de uma distribuição mais equitativa de vacinas através da 

transferência de tecnologia ou no compartilhamento de informações sobre novas variantes do 

vírus para conter novos surtos.  

Os códigos “Importação de vacina”, “Produção local de vacinas” e “COVAX” são 

citados pela Folha de São Paulo, assim como o foram na Agência Brasil. O mesmo acontece 

com “Grupos prioritários”, único pertencente à categoria “Alocação”.  

Na décima posição aparece o primeiro e único código relacionado à categoria 

“Distribuição” que é “Ritmo de vacinação”. Neste grupo aparecem citações relacionadas ao 

cronograma de imunização, à demora em alcançar taxas diárias regulares de doses aplicadas, às 

decisões dos estados em antecipar ou retardar alguma faixa etária ou grupo, dentre outros pontos 

concentrados na capacidade e velocidade de vacinação em todo o país, limitada pela quantidade 

de doses disponíveis nos pontos de dispensação. 
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4.4 Análise geral dos resultados  

 

A Figura 17 apresenta a distribuição dos dez códigos mais frequentes obtida a partir da 

codificação de todos os documentos de ambas as fontes selecionadas. Esse perfil considera a 

unidade de registro, segundo a teoria de Bardin (1977). Se comparado o perfil combinado ao 

resultado de cada uma das fontes separadamente, nota-se uma maior relevância da 

regulamentação da ANVISA, que assume a primeira posição. Sendo a ANVISA o órgão público 

que tem por finalidade promover a proteção da saúde da população via controle sanitário da 

produção e consumo de produtos submetidos à vigilância sanitária, processos, insumos e 

tecnologias a eles relacionados, é compreensível o interesse da mídia jornalística no processo 

de regulamentação das vacinas. 

 

Figura 17 - Distribuição geral de códigos. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 

 

A ferramenta Atlas TI permitiu uma estratificação por fonte dos documentos das 

citações codificadas nas quatro categorias estabelecidas, sendo três delas extraídas do 

framework teórico. O conteúdo analisado resultou em 4806 marcações após a codificação a 

partir das 4773 citações iniciais. Este fato se deve às citações que foram relacionadas a mais de 

um código. A Figura 18 apresenta a categorização das citações por fonte, que considera a 

unidade de contexto da análise de conteúdo com posicionamentos diferentes em relação ao 

governo. Este resultado ratifica o foco na disponibilidade de vacinas para a população em geral 

nas duas fontes selecionadas para a pesquisa. 
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Figura 18 - Categorização das citações por fonte. 

 

Fonte: Atlas TI, pesquisa da autora sobre cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil 

  

A ferramenta Atlas TI também viabilizou uma análise do conteúdo ao longo do corte 

temporal. A Figura 19 apresenta a quantidade de documentos selecionados de janeiro a agosto 

de 2021, bem como a distribuição das mesmas citações consideradas na Figura 18 por categoria 

no mesmo período.  

 

Figura 19 - Distribuição de documentos e citações por categoria de janeiro a agosto de 2021. 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

Nota-se um maior número de publicações no início do corte temporal em função da 

expectativa para início da campanha de vacinação contra COVID-19 no Brasil, visto que países 

como Estados Unidos e Reino Unido já haviam iniciado a vacinação das suas populações em 

dezembro de 2020.  
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O aumento no número de documentos em maio de 2021, evidenciado na Figura 19, está 

relacionado à cobertura da mídia após o enfrentamento do mês de maior taxa de letalidade por 

COVID-19 no país, abril de 2021, com mais de 82 mil mortes. A chegada da variante Delta ao 

Brasil também contribuiu para crescimento das publicações entre maio e junho de 2021. 

Segundo o portal de notícias G1, as primeiras mortes atribuídas à variante Delta ocorreram no 

final de abril de 2021.2  

Somente em julho e agosto de 2021, a categoria “Distribuição” se aproxima em número 

de citações da categoria “Disponibilidade de Produto”, ultrapassando esta última no mês final 

do corte temporal da pesquisa. Este fato se deve ao avanço no ritmo de vacinação no Brasil a 

partir da maior disponibilidade de vacinas. 

A Figura 20 apresenta um comparativo do número de mortes entre o Brasil, Estados 

Unidos e Reino Unido durante a pandemia. Enquanto o Brasil enfrentava o período mais letal 

entre março e maio de 2021, os Estados Unidos e Reino Unido já apresentavam queda no 

número de mortes devido ao avanço das suas campanhas de vacinação.  

