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Presentes por Videoconferência

 Martha Carvalho Dias de Figueiredo (Procuradora da República – MPF)

 José Rony Silva Almeida (Promotor de Justiça MP-SE)

 Alessandra Pedral de Santana Suzart (Promotora de Justiça MP-SE)

 Mércia Feitosa (Secretária de Estado da Saúde)

 Waneska Barboza (Secretária Municipal de Saúde de Aracaju/SE)

 João Vitor Burgos Mota (Assessor Jurídico da SMS-Aracaju)

 Enock Luiz Ribeiro (Presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de

Sergipe - COSEMS/SE)

 Taíse Cavalcante (Diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da SMS-Aracaju)

 Breno Messias (Assessor Jurídico da Secretaria de Estado da Saúde)

Iniciada a reunião, os Ministérios Públicos consignaram que o ato foi realizado com

o objetivo de tratar do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, definição da ordem de

prioridade  para  aplicação  das  novas  doses  já  recebidas/  a  receber  das  vacinas  Coronavac

(Sinovac/Butantan) e Covishield (Astrazeneca/Fiocruz), transparência quanto ao planejamento

da vacinação e dos cronogramas e obtenção de informações  sobre intenções  de compra de

Vacinas pelo Estado de Sergipe e/ou Consórcio Nordeste.

Os Ministérios  Públicos  pontuaram que  o Estado de Sergipe já  recebeu  48.360

(quarenta e oito mil trezentos e sessenta) doses da Coronavac (SINOVAC/BUTANTAN), em

19  de  janeiro;  8.800  (oito  mil  e  oitocentas)  doses  da  vacina  Coronavac
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(SINOVAC/BUTANTAN),  em  25  de  janeiro;  e  19.000  (dezenove  mil)  doses  da  vacina

Covishield  (ASTRAZENECA/FIOCRUZ),  em  24  de  janeiro,  totalizando  76.160  doses  de

vacina contra a Covid-19. Além disso, os Ministérios Públicos recordaram que o Ministério da

Saúde  atualizou  o  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da  Vacina  contra  a  Covid-19,  e

publicou 2 Informes Técnicos, no qual orientou que a fase 1 da campanha de vacinação contra

a covid-19 seja focada nos seguintes grupos prioritários: 

 Pessoas  idosas  residentes  em  instituições  de  longa  permanência

(institucionalizadas); 

 Pessoas  a  partir  de  18  anos  de  idade  com  deficiência,  residentes  em

Residências Inclusivas (institucionalizadas); 

 População  indígena  que  vive  em  terras  indígenas  homologadas  e  não

homologadas; e 

 Trabalhadores da saúde;

                          

Os Ministérios Públicos frisaram que, considerando a dimensão da categoria

dos trabalhadores de saúde, o Ministério da Saúde considerou necessário um ordenamento de

priorização desse estrato populacional, a fim de atender TODOS os trabalhadores da saúde com

a vacinação, sendo facultado a Estados e Municípios a possibilidade de adequar a priorização

conforme  a  realidade  local,  a  serem pactuadas  na  esfera  bipartite  (Estado  e  Município)  e

orientou,  em  paralelo,  a  priorização  da  categoria  dos  trabalhadores  de  saúde  que  foram

estabelecidas: 

 Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação; 

 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; 
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 Demais trabalhadores de saúde 

Assim, tendo em vista tais  considerações  e  a escassez atual de vacinas

para atendimento de todos os grupos prioritários,  os Ministérios Públicos solicitaram às

Secretarias  de  Estado  da  Saúde,  Secretaria  da  Saúde  do  Município  de  Aracaju  e  ao

Presidente do COSEMS (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Sergipe) que

se  manifestassem  sobre  os  seguintes  questionamentos,  denúncias  e  problemas

direcionados  por  diversos  setores  e  entidades  da  sociedade  sergipana  aos  Ministérios

Públicos  acerca  do  planejamento  e  execução  da  campanha  de  vacinação,  sobre  a

atualização do Plano Estadual de Vacinação pelo Estado de Sergipe, em deliberação na

esfera bipartite (CIB), acerca da forma como ocorrerá a aplicação das próximas remessas

de doses de vacina, definindo se após atingirem determinado percentual da totalidade dos

profissionais de trabalhadores de saúde iniciarão de forma concomitante a vacinação de

outros grupos prioritários de maior risco para agravamento e óbito, como o grupo dos

idosos.                                                                                                                

A Secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa informou que ainda não

houve orientação para que os Municípios passassem para outra etapa da vacinação, mas que

alguns Municípios questionaram se, após vacinados todos os trabalhadores da saúde de seu

território  e tivessem um saldo de vacinas,  se poderiam estender as vacinas  para os demais

trabalhadores da saúde, que não necessariamente estão na linha de frente da covid-19. Que

quando  é  informado,  nos  dados  publicados  pela  Secretaria  de  Estado,  que  determinado

Município vacinou 100%,  isso se refere à aplicação da integralidade das doses recebidas por

aquele Município para os trabalhadores da saúde, e não significa necessariamente que todos os

trabalhadores  da  saúde  daquela  localidade  foram  vacinados,  já  que  os  envios  realizados

correspondem  a  um  percentual  da  totalidade  estimada  pelo  Ministério  da  Saúde  dos
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trabalhadores de cada cidade.  O Ministério da Saúde fez uma estimativa populacional dessa

categoria (trabalhadores da saúde) e vem liberando cada remessa em cima dessa estimativa para

cada  Estado;  Então,  por  exemplo,  se  a  SES  enviou  doses  a  um  determinado  Município

equivalente a 38% dessa estimativa dos trabalhadores da saúde esse Município deve identificar

quem são esses  trabalhadores prioritários, que estão na linha de frente da assistência à covid,

nas  UPAs, nos hospitais, mesmo nos hospitais que não tem UTI nem enfermaria Covid, mas

que,  por  exemplo,  tem  pronto  socorro  e  eixos  críticos  que  recepcionam  pacientes  Covid,

devendo elencar todos esses profissionais; que o Município deve delimitar o seu universo de

linha de frente, aqueles trabalhadores prioritários nesse momento, nessa primeira fase; além

disso, também devem incluir os  trabalhadores da saúde que são os cuidadores das instituições

de longa permanência; se esse Município, por exemplo, terminar a vacinação dessa linha de

frente e ainda tem vacina, ele deve ir para a linha de frente da atenção primária; ele deve ir

ampliando gradativamente; Municípios pequenos podem ter já alcançado a totalidade de seus

trabalhadores da saúde, já que alguns não tem nenhuma unidade de referência para síndromes

respiratórias; Que ainda não houve nenhuma comunicação formal de nenhum município nesse

sentido; nesse caso o Município deve informar a SES que o quantitativo de trabalhadores da

saúde foi superestimado para que se possa definir os próximos passos, sobre o que fazer com o

saldo; que uma vez que o Município tenha vacinado toda a rede municipal ele pode vacinar

também os trabalhadores que não estão na linha de frente da iniciativa privada, a exemplo de

um Município que consultou a SES sobre se poderia iniciar a vacinação de trabalhadores de

clínicas odontológicas privadas (não SUS), por já ter finalizado a vacinação da rede municipal;

Tem municípios que podem ter recebido além da demanda de trabalhadores da saúde, já que a

distribuição se deu com base em uma estimativa do Ministério da Saúde, com base nos dados

da vacinação da Influenza; Que por outro lado, há  municípios que ainda não terminaram a

aplicação das doses já  distribuídas  pela SES em seus trabalhadores  da saúde,  em razão da

quantidade de trabalhadores e problemas logísticos de escalas de trabalho, por exemplo, onde

os trabalhadores não estão escalados no local de trabalho no dia designado para a vacinação;

Que há municípios que não começaram a vacinar nem a 2ª remessa de vacinas ainda; Que
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alguns  municípios estão com dificuldade de inserção dos dados da vacinação no sistema do

Ministério  da Saúde,  ele  não está  funcionando  adequadamente  e  por  isso  nós  criamos  um

formulário eletrônico para que os municípios nos informem esses dados; Que após terminarem

a linha de frente os Municípios devem seguir vacinando profissionais e trabalhadores da saúde,

o que inclui todos aqueles que atuam na área da saúde como por exemplo os agentes funerários

e o pessoal administrativo das unidades de saúde. Que Municípios que terminem a aplicação

nos trabalhadores da saúde e já estejam eventualmente aplicando em seus idosos estão agindo

em desacordo com o plano estadual; que ainda não há nenhuma definição nesse sentido no

Estado de Sergipe; Que nós solicitamos uma quantidade de vacinas ao Ministério da Saúde que

nos permita realizar uma vacinação em paralelo desses dois grupos prioritários, que possamos

ir vacinando, em paralelo aos trabalhadores da saúde, também os idosos, mas dependenmos de

novas  remessas;  Que  o  Estado  de  Pernambuco  levou  essa  questão  para  a  Comissão

Intergestores Bipartite  (CIB) e deliberaram uma quantidade para os trabalhadores  da saúde,

inserindo também os idosos nessa fase da vacinação. 

