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DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 6º NÚCLEO REGIONAL DE TUTELA COLETIVA  

Av. Ver. Hermínio Moreira, no 380, Sossego, Itaboraí/RJ – CEP.: 24800-425. 

E-mail: 6nregt@defensoria.rj.def.br 

(Área de atuação: Municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Guapimirim, Tanguá, Vila Inhomirim, Magé, 

Silva Jardim, Rio Bonito) 

AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ 

A/C DO ILMO. Sr. Secretário de Saúde 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021 

 

O 6º NÚCLEO REGIONAL DE TUTELA COLETIVA, por intermédio do Defensor Público signatário da presente 

Recomendação: 

 

Considerando que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro possui, com fulcro no art. 5º da Lei nº 

7.347/1985 e art. 4º, VII e X, 44, X e 128, X, da Lei Complementar nº 80/1994, atribuição para, entre outras, (i) propor 

ação civil pública e todas as espécies de ações em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas vulneráveis; (ii) contatar órgãos e entidades 

objetivando a obtenção de informações, dados, perícias, vistorias, documentos, exames, certidões, estudos, pareceres, 

diligências, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições; e (iii) buscando a solução 

extrajudicial dos litígios, atuar em conjunto com outras autoridades públicas e a sociedade civil para o cumprimento das 

normas de proteção e defesa dos vulneráveis; 

 

Considerando que o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e segs. da Constituição Federal, 

art. 2º da Lei nº 8.080/1990 e em diversos diplomas de Direito Internacional dos quais o Brasil é signatário (Declaração 

Universal de Direitos Humanos, de 1948 – art. XXV, item 01; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 1966 – art. 12; Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 – art. 3, item 03; e Declaração de Alma-

Ata, dentre outros), constitui verdadeira liberdade real ou concreta, e impõe ao Estado uma prestação positiva, 

consistente em um facere; 

 

Considerando que esta prestação positiva é um dever primário que deve ser cumprido, de forma solidária e 

integrada, por todos os entes federativos; 

 

Considerando que os serviços de prevenção, promoção e recuperação da saúde, como dever correlato ao 

direito constitucional à vida (art. 5º, caput, da CRFB/1988) e ao primado da dignidade humana (art. 1º, III, da 

mailto:6nregt@defensoria.rj.def.br


                               
   

 

 

 

Página 2 de 18 

 

CRFB/1988), devem ser prestados com a máxima eficiência (art. 37 da CRFB/1988) e a máxima efetividade possível 

(art. 5º, §1º, da CRFB/1988); 

 

Considerando que o art. 198, II, da Constituição Federal consagrou o princípio da integralidade do 

atendimento, com prioridade para as atividades preventivas, dentre as quais se destacam os serviços de vigilância 

epidemiológica, sobretudo a imunização;  

 

Considerando que, a teor do art. 18, I e II, da Lei nº 8.080/90, compete aos Municípios planejar, organizar, 

controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde e, ainda, 

participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 

 

Considerando que a infecção humana pelo 2019-nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional; 

 

Considerando que para combater a rápida disseminação da doença e o colapso do sistema de saúde no 

Brasil, foi editada pelo Governo Federal a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, destacando-se, em seu art. 3º, 

§1º, d), a vacinação e outras medidas profiláticas; 

 

Considerando que, a teor do art. 3º, §1º, do mesmo diploma legal, “as medidas previstas neste artigo somente 

poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas 

em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 

saúde pública”. 

 

Considerando que, segundo a Lei nº 8.080/90 (art. 16), compete à União Federal (Ministério da Saúde) a 

direção nacional do SUS e a coordenação do sistema de vigilância epidemiológica;  

 

Considerando que, em harmonia com a divisão legal interna de atribuições no SUS (arts. 15, 16, 17 e 18 da 

Lei nº 8.080/90), a Lei nº 6.259/75 dispõe categoricamente que compete à União Federal coordenar as ações 

relacionadas com o controle das doenças transmissíveis, orientando a execução do programa de imunizações e, em 

caso de epidemias, a utilização de todos os recursos médicos e hospitalares necessários, públicos e privados, 

existentes nas áreas afetadas, sobretudo, é claro, quando há insuficiência de vacinas/imunobiológicos para 

todos os cidadãos e são necessários critérios técnicos e objetivos de racionalização dos recursos para a 
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priorização de grupos prioritários a fim dar concretude ao princípio constitucional da universalidade em 

ponderação com o princípio constitucional da equidade no SUS; 