 

Figura 20 - Evolução de mortes diárias por COVID-19 no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. 

 

Fonte: Site “Our World in Data”. 

 

A Figura 21 apresenta a evolução da vacinação diária para os mesmos países. Vale 

ressaltar que diferentemente do Brasil, tanto Estados Unidos como Reino Unido não 

enfrentaram escassez de vacinas no primeiro semestre de 2021. 

 
2 Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/06/27/entenda-por-que-a-chegada-da-

variante-delta-preocupa-especialistas.ghtml. Acesso em: 9 dez. 2021. 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/06/27/entenda-por-que-a-chegada-da-variante-delta-preocupa-especialistas.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/06/27/entenda-por-que-a-chegada-da-variante-delta-preocupa-especialistas.ghtml
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Figura 21- Evolução da vacinação diária contra COVID-19 no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. 

 

Fonte: Site “Our World in Data”. 

  

Segundo o site “Our World in Data”, a vacinação no território brasileiro ultrapassou 

um milhão de doses diárias somente a partir de 15 de junho de 2021. Esta foi a meta para a 

campanha de vacinação nacional definida pelo Ministério da Saúde em março de 2021. A Figura 

22 apresenta a quantidade de doses de vacinas contra COVID-19 administradas no Brasil 

diariamente no período de 1 de março de 2021 a 9 de dezembro de 2021. 

 

Figura 22 - Evolução da vacinação contra COVID-19 no Brasil. 

 

Fonte: Site “Our World in Data”. 
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A atingimento da meta diária de vacinação em junho de 2021 justifica a queda na 

quantidade de documentos jornalísticos relacionados à disponibilidade de produto (Figura 19). 

Uma vez endereçado o gargalo da falta de doses pelo Ministério da Saúde, a mídia passou a 

cobrir outras questões relacionadas à distribuição como o ritmo de vacinação, logística para 

estados e municípios, controle de inventários e sistemas de registros relacionados à campanha.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Para embasamento teórico desta pesquisa, foram consideradas algumas bases 

acadêmicas citadas na seção de metodologia no intuito de direcionar a questão de pesquisa 

proposta. Trata-se de um tema com crescente interesse acadêmico e aplicação direta no cenário 

logístico atual, que ganhou maior relevância diante das necessidades operacionais geradas pela 

pandemia da COVID-19. 

Segundo Giamattey (2020), o processo de subjetivação da população em relação a 

problemática da COVID-19 é construído em parte com o conteúdo das reportagens. Os 

documentos publicados com o intuito de formação de opinião popular a respeito do tema, não 

necessariamente seguiram critérios sugeridos pela pesquisa científica, mas buscaram o mesmo 

entendimento final de viabilizar a imunização do maior número de pessoas em menor espaço 

de tempo a um custo razoável. 

A análise de uma cadeia de distribuição de vacinas pode ser categorizada a partir da 

disponibilidade de produto, alocação e distribuição das doses, como sugerido pelo framework 

teórico adaptado. No entanto, em períodos de pandemia, a questão da disponibilidade aparece 

em destaque na mídia, dada a preocupação geral em relação ao risco de contrair o vírus. Vale 

ressaltar que o framework estudado não foi criado para períodos de pandemia e sim para cadeias 

regulares de vacinas. 

Comparando as duas fontes pesquisadas, nota-se um perfil diferenciado em relação aos 

três componentes estudados na cadeia de distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil. 

Enquanto a Folha de São Paulo focou na questão da disponibilidade de vacinas para a população 

em geral com viés claro de oposição ao governo federal, a Agência Brasil abordou as categorias 

com uma visão mais neutra, trazendo informações sobre cronogramas, esquema vacinal ou 

outros temas relacionados à campanha nacional de vacinação. As categorias “Distribuição” e 

“Alocação” apareceram com frequência maior se comparada à Folha de São Paulo, evidenciada 

na distribuição dos códigos referentes aos documentos da Agência Brasil. 

Na categoria “Disponibilidade de Produto”, produzir vacinas, importar insumos ou 

vacinas prontas e regulamentar o uso das vacinas no país foram amplamente abordados pelas 

duas fontes pesquisadas. Este fato explica a relevância das negociações para obtenção de 

vacinas o mais cedo possível em períodos de pandemia e reforça o jargão citado por Moeti et 

al. (2017): “Sem produto, sem programa”.  

