Nota à imprensa – Aquisição de vacinas contra a Covid-19 por empresas
É com surpresa que o Conass recebe a informação de que o governo federal
concordou com a compra, por empresas privadas, de 33 milhões de doses da vacina contra
Covid-19, produzida pela AstraZeneca. Os brasileiros sofrem com a expansão de casos da
doença e há urgência para a vacinação de todos. A imunização, no entanto, deve seguir
critérios técnicos e não o poder de compra. Diante da escassez de imunizantes nesta
primeira etapa da campanha, é indispensável que doses existentes sejam dirigidas a grupos
mais vulneráveis. A proteção dos mais suscetíveis é a melhor forma de reduzir internações
e casos graves.
O Conass defende que esforços sejam dispensados para garantir, com a maior
rapidez possível, vacinas para todos. Se a farmacêutica tem 33 milhões de doses
disponíveis, por que o governo federal não se dispõe a comprá-las em sua totalidade e,
com isso, providenciar a proteção para os que mais precisam?
Com a criação do SUS, há 30 anos, o Brasil deu um passo importantíssimo para a
melhoria de suas políticas sociais. Um dos pilares do sistema é a universalidade. Todas as
pessoas que residem no País, trabalhadores ou não, têm direito ao acesso ao atendimento
público de saúde – o que inclui vacinas. Permitir a vacinação de trabalhadores ligados a
um grupo de empresas específicas é romper com esse princípio. É concorrer passivamente
para a criação de categorias de brasileiros de primeira e de segunda classe.
O Conass não se opõe que a imunização seja realizada também pela iniciativa
privada, mas não neste momento. Agora, a hora é de somar esforços, agir com rapidez e
garantir vacinas de Covid-19 para toda população através do Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
O Conass aplaudiria o espírito cívico das empresas que se dispusessem a colaborar
com o SUS ao comprarem vacinas já reconhecidas e destiná-las ao PNI em sua totalidade.
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