 

Considerando que o art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 estabelece que “as ações e serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal”, obedecendo ainda ao 

princípio da “utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática”; 

 

Considerando que, no exercício de seus múnus constitucional (arts. 196 e seguintes) e legal, a União Federal 

(Ministério da Saúde) elaborou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e Informes 

Técnicos da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 contendo as diretrizes técnicas de observação 

necessária por todos os entes federativos para, em um contexto de emergência em saúde pública e escassez 

internacional e nacional de vacinas, garantir uma imunização eficiente e adequado enfrentamento do novo coronavírus 

em território nacional; 

 

Considerando que, segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e 

Informes Técnicos da Campanha elaborados pelo Ministério da Saúde, neste momento em que há insuficiência de 

vacinas para todos, a imunização deverá, segundo diretrizes técnicas e princípios similares ao estabelecidos 

pela Organização Mundial de Saúde, priorizar a preservação do funcionamento dos serviços de saúde, a 

proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos (o que inclui 

vulnerabilidades sociais), seguido da proteção dos indivíduos com maior risco de infecção e a preservação do 

funcionamento dos serviços essenciais; 

 

Considerando que, nesse passo, a União Federal definiu como grupos prioritários para imunização, quais 

sejam, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas 

vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais; povos e comunidades tradicionais 

ribeirinhas; povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas de 60 a 74 anos, pessoas com comorbidades 

(quadro 1), pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, 

funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, 

ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA), trabalhadores da educação do ensino superior, forças de 

segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores 

de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores de transporte aquaviário, 

caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores industriais; 
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Considerando que, diante da baixa disponibilidade de vacinas para distribuição às unidades federativas (UF) 

e da elevada estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, o Ministério da Saúde recomendou, ainda, uma 

ordem de priorização desse estrato populacional, mediante o estabelecimento da seguinte ordem para vacinação dos 

trabalhadores da saúde: (i) Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos grupos 

elencados para as 6 milhões de doses; (ii) Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de 

Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com 

deficiência); (iii) Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, 

envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19; (iv) Demais 

trabalhadores de saúde; 

 

Considerando que, segundo Ofício Circular SES/SUBVS SEI nº 07 da Secretaria de Estado de Saúde, em 

razão da indisponibilidade de vacinas para atendimento a todos os trabalhadores de saúde, devem ser priorizados os 

que estão atuando na linha de frente nas unidades públicas e privadas, envolvidos diretamente na assistência e/ou 

referência para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19; 

 

Considerando que, em conformidade com os critérios técnicos epidemiológicos e éticos estabelecidos pela 

OMS e pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Imunização (priorização dos indivíduos 

com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbito e maior exposição ao risco), a quantidade de vacina 

direcionada a cada Estado e, consequentemente, a cada Município, está sendo definida de acordo com o quantitativo 

populacional estimado dos grupos prioritários a partir do cruzamento de diversos banco de dados (SUAS, Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena, CNES, SISAB, IBGE, Infopen, CADSUAS, entre outros); 

 

Considerando que, nesse passo, e para uma execução coordenada, controlada e êxito da vacinação em 

âmbito nacional, o Plano Nacional de Operacionalização da Imunização contra a COVID-19 e o Informe Técnico do 

Ministério da Saúde orienta que os entes federativos observem os mesmos grupos prioritários para imunização do seu 

território (para tanto, o Ministério da Saúde elaborou, inclusive, a partir do cruzamento de diferentes bancos de dados, 

um pré-cadastro nacional), e que eventuais especificidades e particularidades regionais devem ser discutidas na esfera 

bipartite (Estado e Município); 

 

Considerando que, segundo essa racionalidade técnica, que objetiva concretizar o princípio da 

universalidade com equidade, e na ausência de eventuais particularidades epidemiológicas regionais definidas 

em CIB, TODOS os Estados e TODOS os Municípios devem seguir criteriosamente todas as diretrizes técnicas 

do Plano Nacional e do Informe Técnico Nacional para Operacionalização da Imunização contra a COVID-19, 
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sobretudo quanto aos grupos prioritários, sob pena de configuração, em tese, de infração sanitária, sujeitando 

o infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.437/77, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis; 