Em seguida, foi questionado pelos Ministérios Públicos sobre a necessidade

que o Estado de Sergipe  convoque também sua Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para

debater sobre os rumos das próximas remessas de doses de vacina, bem como sobre a situação

dos Municípios que porventura venham a  finalizar a vacinação de seus trabalhadores da saúde

com as doses já remetidas anteriormente pela SES, construindo um protocolo uniforme para o

Estado, debatido nas esferas estadual e municipais sergipanas.

                                                                                                   

A Secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa informou que essa questão

estaria sendo avaliada em Sergipe, para fins de definição sobre quando será possível realizar

uma  vacinação  concomitante  do  grupo  prioritário  dos  idosos,  a  partir  do  recebimento  de

determinada quantidade de doses do Ministério da Saúde; que é necessário que o Ministério da
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Saúde honre com as novas remessas de doses das vacinas para irmos ampliando gradativamente

a vacinação; Que a definição de inserir os idosos depende de novas remessas de vacina pelo

Ministério da Saúde; Que estamos aguardando informações definitivas sobre mais uma remessa

da Coronavac pelo Ministério da Saúde aos Estados (3,2 milhões de doses). Que recebemos um

informe sobre novas remessas a Sergipe e o quantitativo noticiado é muito reduzido ; Que o

Ministério da Saúde informou ao CONASS que liberaria nova remessa aos estados. Que na

quinta-feira, 4 de fevereiro, vamos realizar um evento de acolhimento dos novos Secretários

Municipais  de Saúde no qual deve sair uma deliberação sobre isso do Estado junto com o

COSEMS e os Secretários Municipais;  Que foi feita uma primeira deliberação do Estado e

COSEMS relativa  às  primeiras  remessas,  que  abrangia  a  priorização  dos  trabalhadores  da

saúde, de forma escalonada, que foi a Nota Informativa Conjunta 01/201-SES/COSEMS. Que

em  resposta  ao  questionamento  da  Secretária  Municipal  de  Saúde  de  Aracaju  sobre  se  o

objetivo do Estado é atingir a meta do primeiro grupo (trabalhadores da saúde) em 100%, para

apenas depois passar para o segundo grupo (idosos) ou se vão manter  a meta de 70% dos

profissionais de saúde e a partir do atingimento dessa se iniciaria concomitantemente a vacinar

os idosos, informou que as deliberações sobre esse tema ocorrerão no evento de acolhimento

aos Secretários Municipais de Saúde que ocorrerá amanhã, 4 de fevereiro.

                    

A  Secretária  de  Saúde  do  Município  de  Aracaju  Waneska  Barboza

registrou  que se  a  priorização  na  primeira  fase  é  a  vacinação  dos  trabalhadores  da  saúde,

iniciando-se pela linha de frente e passando em seguida para os demais trabalhadores da saúde,

em linha escalonada do risco de exposição à covid, afirma que não parece adequado que alguns

Municípios do interior terminem a vacinação dos trabalhadores da saúde e iniciem a vacinação

dos idosos quando a capital, onde estão concentrados a maior parte dos trabalhadores da saúde ,

não tenha ainda concluído a vacinação desse grupo prioritário. Que diante do quantitativo de

trabalhadores da saúde que estão em Aracaju e do quantitativo de doses que foi destinado à

capital,  Aracaju  pode não alcançar  a  totalidade  de  seus  trabalhadores  de  saúde na  mesma
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velocidade  que  Municípios  menores.  Que  recorda  que  Aracaju  concentra  quase  80%  dos

profissionais  de  saúde  do  Estado  de  Sergipe  e  que  esse  fator  deve  ser  considerado  nas

distribuições das vacinas.

A Secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa informou que na primeira

remessa recebida do Ministério da Saúde a SES inicialmente permaneceu com um resíduo de

segurança das doses, para fins de eventual  perda operacional  de parte das doses em algum

Município;  Que esse resíduo foi posteriormente  remetido  ao Município  de Aracaju;  Que o

quantitativo de 66 mil trabalhadores da saúde, que foi o estimado pelo Ministério da Saúde para

Sergipe, pode não corresponder a 100% dos nossos trabalhadores ; Que para que a vacinação

ocorra de forma mais célere o Estado vai auxiliar Aracaju, vai  colocar trabalhadores nossos

para auxiliar na aplicação da 2ª dose nas unidades de saúde estaduais;