Um programa nacional de vacinação bem-sucedido depende da capacidade de cada 

governo adquirir a quantidade suficiente de doses para garantir a cobertura vacinal da população 
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e possuir políticas para transporte, armazenamento e distribuição das doses (DE BOECK et al., 

2020; DUIJZER et al., 2018). A partir da maior ou menor disponibilidade de vacinas é possível 

traçar planos de alocação e distribuição mais eficientes e específicos para cada região do país. 

Segundo Paiva e Miguel (2021), a desigualdade na distribuição de vacinas entre o Norte 

Global e o Sul Global é moldada pela concentração de atividades de desenvolvimento e 

produção de vacinas no Norte Global e suas políticas econômicas nacionalistas. Assim, países 

desenvolvidos que dominavam a tecnologia de desenvolvimento de vacinas contra vírus do tipo 

RNA (família do SARS-CoV-2) tiveram maior acesso às vacinas no final de 2020 e início de 

2021. Países ricos, porém sem a mesma capacidade de produção, conseguiram negociar a 

compra de vacinas com países produtores vizinhos com maior agilidade que os países em 

desenvolvimento, localizados no Sul Global. 

A pandemia de COVID-19 aumentou as desigualdades Norte-Sul ao reconhecer a cadeia 

de suprimentos de vacinas como uma cadeia global com assimetria de poder (PAIVA e 

MIGUEL, 2021). Neste cenário, os países industrializados controlam o fluxo da informação, o 

acesso ao conhecimento e a apropriação de valor (GEREFFI, 2020). Os contratos de 

transferência de tecnologia surgiram como alternativa para países em desenvolvimento como 

Brasil e Índia que apesar de não dominarem o desenvolvimento de uma vacina contra COVID-

19, possuíam capacidade produtiva (PAIVA e MIGUEL, 2021). 

A Folha de São Paulo merece destaque em relação à categoria “Disponibilidade de 

Produto” por conta do perfil crítico em relação à atuação do governo federal durante a 

pandemia. Os documentos publicados evidenciaram a demora no fechamento de contratos de 

fornecimento de vacinas, irregularidades nas negociações, falta de coordenação na condução da 

campanha nacional e falta de credibilidade na cooperação internacional para obtenção de 

insumos. Já a questão do financiamento e disponibilidade de recursos para a aquisição das 

vacinas, conforme sugerido por Lydon et al. (2017), não foi retratada. 

Em programas de imunização, a falta de vacinas em nível nacional ocorre em países de 

todos os grupos de renda porém os países de renda média são os mais afetados (LYDON et al., 

2017). As rupturas nacionais estão relacionadas principalmente a questões internas como 

atrasos no financiamento do governo, atrasos nos processos de aquisição, falta de 

previsibilidade e incapacidade de controlar os estoque (LYDON et al., 2017). O caso do Brasil 

durante a pandemia de COVID-19 ratifica a pesquisa de Lydon et al. (2017) no que se refere 

ao atraso no processo de aquisição. Esta realidade foi abordada frequentemente pela Folha de 

São Paulo no corte temporal da pesquisa. 
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Para a categoria “Alocação”, segundo componente no fluxo da cadeia de vacinas no 

framework teórico, a abordagem esteve ligada principalmente à gestão dos grupos prioritários. 

Aqui foram discutidos riscos, prioridades, decisões federais e ajustes regionais a depender do 

perfil de cada região. Pouco foi publicado sobre o custo-benefício da vacina, provavelmente 

por se tratar de um período de pandemia, quando o principal objetivo é conter o surto. 

A análise de custo-benefício é uma forma de comparar as alocações de vacinas em 

termos de casos infectados ou outros critérios de desempenho relacionados aos cuidados de 

saúde. O processo atribui custos tanto à intervenção quanto ao benefício atingido e determina 

quais intervenções são custo-efetivas: benefícios maiores que o custo (DUIJZER et al., 2018). 

Tanto a disponibilidade de vacinas como os custos do programa são fatores críticos em 

um programas de imunização (HUANG et al., 2017). De acordo com um estudo em 94 países 

de baixa a média renda, o maior custo do programa está relacionado ao custo da logística de 

distribuição das doses para os pontos de dispensação (55%), a segunda posição é ocupada pelo 

custo de aquisição da vacina (39%) e por fim, os custos de transporte no recebimento, 

estocagem e mão de obra (6%) (PORTNOY et al., 2015). Os custos financeiros incrementais 

para otimizar uma cadeia regular de suprimentos de vacinas são altos e devem ser apoiados 

pelos governos e parceiros por meio de financiamento sustentável (HUANG et al., 2017). 

