Ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Escrevemos neste que é o pior momento da pandemia no Brasil. Como
Vossa Excelência destacou desde que assumiu o cargo, a saída permanente
desta crise humanitária é a vacinação. No entanto, a sociedade brasileira
não dispõe de informações suficientes e atualizadas para acompanhar as
ações do Ministério da Saúde para garantir a vacinação de toda a população
De acordo com Nota Técnica encaminhada à pasta em 12/03/2021, mais de
70% das informações sobre vacinação estão incompletas, inconsistentes ou
simplesmente indisponíveis.
O acesso a informações atualizadas é um direito garantido pela Constituição
Federal e pela Lei 12.527/2011, e uma ferramenta fundamental para a
implementação das políticas de enfrentamento à pandemia no Brasil. É,
também, uma forma de oferecer à população perspectivas mais precisas
sobre o futuro próximo.
Diante do exposto, solicitamos que o Ministério da Saúde proceda à
divulgação das seguintes informações:
Plano de Vacinação mais preciso:
• Cronograma de vacinação de toda a população, com datas específicas;
• Estimativa de prazo para atingir metas de cobertura vacinal;
• Quantidades de postos de vacinação por localidade e equipes
necessárias.
Quantidade de seringas e agulhas:
• Dados sobre os estoques de que cada estado dispõe para além dos itens
fornecidos pelo Ministério.
Compra de vacinas e insumos:
• Disponibilidade de lotes Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) por tipo de
vacina e previsão da chegada de novas remessas já adquiridas
Vacinas previstas e distribuídas:
• Acrescentar, aos dados de doses distribuídas aos estados, o contraste
com a população alvo estimada de cada local;
• Acrescentar, aos dados de doses distribuídas aos estados e repassadas
aos municípios, a demanda prevista para cada local;
• Oferecer os dados de vacinas previstas e distribuídas em formato aberto
para download.
Vacinas aplicadas:
• Acrescentar, aos dados de doses aplicadas pelos estados, o contraste
com a população alvo estimada de cada local;
Dados de raça/cor/etnia:
• Tornar obrigatório o preenchimento de informação sobre raça/cor e, no
caso de indígenas, etnia dos indivíduos que receberam o imunizante.
Vossa Excelência certamente concorda que tais informações são essenciais
para o planejamento, o controle social e a análise aprofundada da vacinação
no país. Solicitamos, portanto, sua divulgação célere e a atualização
permanente (diária, onde cabível).
Se quiser responder publicamente à campanha, por favor, enviar para
caixaaberta@transparenciavacina.org.br
Cordialmente.