 

Considerando que, a teor do art. 33 do Decreto 78.231/1976, que regulamenta a Lei nº 6.259/75, compete às 

Secretarias Municipais de Saúde: I - Elaborar, implantar e implementar programas de imunizações, principalmente 

aqueles referentes a vacinação obrigatória; II - Designar os serviços de saúde que deverão incorporar os Centros 

de Vacinação constituindo a rede especial a que se refere o artigo 31 deste Regulamento; III - Limitar a área 

geográfica a que deve estender-se a influência dos Centros de Vacinação; IV - Manter a rede Centro de 

Vacinação; V - Manter Postos de Vacinação nos demais estabelecimentos de saúde que operam sob sua 

responsabilidade; VI - Promover a criação de Postos de Vacinação em todos os serviços de saúde de natureza pública 

e particular; VII - Credenciar médicos, como Agentes, para a execução das vacinações; VIII - Estabelecer normas 

complementares às baixadas pelo Ministério para a execução das vacinações; IX - Supervisionar, controlar e avaliar a 

execução das vacinações no território da Unidade Federada, pelos Centros, Postos e Agentes de Vacinação; X - 

Centralizar, analisar e transferir ao Ministério da Saúde as informações referentes às vacinações realizadas em 

períodos anteriores, divulgando-as; 

 

Considerando que o art. 31, §1º, do Decreto 78.231/76, que regulamenta a Lei nº 6.259/75, estabelece para 

um cenário normal de vacinação que os Centros de Vacinação devem atuar cada um junto à população residente 

(incluindo as institucionalizadas em seu território) ou em trânsito em áreas geográficas contínuas ou contíguas, 

assim compreendidas, conforme documentos técnicos do Ministério da Saúde, a estimativa de pessoas em 

trânsito ou que se vacinarão em locais de alta concentração, como centros comerciais, estações de ônibus, 

rodoviárias, ruas, supermercados, shoppings centers, igrejas e assentamentos populacionais 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/organizando_vacinacao_eliminacao_rubeola_2008.pdf); 

 

Considerando que, segundo tal racionalidade legal, os centros de vacinação devem, para fins de organização, 

planejamento e gestão no SUS, imunizar os residentes e institucionalizados de sua abrangência territorial e as pessoas 

de áreas geográficas contíguas ou contínuas que circulam ordinariamente em locais de imunização de alta 

concentração, como shoppings, estações de ônibus, dentre outras; 

 

Considerando que, com maior razão, em um cenário de elevada escassez de vacinas no decorrer de 

uma pandemia de proporções internacionais e imprevisível, e no qual os imunobiológicos, como se viu, são 

distribuídos de modo proporcional à população prioritária de cada território, é fundamental que TODOS  os 

Municípios imunizem apenas os seus grupos prioritários residentes ou institucionalizados em seu território, de 

modo a evitar a falta de vacina para imunização dos grupos prioritários definidos tecnicamente, com base em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/organizando_vacinacao_eliminacao_rubeola_2008.pdf
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princípios epidemiológicos e éticos, a desorganização do programa nacional e estadual de imunização e a 

odiosa prática do “turismo da vacina”, que, mediante completo desvirtuamento do princípio constitucional da 

universalidade, importa em fraude à lei, abuso do direito e consequentemente, ato ilícito sanitário à luz de uma 

intepretação sistemática e teleológica da Constituição Federal e da legislação sobre o tema;   

 

Considerando que o Estado do Rio de Janeiro divulgou o seu Plano de Contingência para Vacinação Contra 

COVID-19 (1ª versão) em 30/12/2020; 

 

Considerando que o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021, que institui 

a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de informação do Ministério da 

Saúde; 

 

Considerando que no Brasil, na data de hoje, o número de óbitos causados pelo novo coronavírus ultrapassa 

220.000, dos quais mais de 30.000 ocorreram no Estado do Rio de Janeiro; 

 

Considerando que, em tal contexto, é imperioso organizar, com observância rigorosa das diretrizes técnicas 

do Plano Nacional e Informes Nacionais do Ministério da Saúde a imunização da população, particularmente dos 

grupos com maiores riscos para agravamento e óbito da doença e com maior risco de infecção em razão da maior 

exposição; 