A categoria “Distribuição”, último componente no fluxo do framework e de maior 

relevância do ponto de vista da logística, foi abordada com frequência e conteúdo diversificado. 

Esta categoria considera uma parte operacional da cadeia de distribuição envolvendo transporte, 

controle de estoques, controle de perdas e toda a infraestrutura necessária para viabilizar a 

imunização dos brasileiros, do extremo norte ao extremo sul do país. A Agência Brasil abordou 

essa categoria com foco na distribuição das doses para estados e municípios, publicando 

cronogramas nacionais considerados equitativos entre as unidades federativas e executáveis 

pelo governo federal, o que nem sempre se realizou. As diversas modificações de datas, 

interrupções da vacinação e questionamentos dos estados evidenciaram a fragilidade do plano 

de distribuição nacional. A Folha de São Paulo, reforçando o posicionamento de crítica ao 

governo, abordou a categoria “Distribuição” com foco na lentidão da campanha de vacinação, 

principalmente no primeiro semestre de 2021. 

Como inferência da análise de conteúdo em relação ao tema estudado foram 

identificados alguns subelementos relevantes que não aparecem no framework teórico. De 

acordo com o conteúdo analisado, o subelemento “Incerteza da produção” seria mais bem 

representado por “Incerteza da produção e recebimento”. O motivo principal é abordar a 

questão das incertezas do ponto de vista dos países importadores de vacinas, como o Brasil, e 
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não somente como país produtor de vacina, pequena minoria. Na ótica de grande parte de países, 

dependentes de importação e manufatura, a sincronização entre oferta e demanda é agravada, 

não só pela disponibilidade de vacinas, mas também por fatores como políticas nacionalistas e 

protecionistas de países produtores, disponibilidade de transportes e logística internacional. 

 Comparando-se os achados desta pesquisa com Lydon et al. (2017), a falta de vacinas 

relacionada ao processo de aquisição durante a pandemia é influenciada por relações comerciais 

entre países e medidas governamentais. Neste sentido, o presente estudo reforça a inequidade 

entre economias mais desenvolvidas e em desenvolvimento (PAIVA e MIGUEL, 2021). 

Outra inferência identificada é a presença de irregularidades ao longo dos diferentes 

elos da cadeia de distribuição. Elas podem ocorrer nas negociações, na priorização de doses, 

nos desvios de doses, nos registros da vacinação, etc. Apesar das irregularidades estarem 

diretamente ligadas à inexistência de sistemas de controles efetivos, dada a relevância da 

corrupção em países pobres ou em desenvolvimento, o destaque é recomendado. Assim o 

subelemento passaria a ser “Ineficiências do governo e irregularidades”. 

As duas principais inferências mapeadas no estudo, citadas nos parágrafos anteriores, 

reforçam como as cadeias de distribuição das vacinas diferem entre países desenvolvidos e 

capazes de produzir vacinas localmente, e países de baixa a média renda, como o Brasil e países 

da África, que dependem de importação ou transferência de tecnologia para obtenção de 

vacinas. Para os primeiros, a categoria “Disponibilidade de Produto” não é crítica visto que há 

recursos para desenvolver, produzir ou importar vacinas sem limitações de orçamento ou 

barreiras tecnológicas. Já para o segundo grupo, em que se encontra o Brasil, este componente 

é crítico e impacta diretamente os demais, “Alocação” e “Distribuição”. Não é possível 

desenvolver planos eficientes de alocação e distribuição de vacinas quando não há produto ou 

não há uma previsão confiável da oferta e da entrega das vacinas. 

Outro ponto de atenção em relação às cadeias de suprimentos de vacinas é como a 

dimensão tempo interfere nos componentes e subelementos mapeados no framework teórico 

adaptado. Em condições conhecidas da doença e tratamento, as vacinas são disponibilizadas, 

alocadas e distribuídas segundo um fluxo regular e lógico de cada etapa. Não há maiores 

limitações em relação aos dois componentes iniciais (disponibilidade e alocação), ficando os 

maiores gargalos restritos à distribuição, que considera a parte operacional final da cadeia. 

Assim, as principais questões estudadas nestas cadeias estão ligadas à eficiência do transporte, 

cadeia de frio, estabilidade das vacinas, custos das campanhas de imunização e outras questões 

políticas. 
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Já num cenário de pandemia, os componentes do framework se misturam e não 

obedecem uma ordem cronológica ideal. O subelemento custo passa a ter uma posição de menor 

relevância se comparado aos cenários fora de períodos críticos, como epidemias ou pandemias. 

