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I. Introdução

Apresentamos aqui uma breve análise do cenário atual de vacinação nos 22 municípios polo das
Regionais Administrativas do estado do Paraná. Com base no atual ritmo de vacinação em cada um
dos municípios analisados, são feitas estimativas de datas prováveis para que certos importantes
índices de cobertura vacinal sejam alcançados, a saber: cobertura de 75% e 95% da população
adulta com a primeira e a segunda doses.

II. Metodologia

Os registros de vacinação são obtidos da base de dados OpenDataSUS [1], do Ministério da Saúde,
e acessados através do Portal Modinterv Paraná [2], mantido pela Rede Cooperativa de Pesquisa em
Modelagem da Covid-19 e Intervenções não Farmacológicas (Modinterv) [3]. Os registros de
vacinação do DataSus são pré-processados para reduzirmos ao máximo as inconsistências na base
original de dados, como por exemplo, registros duplicados e omissão de registros (registro apenas
da segunda dose sem a correspondente primeira dose), entre outros problemas [4].

Com esses dados pré-processados, nós calculamos a média de vacinas de primeira dose aplicadas
por dia nos últimos 30 dias para cada uma das localidades analisadas. (Para isso, nós calculamos o
total de primeiras doses aplicadas nesse período e dividimos esse valor por 30.) Sabendo-se ainda o
número total de vacinas aplicadas até a última atualização, a população total da localidade de
acordo com a projeção de 2020 do IBGE [4] e a porcentagem da população adulta acima de 20 anos
segundo projeções do IPARDES [5], pode-se estimar então quanto tempo será necessário para se
atingir as marcas de 75% e 95% da população adulta com a primeira dose, se mantida a atual média
de vacinas/dia.

As estimativas de prazos para a primeira dose são relativamente mais confiáveis, uma vez que elas
são calculadas diretamente a partir dos dados, sem introdução de qualquer hipótese adicional. O
único parâmetro de escolha nesse caso é o período usado para se determinar a média de
vacinações/dia. Essa média pode naturalmente sofrer variações futuras, se o ritmo de vacinação
aumentar ou diminuir. Entretanto, na maioria das cidades analisadas a média móvel em 30 dias do
número de primeiras doses aplicadas diariamente tem-se mantido relativamente estável ou, pelo
menos, apresenta um menor grau de flutuações, como pode ser visto na Figura 1 para os casos da
cidade de Curitiba e do estado do Paraná. Essa menor variabilidade na média móvel de 30 dias
confere uma confiabilidade maior para as estimativas de prazo para a primeira dose.



Figura 1: Curvas diárias de vacinação para a primeira dose na cidade de Curitiba (painel de cima) e no estado do Paraná
(painel de baixo), mostrando as respectivas médias móveis de primeiras doses em períodos de 30 dias.

Por outro lado, para estimar prazos para se alcançar índices de cobertura vacinal relativos à segunda
dose, faz-se necessário lançar mão de uma hipótese adicional, qual seja, o intervalo médio entre a
primeira e segunda doses. Como o Paraná, e de resto o Brasil, aplica vacinas com diferentes
intervalos entre as doses, o atraso médio entre doses, para uma dada população, não é conhecido a
priori. Para termos uma estimativa desse intervalo médio entre doses, nós adotamos o seguinte
procedimento: nós verificamos o número total de segundas doses aplicadas até a data da última
atualização e então retrocedemos no tempo para ver quando esse mesmo número de primeiras doses
foi aplicado, obtendo assim o atraso mais recente entre primeira e segunda doses. Esse atraso mais
recente será considerado como o atraso típico no futuro para a localidade em questão e será,
portanto, usado para nossas estimativas de segundas doses. Mais especificamente, nosso
procedimento nesse caso é o seguinte: uma vez determinada a data para que se atinja um dado
percentual de vacinados com a primeira dose, conforme método descrito anteriormente, nós
acrescentamos a essa data o atraso determinado acima, de forma a estimar quando o mesmo número
de pessoas terão sido vacinadas também com a segunda dose.