 

Considerando que o Plano Nacional de Imunização determina a microprogramação em níveis estadual e 

municipal para organização e programação da vacinação a nível local e que, para tanto, são necessários constantes e 

efetivos aportes de recursos financeiros, humanos, materiais, assistenciais, dentre outros; 

 

Considerando que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tomou ciência de que este Município 

não está observando os critérios: territorial, pois multiplicam-se os relatos – inclusive na imprensa local e nacional – de 

que cidadãos residentes de municípios vizinhos (Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense) estão se vacinando no 

município de São Gonçalo, fazendo com que sejam preteridos residentes deste Município; os estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde em relação à ordem de priorização dos estratos populacionais considerados prioritários; e os 

constantes do Ofício Circular SES/SUBVS SEI nº 07 da Secretaria de Estado de Saúde (priorização dos profissionais 

que estão atuando na linha de frente nas unidades públicas e privadas, envolvidos diretamente na assistência e/ou 

referência para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19);  
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Considerando que, à luz dos princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade, moralidade e 

transparência da Administração Pública (art. 37 da CRFB/88), é indispensável ampla e irrestrita transparência dos 

gestores da saúde na execução da vacinação da COVID-19, de forma que os órgãos de controle possam avaliar não só 

a probidade dos seus atos como também a efetividade das ações adotadas, sob pena de configuração, em tese, de ato 

de improbidade administrativa (art. 11 da Lei nº 8.429/1992);  

 

 

RECOMENDA 

 
 

 

ao Exmo. Sr. Prefeito e Secretário de Saúde do Município de São Gonçalo, bem como às demais autoridades 

municipais dotadas de atribuição para ações administrativas e operacionais necessárias ao atendimento da presente 

 

a) Informem, a este órgão de atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por e-mail ou outro 

meio de comunicação, semanalmente, a listagem de todas as pessoas vacinadas em seu território, com 

data e local da vacinação, nome, CPF, idade, profissão, local de trabalho, local de residência, identificação 

do grupo prioritário assim como o percentual vacinado de cada grupo prioritário até o momento da 

informação;  

b) Informem, no prazo máximo de 7 dias, o quantitativo de doses distribuídas às instituições de longa 

permanência e residências inclusivas, com a identificação do quantitativo de institucionalizados, 

cuidadores e profissionais de saúde das referidas instituições que tenham sido efetivamente imunizados; 

c) Informem, semanalmente, o quantitativo de doses recebidas pelo Município de cada tipo de vacina, o 

grupo que será contemplado com a remessa, a quantidade distribuída para cada unidade de saúde/centro 

de vacinação e se houve sobras de vacinas, em cada unidade, e qual estratégia foi usada para o devido 

aproveitamento; 

d) Observem criteriosamente na microprogramação e execução da imunização e elaborem cronograma de 

vacinação em consonância com todas as diretrizes técnicas do Plano Nacional para Operacionalização da 

Imunização contra a COVID-19 e dos Informes Técnicos do Ministério da Saúde, sobretudo os grupos 

prioritários de vacinação, e adotem todas as medidas de gestão e planejamento e fiscalização necessárias 

em cada unidade ou centro de vacinação para garantir a imunização de seus munícipes (residentes e 

institucionalizados) de modo a evitar a odiosa e ilegal prática do “turismo da vacina” com desorganização 

de todo o plano nacional de imunização; 

e)  Elaborem (ou atualizem, caso já o possuam) e forneçam a este órgão de atuação da Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 7 dias, e implementem, imediata e integralmente, 
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Plano Municipal de Imunização, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a COVID-19; com os Informes Técnicos da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do 

Ministério da Saúde; com o Plano Estadual de Contingência para Vacinação contra COVID-19 do Rio de 

Janeiro e eventuais pactuações em CIB/RJ relacionadas; contemplando, no mínimo, as ações a seguir 

descritas, referentes aos dez eixos abaixo preconizados pelo Ministério da Saúde, sem prejuízo da adoção 

de outras medidas necessárias para a redução das consequências da pandemia: 

 

1) Situação epidemiológica e definição da população-alvo para vacinação 
   

a) Incluir breve exposição da situação epidemiológica local, caracterizando, definindo e justificando 

tecnicamente de forma clara os grupos prioritários e o correspondente cronograma de vacinação 

conforme disponibilidade da vacina, com base nos critérios contidos no Informe Técnico da 

Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, quais sejam: 

 

(i) Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos;  

(ii) Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade de 

atendimento à população;  

(iii) Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;  

(iv) Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. 

