Vacinação COVID-19
Estado do Rio de Janeiro
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QUAL O ESTÁGIO ATUAL DA VACINAÇÃO?
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Distribuição das vacinas aplicadas por fabricante e data de aplicação
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▪

Como variou ao longo
do tempo a aplicação
de vacinas por
fabricante?

▪

No início da Campanha
Nacional de
Imunização
praticamente 100%
das doses aplicadas
eram de Coronavac.

▪

Esse percentual varia
ao longo do tempo de
acordo com a
disponibilidade de
imunizantes.

Distribuição acumulada das vacinas aplicadas por fabricante e data de
aplicação
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▪

Essa variação de oferta
de imunizantes
acumulada ao longo do
tempo indica como
está evoluindo a
distribuição de tipo de
imunizantes utilizados
na população
brasileira.

▪

Atualmente, 46,0% da
população foi vacinada
com AstraZeneca,
42,7% com Coronavac,
9,0% com Pfizer e 2,3%
com Janssen.

Distribuição das vacinas aplicadas por fabricante e idade
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▪

Como a vacinação se
deu através do
cronograma de grupos
prioritários, a
distribuição do tipo de
vacina utilizado para
cada idade varia.

▪

Como decorrência da
oferta de imunizantes
e do cronograma de
vacinação, temos a
maior parte da
população idosa
imunizada com
Coronavac, enquanto a
maioria da população
com menos de 60 anos
foi imunizada com
AstraZeneca.

QUANTAS VIDAS FORAM SALVAS?
Qual o impacto da vacinação contra COVID-19 no número de óbitos no país?
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O que fizemos?
▪

Quantos óbitos deveriamos observer caso não houvesse vacinação?
Estimamos o efeito redutor de óbitos gerado pela imunização para
recuperar esse valor de óbitos “esperados”.

IMUNIZAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E IMUNIZANTE
▪

Como evolui o percentual da população de cada faixa etária completamente
imunizada? Calculamos esse percentual com base nos dados do SIPNI

DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS ÓBITOS
▪

Qual a distribuição etária dos óbitos antes da introdução da vacina? Calculamos
esse percentual com base nos dados médios de 2020 do Registro Civil

EFICÁCIA DOS IMUNIZANTES (Hipótese)
▪ Coronavac = 80%
▪ AstraZeneca = 90%
▪ Janssen = 90%
▪ Pfizer = 95%
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DELAY ENTRE D2 e IMUNIZAÇÃO (Hipótese)
▪ Coronavac = 15 dias
▪ Janssen = 15 dias
▪ AstraZeneca = 21 dias
▪ Pfizer = 21 dias

RESULTADO: Número de óbitos
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▪

A partir da estratégia
desenvolvida é
possível estimar, para
cada dia, qual teria
sido o número de
óbitos caso não
houvesse vacinação.

▪

Como vimos, a
diferença entre o
número de óbitos
observados e
simulados varia ao
longo do tempo, de
acordo com o avanço
da vacinação e da
alteração do perfil
etários dos óbitos.

RESULTADO: Efeito redutor simulado
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▪

A partir do perfil de
imunização da
população e da
distribuição etária dos
óbitos é possível
calcular, para cada
momento do tempo,
qual seria o efeito
redutor de óbitos
gerado pela vacinação.

▪

Essa é uma análise
conservadora, pois
desconsidera os
efeitos de proteção da
primeira dose.

RESULTADO: pelo menos 8.700 vidas salvas
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▪

Acumulando a
diferença entre óbitos
observados e
simulados ao longo do
tempo, podemos
calcular o total de
vidas salvas.

▪

Até o final de junho,
estima-se que a
Campanha Nacional de
imunização contra
Covid-19 teria salvo
mais de 8.700 vidas no
Estado do Rio de
Janeiro.

ANÁLISE: Efeito redutor simulado por faixa etária
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▪

Qual a contribuição de
cada faixa etária para o
efeito redutor
simulado?

▪

Essa contribuição está
limitada à eficácia das
vacinas, ao percentual
de imunizados em
cada faixa etária e ao
perfil etário dos óbitos
em 2020.

ANÁLISE: Efeito redutor simulado por imunizante
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▪

Qual a contribuição de
cada imunizante para o
efeito redutor
simulado?

▪

Essa contribuição está
limitada à eficácia das
vacinas, ao percentual
de imunizados em
cada faixa etária e ao
perfil etário dos óbitos
em 2020.

▪

Além disso, como o
período entre a
primeira e a segunda
dose para a
AstraZeneca é maior,
ainda não observamos
muitas pessoas
imunizadas com esta
vacina.

CONCLUSÃO
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▪

O primeiro semestre de 2021 foi marcado por escassez de doses de vacina no país todo.

▪

Mesmo assim, a Campanha Nacional de Imunização já teria salvo pelo menos 8.700 mil vidas no Estado do Rio
de Janeiro.

▪

Esta escassez começa a ser relaxada com redução da demanda global, aceleração da produção nacional e
importação de vacinas que não haviam sido aprovadas pela Anvisa no primeiro semestre.

▪

A limitação segue sendo a falta de doses e não a capacidade de distribuir e vacinar.
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