Sendo assim, as vacinas são alocadas antes de serem produzidas, os cronogramas são criados 

diante da escassez de insumos, a distribuição é realizada sem planejamento. A urgência em 

aumentar a cobertura vacinal diante de um número significativo de mortes causadas pela 

doença, atropela etapas e aumenta as falhas ao longo da cadeia. O atual exemplo da cadeia de 

distribuição de vacinas contra a COVID-19 traz essa discussão à tona sobre a necessidade de 

estabelecer uma distribuição mais equitativa de doses diante de cadeias globalizadas para 

redução do risco de surgimento de variantes muito transmissíveis e resistentes.  

Considerando o modelo de comunicação de Lasswell proposto em 1948, no que se refere 

à teoria da análise de conteúdo numa pesquisa qualitativa (JANOWITZ, 1968), o foco do estudo 

foi direcionado principalmente para a questão “para dizer o quê”. Foram consideradas as 

características das mensagens em cada uma das fontes com diferentes posicionamentos em 

relação ao governo federal, mas buscou-se palavras, símbolos, expressões e argumentos ligados 

à cadeia de suprimentos de uma vacina durante uma pandemia. Foram deixadas em segundo 

plano questões políticas e ideológicas, muito presente nos documentos analisados. 

Em relação à abordagem da mídia jornalística, o enquadramento diz respeito à forma 

como uma dada situação é apresentada e interpretada pelo interlocutor, determinando assim a 

sua capacidade de entendimento e reação frente ao acontecimento. Ambas as fontes 

selecionadas contribuiram para o maior entendimento da população em relação a uma cadeia 

de distribuição de vacinas. A Folha de São Paulo em diversas matérias aguçou na população a 

busca por informações baseadas na ciência e o direito à vacina. Já a Agência Brasil, no decorrer 

do corte temporal buscou dar respostas técnicas aos problemas enfrentados, atualizar os 

cronogramas e apresentar estatísticas da campanha de vacinação.  

Segundo Ogbodo et al (2021), a mídia deveria assumir um posicionamento mais neutro 

para evitar pânico desnecessário e buscar nas suas matérias despertar na população o equilíbrio 

entre o medo de adoecer e a esperança de ser vacinado. Ao focar na indisponibilidade de vacinas 

e nos atrasos recorrentes em cronogramas, a Folha de São Paulo assumiu um viés político, 

responsabilizando o governo federal, que pode contribuir para aumentar o medo da população. 

Este tipo de posicionamento pode provocar mais danos do que benefícios para a percepção da 

população (OGDOBO et al., 2021). 
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5.1 Recomendações gerenciais 

 

Como recomendações gerenciais do estudo, um programa de imunização em massa deve 

considerar os componentes e subelementos do framework teórico adaptado como direcionador 

de uma campanha de vacinação estruturada. As boas práticas de produção e distribuição de 

vacinas surgirão deste processo, principalmente se houver cooperação entre as diferentes 

regiões envolvidas. Diante de uma pandemia, é recomendado realizar um mapeamento da 

cadeia de cada vacina, com suas restrições e oportunidades, além da utilização do framework 

teórico como referência. Assim será possível identificar a melhor estratégia para aumentar a 

disponibilidade de doses e imunizar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo. 

A segunda recomendação gerencial é ponderar a urgência com a necessidade de 

planejamento operacional. A máxima de que é preferível gastar recursos no planejamento do 

que nas correções dos erros é válida mesmo num cenário de pandemia. Os componentes 

“Alocação” e “Distribuição” são influenciados pela necessidade de uma campanha de 

vacinação bem planejada. Os custos, mesmo que relativizados pelas mortes, refletem a falta de 

planejamento estratégico (financeiro e operacional) de uma campanha de vacinação. 

Por fim, a última recomendação é buscar fontes de informação imparciais e fidedignas, 

que valorizem a ciência para questões relacionadas à saúde da população. Diante de cenários 

críticos e perdas irreparáveis evidenciadas durante uma pandemia, as prioridades dos governos 

e dos indivíduos podem se confundir. O sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss propôs 

o conceito de que uma pandemia é um “fato social total” na sua obra “Ensaio sobre a Dádiva” 

publicada em 1925. Isto significa envolver todas as instituições da sociedade: sanitárias, 

científicas, econômicas, políticas, religiosas e culturais. Sendo assim, é recomendado à 

sociedade como um todo, após quase um século da citação de Mauss, dar a uma pandemia a 

importância que ela merece.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a mídia jornalística reportou a cadeia de 

distribuição de vacinas contra COVID-19 no Brasil com foco no componente “Disponibilidade 

de produto”, fator crítico para o sucesso de uma campanha de vacinação segundo a literatura. 