 

b) Como determinado no Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do 

Ministério da Saúde, observar rigorosamente os grupos prioritários para imunização de seu território 

conforme definição pelo Ministério da Saúde e, na hipótese de modificações, motivá-lo 

tecnicamente, com indicação da pactuação em CIR/CIB que o autorize local e regionalmente. 

 

2) Vacinas COVID-19: 

 

a) Esclarecer quais vacinas estão disponíveis no seu território para imunização da população local 

assim como as suas características e origem quanto ao fornecimento (Ministério da Saúde, Estado 

do Rio ou outra iniciativa local); 

 

b) Acordar com a Secretaria de Estado de Saúde acerca do fluxo e cronograma de distribuição da 

segunda dose da vacina Coronavac prevista no Informe Técnico da Campanha Nacional de 
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Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde como sendo, preferencialmente, armazenada 

nas centrais estaduais para posterior distribuição aos Municípios. 

 

3) Farmacovigilância: 

 

a) Apontar os serviços de referências e contrarreferências locais necessários a um atendimento 

especializado terciário no processo de uma vigilância ativa estruturada, que serão responsáveis pela 

imunização com segurança em seu território, incluindo: os Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais – CRIE; e os serviços de Atenção Primária e Especializada (serviços de 

urgência/emergência e hospitais de atenção terciária); 

 

b) Informar, no Plano Municipal, as orientações para a correta e regular notificação dos eventos 

adversos pós-vacinação (EAPV) no site do Ministério da Saúde (e-SUS Notifica, disponível no link 

https://notifica.saude.gov.br/) e para notificação das queixas técnicas da vacina COVID-19 

autorizadas para uso emergencial temporário, em caráter experimental, no Sistema de Notificações 

em Vigilância Sanitária - Notivisa, disponível em versão eletrônica no endereço: 

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp. 

 

4) Sistemas de Informações: 
 

a) Orientar os serviços de imunização local sobre a importância e obrigatoriedade do registro de cada 

cidadão vacinado, atendendo às exigências previstas na Portaria GM/MS n° 69 de 14 de janeiro de 

2021 e incluindo: 

 

(i) A indicação da vacina, do lote, do produtor e do tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o 

registro na carteira digital de vacinação; 

(ii) A identificação do cidadão vacinado pelo número do CPF ou do CNS, para possibilitar a 

identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar 

duplicidade de vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis Eventos Adversos Pós 

Vacinação (EAPV); 

 

b) Informar de forma detalhada os procedimentos administrativos necessários ao correto registro, 

incluindo as seguintes determinações, constantes do Informe Técnico da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Operacionalização da 

https://notifica.saude.gov.br/
https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp
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Vacinação contra a COVID-19, e em conformidade com a Nota Informativa nº1/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS: 

 

(i) Os registros das doses aplicadas deverão ser realizados no Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online) ou em um sistema próprio que 

interopere com ele, por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS); 

(ii) No caso das salas de vacina sem conectividade com a internet que funcionam no âmbito da 

APS, os registros das doses aplicadas poderão ser feitos no e-SUS AB, por meio da Coleta de 

Dados Simplificada - modalidade CDS. Essas salas farão registros offline e depois submeterão 

seus registros para o servidor assim que a conexão com a internet estiver disponível, no prazo 

máximo de 48 horas; 

(iii) Da mesma forma, as salas de vacina que ainda não estão informatizadas e/ou não possuem 

uma adequada rede de internet disponível, ou mesmo as unidades em atividades de vacinação 

extramuros durante a campanha, deverão realizar os registros de dados nominais e 

individualizados em formulários, para posterior registro no sistema de informação em até 48 

horas; 

(iv) Caso sejam identificados problemas que impossibilitem o registro eletrônico da vacina, o 

Ministério da Saúde orienta a utilização de um plano de contingência que inclua a ativação do 

registro manual do formulário que contém as 10 variáveis mínimas para posterior digitação no 

Sistema de Informação, de forma que não gere impactos no ato da vacinação. 