Figura 2: Curvas de vacinação para as primeira e segunda doses na cidade de Curitiba. O atraso entre as duas curvas na
data mais recente está indicado pela curva horizontal tracejada.

Vale notar ainda que nas estimativas apresentadas aqui nós usamos como público-alvo para
vacinação a população adulta com mais de 20 anos, e não acima de 18 anos como os estados e
municípios fazem em seus calendários de vacinação. A razão para essa nossa escolha decorre do
fato de que, em geral, o IBGE [5] e, consequentemente, o IPARDES [6] dividem a população em
faixas etárias de 5 anos, dentre as quais as faixas de 15-19 anos e 20-24 anos. Sendo assim, não é
possível obter de maneira direta a projeção da população acima de 18 anos para uma determinada
cidade ou estado, sendo preferível, portanto, considerar para efeitos metodológicos uma cobertura
vacinal em relação à população acima dos 20 anos.

É importante destacar também que todas as estimativas apresentadas aqui, tanto para primeira
quanto para segunda doses, são feitas com base no ritmo atual de vacinação de cada localidade.
Há que se ter em mente, entretanto, que o ritmo de vacinação é variável, uma vez que os municípios
podem aplicar mais ou menos doses por dia, a depender da disponibilidade futura de vacinas. Caso
isso aconteça, os prazos para uma determinada cobertura vacinal serão alcançados antes ou depois
das datas estimadas pelo nosso modelo.

III. Critérios de Controle da Pandemia

De acordo com estudo recente de vacinação em massa na cidade de Serrana, SP, realizado pelo
Instituto Butantã [6], observou-se um efetivo controle da pandemia quando se atingiu um índice de
cobertura vacinal de 75% da população adulta (acima de 18 anos) com as duas doses. Mais
especificamente, após esse nível de cobertura com as duas doses ter sido alcançado, verificou-se
uma redução drástica nos números de hospitalizações e óbitos. Por essa razão, vamos adotar no
presente estudo o índice de vacinação de 75% da população adulta com as duas doses como um
importante critério de referência, a partir do qual pode-se dizer que a pandemia estaria efetivamente
sob controle.

Outra importante marca de cobertura vacinal seria quando toda (ou quase toda) a população adulta
foi vacinada com as duas doses. Nessa situação, pode-se dizer que a população adulta como um
todo estaria imunizada, de modo que esse nível de cobertura vacinal representaria um controle
definitivo (final) da pandemia. O estudo de Serrana atingiu uma cobertura de 95,7% da
população-alvo. De modo análogo, vamos tomar a percentagem de 95% da população adulta como
um critério balizador para o que poderia ser chamado de controle total ou “fim da pandemia”.

IV. Resultados

No presente estudo, nós aplicamos o modelo descrito na Sec. II para as 22 cidades polo do estado
do Paraná, bem como para os dados agregados do estado. A tabela abaixo mostra os resultados das
nossas estimativas para as prováveis datas em que os dois índices de controle da pandemia
mencionados acima teriam sido atingidos nas diferentes localidades analisadas.



V. Conclusões

Os resultados acima indicam que, atualmente, há uma grande disparidade no ritmo de vacinação
entre as cidades do Paraná, como pode ser verificado pela grande variação na taxa média de
vacinações por dia por 100 mil habitantes nos diferentes municípios analisados. Essa discrepância
no ritmo de vacinação naturalmente manifesta-se numa grande disparidade nas estimativas para se
atingir um efetivo controle da pandemia, por exemplo, com 75% da população adulta vacinada com
duas doses.

Entre as cidades analisadas, Paranaguá apresenta, no momento, o maior ritmo de vacinação,
correspondendo a cerca de 1025 vacinas/dia por 100 mil habitantes, o que lhe permitiria atingir um
controle da pandemia (ou seja, 75% da população adulta acima de 20 anos completamente
vacinada) até meados de setembro de 2021. Curitiba, por sua vez, só atingiria essa marca, no atual
ritmo de vacinação, no final de outubro de 2021. O estado do Paraná, por sua vez, conseguiria
vacinar 95% da população adulta com a primeira dose até meados de setembro de 2021.
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