Os componentes “Alocação” e “Distribuição” também foram reportados porém com menor 

frequência. 

Em relação à metodologia, conclui-se que a análise de conteúdo é uma técnica que pode 

ser aplicada com relevância para realização de uma análise documental com grande número de 

documentos em qualquer área de pesquisa. Uma pesquisa documental que utiliza a teoria de 

análise de conteúdo não é o tipo de estudo frequente no universo de Cadeias de Suprimentos 

(Supply Chain Management), mas mostrou-se de grande contribuição, desde que orientada por 

alguma teoria na mesma área de conhecimento. 

O direcionamento teórico é de grande valia em estudos semelhantes, mas não deve 

limitar a extração de possibilidades a partir do conteúdo analisado. Isso significa que novas 

questões ou visões relevantes para o resultado do estudo podem surgir no desenrolar da 

codificação e análise dos dados. 

Como contribuição do trabalho, considera-se a análise de uma campanha de vacinação 

num país do tamanho do Brasil durante uma pandemia como um exemplo robusto para ratificar 

os componentes de uma cadeia de distribuição de vacinas e aprofundar o conhecimento nessa 

área de estudo. Uma segunda contribuição é a identificação de questões críticas não mapeadas 

nos frameworks teóricos relacionados ao tema como as incertezas no recebimento das vacinas 

e corrupção nos processos de aquisição e distribuição das vacinas. Uma pesquisa realizada em 

período de pandemia contribui para o mapeamento dos elos críticos para o sucesso de 

campanhas de vacinação, quando não é possível planejar adequadamente cada etapa do 

processo. 

Acredita-se que o interesse popular em relação aos temas ligados à área de estudo da 

Cadeia de Suprimentos tende a aumentar quando a mídia não especializada busca entender e 

comunicar a realidade existente no país para cadeias de produção e distribuição de produtos 

diretamente ligados à saúde da população. “Nada pode ensinar a realidade da interdependência 

global melhor que uma pandemia” (WOLF, 2021). Este é um ponto crítico que incentiva a 

discussão sobre a necessidade de novos aportes estruturais em paises altamente dependentes de 

importações de vacinas ou insumos. 
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Como limitação do trabalho, considera-se o foco no subsistema de distribuição de 

vacinas, e não na cadeia produtiva como um todo. Pode-se considerar o fato da pesquisa 

documental basear-se em apenas duas fontes de posicionamentos contrários em relação ao 

governo como outra limitação do trabalho. O ideal seria acrescentar uma terceira fonte neutra 

para aprofundamento de alguns temas e comparação dos resultados. Outra limitação importante 

é a impossibilidade de acompanhar a campanha de vacinação do início ao fim, visto que foi 

necessário finalizar a extração de documentos em agosto de 2021, a tempo de realizar as 

análises. A vacinação de adolescentes e crianças não foi analisada pois ocorreu fora do recorte 

temporal considerado na pesquisa. 

Como oportunidades futuras, sugere-se adaptar um framework teórico relacionado à 

cadeia de suprimento de vacinas especificamente para períodos críticos, como epidemias ou 

pandemias, em países de baixa a média renda. Também é possível realizar uma pesquisa 

documental utilizando uma combinação diferente de palavras-chaves de busca, de preferência 

baseadas nos elementos estruturantes de uma cadeia de distribuição de vacinas apresentados no 

estudo de De Boeck et al. (2020). Outra oportunidade futura é complementar esse estudo com 

entrevistas de profissionais de sáude que participaram da campanha de vacinação contra 

COVID-19 no Brasil para triangular as informações extraídas dos documentos com a vivência 

da rotina de vacinação durante uma pandemia. 

Considera-se uma oportunidade futura relacionada à metodologia, a aplicação de análise 

de conteúdo em outras pesquisas relacionadas à cadeia de suprimentos, sejam elas qualitativas 

ou quantitativas. Alguns exemplos são estudos de fretes, gestão de estoques, gestão de perdas, 

assim como surveys e análises documentais ligadas à mesma área de pesquisa. 
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