 

c) Assegurar a vacinação de todo cidadão que comprove, por documento hábil, integrar grupo 

prioritário da Campanha em seu território, ainda que não se encontre listado nas bases de dados do 

público-alvo que foram integradas ao Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações 

do Ministério da Saúde (SI-PNI) e ao aplicativo ConecteSUS, eventualidade na qual o profissional 

de saúde poderá habilitar o cidadão no SI-PNI para receber a vacina; 

 

d) Detalhar a estratégia adotada localmente para viabilizar a vacinação (e o correspondente registro) 

da população vulnerável que não possua CPF, CNS ou outro documento de identificação; 

 

e) Assegurar a transferência dos dados de vacinação da Campanha Covid-19, a ser efetuada 

diariamente, por meio de Serviços da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), conforme 

modelo de dados e as orientações disponibilizadas no Portal de Serviços do Ministério da Saúde, 
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nos links: hps://servicosdatasus.saude.gov.br/detalhe/UZQjoYDDFN e hps://rndsguia.v 

saude.gov.br/; 

 

f) Detalhar a metodologia a ser perseguida pelas unidades de saúde locais para o devido registro das 

informações sobre a movimentação de imunobiológico em seu território, em conformidade com o 

módulo de movimentação de imunobiológico do SI-PNI disponibilizado pelo DataSUS, visando 

possibilitar a rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos, bem como facilitar o 

planejamento e o acompanhamento em situações de EAPV. 

 

5) Operacionalização para vacinação: 

 

a) Arrolar as medidas de gestão e planejamento adotadas para a execução eficiente da imunização no 

território do município, incluindo: 

(i) as capacitações voltadas para a qualificação de profissionais da saúde do SUS que atuarão nas 

campanhas de vacinação contra a COVID-19; 

(ii) a adequação da rede de frios local, considerando: a estrutura da sala de vacinação definida 

pela RDC n° 50 de 21 de fevereiro de 2002; as diretrizes para funcionamento dos CRIE trazidas 

pela Portaria n° 48 de 28 de julho de 2004; e a obrigatoriedade de calibração periódica e 

certificação, por Laboratórios de Calibração da Rede Brasileira de Calibração do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, dos sensores aplicados à medição 

da temperatura adequada ao armazenamento das vacinas, de forma a garantir a precisão dos 

registros de temperatura - +2° a +8°C. 

 

b) Definir a programação local da campanha de vacinação (mapeamento da população-alvo, 

estratégias mais adequadas para a captação e adesão de cada grupo, bem como para o alcance da 

meta de vacinação definida para os grupos prioritários), quantificando todos os recursos necessários 

e existentes (humanos, materiais e financeiros), a fim de facilitar a mobilização de recursos 

adicionais mediante participação social e o estabelecimento de alianças com diversos parceiros, 

destacando-se as seguintes medidas: 

 

(i) Articulação com as instituições com potencial de apoio à campanha de vacinação - rede de 

serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, setor da educação, empresas públicas 

e privadas, sociedades científicas e acadêmicas, forças de segurança e salvamento, entre 

outras; 
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(ii) Orientação quanto ao cronograma de execução das diferentes fases da vacinação de forma 

constante, segundo disponibilidade da vacina em cada fase por população prioritária, 

considerando as orientações do Ministério da Saúde, bem como plano de trabalho diário e 

semanal e monitoramento para tomada de decisões oportunas; 

(iii) Disponibilidade de estratégias (números telefônicos, página web e redes sociais, entre outros) 

para agendamento da vacinação nos casos de população priorizada não concentrada, visando 

garantir a imunização dessas pessoas; 

(iv) Organização do serviço de vacinação de forma a evitar aglomerações e contato dos grupos, 

otimizando a disposição e circulação dos profissionais e indivíduos a serem vacinados nas 

unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação; 

(v) Alimentação do sistema de informação de modo a monitorar o avanço da vacinação em cada 

etapa e nos grupos prioritários, conforme orientado pelo Ministério da Saúde, possibilitando a 

avaliação do alcance da população alvo da vacinação e, quando necessária, a adoção de 

medidas de revisão/correção de ação específica, inclusive de comunicação e/ou mobilização. 

