VACINA COVID-19 | ANÁLISE DE CENÁRIO
A vacinação no Brasil teve início em janeiro de 2021, com aprovação unânime da Anvisa sobre
o uso emergencial da Coronavac e da AstraZeneca. Isso não significa, porém, que teremos
vacinas disponíveis para a rede particular – e quando. Pelo contrário, o que se vê é uma
dificuldade geral (tanto do governo quanto da rede particular) em adquirir as vacinas.
Independentemente da disponibilidade do produto e do Programa Nacional de Imunização
(PNI), porém, o Laboratório Lustosa está sendo acionado constantemente pela imprensa para
responder a questões sobre a oferta de vacinas na rede particular. Dessa forma, elaboramos um
Q&A com as principais perguntas e algumas sugestões de respostas para cada cenário, que
segue para avaliação.

Q&A -QUESTIONS AND ANSWERS
SITUAÇÃO ATUAL, SEM DISPONIBILIDADE DA VACINA NA REDE PRIVADA
O Lustosa vai vender a vacina da Covid-19?
O Laboratório Lustosa pretende oferecer a vacina assim que ela for disponibilizada para a rede
particular.
Como andam essas tratativas?
Estamos em contato com os fornecedores para que possamos adquirir a vacina, mas não há
ainda uma perspectiva de quando isso irá acontecer.
Qual a expectativa do grupo sobre essa vacinação na rede privada?
O mercado ainda está muito incerto e não há como criar qualquer expectativa neste momento.
Estamos acompanhando de perto as movimentações para que possamos agir rapidamente no
caso de haver uma disponibilização para a rede privada.
Algum prazo?
Ainda não.
Qual será o valor estimado da dose?
Ainda não há um valor estimado da dose.
Caso seja comercializada, o Lustosa seguirá o calendário do Plano Nacional de Imunização
(PNI), com a vacinação dos públicos prioritários, ou disponibilizará a vacina para o público em
geral?
???

O Lustosa planeja oferecer a vacina para empresas imunizarem suas equipes?
???
Quantas doses pretendem comprar?
Ainda não temos essa informação.
De qual fabricante?
Estamos em contato com representantes de vários fabricantes, mas nenhum deles
disponibilizou ainda a vacina.
Com quais fabricantes vocês estão conversando?
Preferimos não informar, por enquanto.
Estão recebendo muita demanda sobre isso?
Alguns clientes perguntam se já temos previsão da chegada da vacina, mas não é ainda uma
demanda grande, pois há uma consciência coletiva de que a prioridade das vacinas é do sistema
público de saúde.
Como vocês respondem aos clientes sobre isso?
Respondemos que ainda não há uma previsão de chegada da vacina na rede particular. E que
assim que tivermos alguma informação, serão disponibilizadas em nosso site e redes sociais
oficiais.
Tem lista de espera?
Ainda não foi feita por não temos diretrizes de disponibilização da vacina no momento.
Caso haja disponibilidade de vacinas, a Prefeitura de BH prevê a possibilidade de acionar a
rede privada como apoio para aumentar os postos de vacinação da população. O Lustosa já
foi contactado para isso? Há interesse do laboratório de atuar em parceria com a prefeitura?
???
A vacinação na rede privada não atrapalha o Plano Nacional de Imunização, privilegiando as
classes mais altas em detrimento de quem realmente precisa?
De que forma a rede privada (e o Lustosa, especialmente) pode contribuir para acelerar e
ampliar a cobertura vacinal da covid-19?

SUGESTÃO DE NOTA À IMPRENSA
O Laboratório Lustosa informa que ainda não há uma previsão para fornecimento de vacina de
Covid-19 em suas unidades e que aguarda uma diretriz nacional para conduzir o processo
internamente. A direção da empresa está em contato com os fornecedores para que possa
adquirir a vacina assim que ela for disponibilizada para a rede privada.

CASO A VACINA SEJA DISPONIBILIZADA PARA A REDE PARTICULAR

O Lustosa irá oferecer a vacina?

Se a resposta for NÃO:
Por que o Lustosa não irá oferecer a vacina de Covid-19?
O Lustosa está negociando com algum fornecedor? Qual?
Como tem sido a procura? Tem lista de espera?
Como o Lustosa pretende apoiar no combate à pandemia mesmo sem vacinas disponíveis?

Se a resposta for SIM:
Qual vacina será oferecida? (fornecedor)
A partir de quando?
Qual será o preço?
Em quais unidades e horários de atendimento?
Quantas vacinas serão disponibilizadas?
Como tem sido a procura?
O Lustosa seguirá o cronograma do PNI em relação aos grupos prioritários?
Quem poderá ser vacinado?
Quais são as contraindicações da vacina?
Serão oferecidos pacotes para empresas?
Quais cuidados serão (ou estão) sendo tomados para evitar aglomerações nas unidades? Os
atendimentos são agendados?
A vacinação na rede privada não atrapalha o Plano Nacional de Imunização, privilegiando as
classes mais altas em detrimento de quem realmente precisa?

De que forma a rede privada (e o Lustosa, especialmente) pode contribuir para acelerar e
ampliar a cobertura vacinal da covid-19?
Em caso de alguma reação à vacina, como proceder?
Quais as principais reações esperadas da vacina?