A  Diretora  de  Vigilância  e  Atenção  à  Saúde  da  SMS-Aracaju  Taíse

Cavalcante informou que temos  mapeados e cadastrados  33 estabelecimentos de saúde; Que a

meta do Município de Aracaju é de 28.688 trabalhadores da saúde, considerando os dados da

vacinação  anterior  para  Influenza;  Que  apenas  hoje  foi  possível  iniciar  a  vacinação  de

odontólogos das unidades basicas de saúde; Que temos, ainda, 2119 doses da 1ª remessa e estas

serão aplicadas esse sábado; Que há dificuldades para vacinação em alguns locais fomos 3, 4

vezes  e  não conseguimos  vacinar  alguns  profissionais;  Que no momento  a  liberação  de  2

grupos prioritários juntos gerará a situação de que haverá profissionais de saúde que ainda não

foram vacinados porque ainda não há vacinas suficientes para toda essa categoria; Que Aracaju

começou  hoje  a  aplicação  das  doses  de  Oxford  porque temos  que  usar  a  mesma dose  no

estabelecimento de saúde para evitar risco desse profissional tomar a outra vacina. Que é uma

estratégia de controle para evitar esse risco; Que por isso iniciamos a aplicação da vacina de

Oxford na atenção básica em Aracaju; Que a vacinação no pessoal hospitalar e unidades de
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referência referencia  foi realizada com a coronavac. Que sobre o questionamento acerca da

divulgação de um cronograma isso deve ser regularizado nos próximos dias.  

Os  Ministérios  Públicos  questionaram o  Município  de  Aracaju  sobre  o

cumprimento do acordo celebrado acerca da transparência (publicação das listas de vacinados),

uma vez que a lista publicada possui cerca de 1532 nomes, enquanto o Município de Aracaju

aplicou cerca de 8222 doses.

O Assessor Jurídico da SMS-Aracaju João Vitor Burgos Mota informou

que efetivamente houve um atraso na divulgação da totalidade de dados; Que foi organizado

um  mutirão  na  Secretaria  Municipal  para  regularizar  a  situação;  Que  percebemos  que  ao

digitalizar  as listas dos trabalhadores de cada unidade de saúde não havia um padrão,  uma

formatação e que a simples digitalização traria um confusão grande sobre a transparência dos

dados. A informação que nós iremos publicar será exatamente a que está indo para o Ministério

da Saúde; estamos usando o prontuario eletrônico; Que na segunda-feira no mais tardar  já

teremos um saldo muito maior de publicados; na verdade o que se espera é um “delay” de 24

horas; ou mesmo de apenas um turno; 

A  Diretora  de  Vigilância  e  Atenção  à  Saúde  da  SMS-Aracaju  Taíse

Cavalcante informou que acreditam que nessa sexta ou sábado, inclusive, já terão os dados

publicados na totalidade. Que respondendo ao questionamento sobre a categoria “outros”, que

consta nas listas de vacinação publicadas, se referem aos demais cargos dos trabalhadores de

saúde, como por exemplo os agentes de limpeza das unidades que atendem Covid; são as outras

profissões que não encontraram no sistema e são inseridas na categoria “outros”. 

Encaminhamentos:
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1. O Estado de Sergipe encaminhará aos Ministérios Públicos, no prazo de 5

dias, informações atualizadas sobre as deliberações adotadas no evento de acolhimento

dos Secretários Municipais de Saúde de Sergipe, a ser realizado nos dias 4 e 5 de fevereiro

de 2021, acerca da definição das próximas etapas da vacinação no Estado de Sergipe e a

definição do escalonamento dos grupos prioritários  na medida em que os  Municípios

completem percentuais ou a totalidade da vacinação dos trabalhadores da saúde, bem

como se isso se dará de forma concomitante ou não e em que medida; Também deve ser

informada e  publicizada  a atualização  do Plano Estadual  de Saúde decorrente  de tal

deliberação.

2. O Município de Aracaju informará aos Ministérios Públicos, no prazo de 5

dias, sobre a regularização da transparência das listas de vacinados, objeto de acordo

celebrado em 27 de janeiro de 2021, encaminho o link para acesso a todas a listas de

pessoas já vacinadas até o momento, com a atualização diária sempre que houver novos

dados.                                                                                                                      

Nada mais havendo a ser registrado, encerrou-se a reunião e, por estarem as partes

de pleno acordo, firmam o presente.

 

                                                                 

                                                  

 MARTHA CARVALHO

DIAS DE FIGUEIREDO 

Procuradora da República

ALESSANDRA PEDRAL DE

SANTANA SUZART  

Promotora de Justiça                                                        

                       

JOSÉ RONY SILVA
ALMEIDA 

Promotor de Justiça                                                                                             
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