 

c) Definir estratégias adequadas às diferentes faixas etárias/grupos e à realidade do município, 

considerando as orientações a seguir: 

 

(i) Vacinação de trabalhadores da saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção Primária à Saúde 

e Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que atuam em unidades exclusivas para 

atendimento da COVID-19; 

(ii) Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia em resposta àqueles 

que têm mobilidade limitada ou estejam acamados; 

(iii) Vacinação em instituições de saúde de longa permanência: fazer um diagnóstico prévio do 

público-alvo institucionalizado para organização da logística de vacinação in loco; 

(iv) Organização da unidade básica de saúde em diferentes frentes de vacinação, para evitar 

aglomerações. 

 

d) Prever medidas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em conformidade com as 

definições estabelecidas nos seguintes atos normativos: Resolução da Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nº 18, de 23 de 

março de 2018, que dispõe sobre a classificação de riscos de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) e os níveis de biossegurança a serem aplicados nas atividades e projetos com 

OGM e seus derivados em contenção; Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de 
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março de 2018, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde; e Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS); 

 

e) Promover a garantia do desempenho e da segurança dos equipamentos de armazenamento e das 

condições de manuseio dos imunobiológicos, observadas as seguintes orientações: 

 

(i) Utilização de ar-condicionado nos ambientes; 

(ii) A depender da unidade de rede de frio, recomenda-se o uso de geradores de energia elétrica, 

nobreak, ou ainda câmaras refrigeradas com autonomia de 72 horas ou em conformidade com 

o plano de contingência local; 

(iii) Observadas todas as medidas de segurança adotadas em orientação única à Rede de Frio 

Nacional, nos casos de ocorrência de mau funcionamento no abastecimento de energia elétrica 

e/ou exposição dos imunobiológicos, ou ainda constatação de desvio da qualidade dos 

imunobiológicos da rede, é orientado o registro em formulário padronizado em banco unificado 

para registro do histórico dos produtos, desde a aquisição até a administração. 

 

6) Monitoramento, Supervisão e Avaliação: 

 

Esclarecer as medidas locais e os indicadores eleitos para o devido monitoramento, supervisão e 

avaliação da execução das ações planejadas, a fim de subsidiar a identificação oportuna da 

necessidade de intervenções, bem como a tomada de decisão gestora, contemplando os seguintes 

blocos de monitoramento: 

 

a) Avaliação e identificação da estrutura existente na rede, em consonância com as informações 

constantes no quadro abaixo, definidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a COVID-19 como necessárias para construção de indicadores de monitoramento; 
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b) Monitoramento de processos, indicando, por exemplo, como o Município controlará o status de 

aquisição dos insumos – seringas e agulhas, contratação de recursos humanos, aquisição de EPI e 

adequação das estruturas locais para a uma vacinação adequada. 

 

c) Indicadores de intervenção, observando os indicadores abaixo, sugeridos pelo Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19: 
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7) Orçamento para operacionalização da vacinação: 

 

Informar todos os recursos, sejam de origem federal, estadual ou de fonte própria, aplicados pelo 

Município na campanha de imunização local. 

 

8) Estudos pós-marketing: 

 

Informar as medidas de gestão local adotadas para cooperar com o Ministério da Saúde para o 

devido monitoramento da segurança e efetividade das vacinas após o início da vacinação, 

principalmente no que diz respeito ao impacto das ações de vacinação e os fatores relacionados, 

como coberturas vacinais nos diferentes grupos-alvo, adesão da população à vacina, confiança da 

população na vacina, impacto da introdução da vacina na epidemiologia da doença em questão e 

nas condições gerais de saúde da população, adequação e manejo da rede de frio, ocorrência de 
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EAPV e Eventos Adversos de Interesse Especial (EAIE) nos primeiros anos de introdução das 

vacinas, vacinação segura, entre outros. 

 

9) Comunicação: 

 

Em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, informar a campanha publicitária local à luz do público-alvo, mensagens chave e medidas 

estratégicas abaixo: 

 

a) Público-alvo e respectivos objetivos de comunicação: 

 

(i) População geral – manter a população informada sobre a importância e segurança da 

vacinação, mesmo antes da vacina começar a ser ofertada; esclarecer sobre o fortalecimento 

da vigilância dos EAPV, a fim de manter a tranquilidade no processo; 

(ii) Profissionais da Saúde – informação sobre a vacinação e mobilização destes profissionais para 

sua importância no processo, protegendo a integridade do sistema de saúde e a infraestrutura 

para continuidade dos serviços essenciais; 

(iii) Gestores da rede pública – mantê-los informados e garantir intervenções unificadas; 

(iv) Redes Sociais do Município e parceiros – manter toda a população informada, respondendo as 

falsas notícias e mensagens. 

 

b) Mensagens-chave: 

 

Os materiais de comunicação terão como premissa a transparência e a publicidade, tendo como 

mensagens-chave: 

 

(i) O sistema de saúde pública está preparado para atender essa emergência de saúde e para 

realizar a vacinação com segurança; 

(ii) As medidas estão sendo tomadas para a proteção da população brasileira; 

(iii) O SUS por meio do PNI – com quase 50 anos de atuação – trabalha sempre tendo com 

premissa a segurança e eficácia dos imunizantes; 

(iv) Redução da transmissão da infecção na comunidade, protegendo as populações de maior risco; 

(v) Baixe o aplicativo Conecte-SUS, que trará o registro da vacina utilizada, doses ministradas, 

além de alerta da data para segunda dose, em caso de necessidade. 
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c) Medidas estratégicas: 

 

(i) Definição de um único porta-voz, para não haver conflito de informações, que tenha 

conhecimento e experiência sobre o assunto nos diferentes níveis de gestão. 

(ii) Manter um fluxo contínuo de comunicação com a imprensa para informar sobre o cenário da 

vacinação. 

(iii) Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre a(s) vacina(s) aprovada(s), por meio 

de canais direto de comunicação, para a população, profissionais da saúde, jornalistas e 

formadores de opinião. 

(iv) Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas. 

(v) Disponibilizar peças publicitárias a serem veiculadas nas redes sociais e nos diversos meios de 

comunicação. 

(vi) Manter atualizada a página eletrônica da COVID-19 com informações sobre a vacinação. 

(vii) Aproximar as assessorias de comunicação para alinhamento de discurso e desenvolvimento de 

ações. 

(viii) Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TVs, rádios e agências de notícias) 

para enviar mensagens com informações atualizadas. 

(ix) No portal eletrônico da COVID-19, criar um mapa digital que apresente para a população e 

imprensa em geral a quantidade e percentuais de munícipes vacinados. 

 

10) Encerramento da campanha de vacinação: 

 

Informar as medidas de gestão local adotadas para cooperar com o Ministério da Saúde para o devido 

monitoramento e avaliação após a campanha para verificar o alcance da meta de cobertura, a 

aceitabilidade da vacina, os eventos adversos, a imunidade de curto e longo prazo, o impacto da 

introdução da vacina no país e a oportuna identificação das necessidades de novas intervenções. 

 

Destaca-se que, tal como o Plano Nacional e Estadual de Imunização, os planos municipais são dinâmicos e 

devem ser atualizado conforme o surgimento de novas evidências científicas, conhecimentos, características e 

disponibilidade das vacinas, cenário epidemiológico da Covid-19, em conformidade com as fases previamente definidas 

e aquisição dos imunizantes após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A nova versão 

atualizada deverá ser entregue a este órgão de atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no prazo 

máximo de 7 (sete) dias da atualização do documento. 
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ADVERTE, outrossim, que a presente Recomendação cientifica e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas e poderá, em tese, importar ato ímprobo na hipótese de não atendimento, além de implicar a 

adoção das medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis inertes, inclusive, junto à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, em face da violação dos dispositivos legais.  

 

O Plano Municipal de Imunização contemplando as ações mínimas acima elencadas deverá ser 

encaminhado à Defensoria Pública, no endereço eletrônico informado, no prazo máximo de 7 (sete) dias a 

contar de seu recebimento. 

 

Em caso de não acolhimento (parcial ou total) do que restou recomendado, as razões deverão ser 

encaminhadas por escrito, no mesmo prazo supra. 

 

Itaboraí, 8 de fevereiro de 2021 

 

 

Luiz Fabiano Oliveira de Faria 

Defensor Público 

6º Núcleo Regional de Tutela Coletiva 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 
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