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Presentes por videoconferência:

 Martha Carvalho Dias de Figueiredo (Procuradora da República MPF)

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

 Marco Aurélio de Oliveira Goes (Diretor da Vigilância em Saúde)

 Lucas Cabral Caetano Soares (Assessor Jurídico – SES)

 João Vitor Burgos Mota (Diretor Jurídico – SMS)

 Bruna Lima (Assessora Jurídica - SMS)

 Taise Cavalcante ( Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde)

 Enock Luiz Ribeiro da Silva (Presidente do COSEMS/SE)

Iniciada  a  reunião,  as  representantes  do  Ministério  Público  solicitaram

manifestação sobre o primeiro ponto da pauta, que é a melhor e mais adequada definição,

no âmbito do Estado de Sergipe, de diretrizes para a vacinação e da ordem dos grupos

prioritários,  o que restou registrado nos  “encaminhamentos”  da Ata de Reunião anterior,

realizada  em 03/02/202,  na  qual  consignado  que  “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
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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.”.

Lucas  Cabral  Caetano  Soares  (Assessor  Jurídico  –  SES) informou  que  a

resposta por ofício foi encaminhada na data de hoje, 22/02/2021 aos Ministérios Públicos.

Ainda sobre o ponto, as representantes dos Ministérios Públicos pontuaram que,

segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, já foi enviado quantitativo acima de

70% para vacinação da quantidade estimada dos trabalhadores da saúde, o que abrange aqueles

que sejam da linha de frente ou avançando para os outros trabalhadores, ficando a critério de

Estados e Municípios fazerem essas definições.  Em razão dessa definição do Ministério da

Saúde,  temos a situação,  no Estado de Sergipe,  de Município cuja linha de frente é muito

reduzida e já começaram a vacinação de profissionais e trabalhadores da saúde que não estão

na linha de frente, inclusive profissionais que atuam apenas no âmbito privado e que não se

destinam ao atendimento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid. As representantes dos

Ministérios  Públicos  pontuaram  que,  neste  primeiro  momento,  em  razão  da  diminuta

quantidade de doses disponíveism a  vacinação tem como objetivo, segundo o próprio Plano

Nacional  de Vacinação,  manter  a  força de trabalho dos profissionais  da saúde da linha  de

frente,  que  são  aqueles  que  enfrentam o  maior  risco  de  contágio,  e  reduzir  o  número  de

internações e casos graves, e não a transmissão, já que isso requereria uma grande parte da

população vacinada. Por isso, as representantes dos Ministérios Públicos vêm provocando o

Estado  de  Sergipe,  o  Município  de  Aracaju  e  o  COSEMS que  realizem a  convocação  do

Colegiado Intergestores Bipartite para que deliberem sobre estratégias para diminuir o número

de  casos  graves  e  óbitos,  debatendo  a  priorização  da  vacinação  de  idosos,  em  especial

considerando que 71% dos óbitos registrados em Sergipe estão na faixa etária acima dos 60

anos, sendo 24,7% acima de 80 anos, 24,7% na faixa de 70-79 anos e 21,6% na faixa etária de

60-69 anos. Esses dados mostram que, uma vez finalizada a vacinação dos trabalhadores da

saúde considerados da linha de frente, se pactue uma vacinação priorizada dos nossos idosos no

âmbito  do  Colegiado  Intergestores  do  Estado  de  Sergipe,  evitando  com  urgência  maior

morbimortalidade desses setores que são sem dúvidas o de maior risco. Diante da escassez de

vacinas, seria necessário que os entes públicos fundamentassem tecnicamente porque priorizar

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/16/epidemiologista-nao-ha-vacina-suficiente-no-brasil-para-interromper-transmissao
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profissionais e trabalhadores da saúde que não estão na linha de frente da covid, grande parte

deles pessoas jovens, em detrimento dos idosos de Sergipe, que representam 71% dos óbitos

registrados.  Tudo  isso,  pontuam  as  representantes  dos  Ministérios  Públicos,  necessita  ser

deliberado  com urgência  antes  da  distribuição  de novas  remessas  de  doses  de vacina  pelo

Ministério da Saúde. Apontaram, ainda, que outros estados da federação, como Rio de Janeiro,

Pernambuco,  Alagoas,  Distrito  Federal,  Rondônia,  Ceara,  Acre e  Amazonas,  já  iniciaram a

vacinação  de  sua  população  idosa  não  institucionalizada,  apesar  da  mesma  limitação  de

quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, através de deliberação em suas

CIBs – Comissão Intergestores Bipartites.

Marco Aurélio de Oliveira Goes (Diretor da Vigilância em Saúde) informou

que  a  Secretaria  de  Estado da  Saúde segue realizando  a  dispensação das  doses  de  vacina

conforme o grupo prioritário para o qual ela é destinada pelo Ministério da Saúde. Temos uma

perspectiva  de  que,  nas  próximas  remessas,  vão  ser  incluídos  outros  grupos  prioritários,

inclusive quilombolas. O que temos hoje recebido cobre um quantitativo estimado de 73% dos

trabalhadores de saúde e a vacinação dos trabalhadores da saúde ocorrerá simultaneamente com

os demais  grupos definidos  nas remessas  do Ministério  da Saúde de acordo  com as doses

recebidas do Ministério da Saúde, de acordo com a estimativa para cada município. Na última

quinta-feira houve reunião com o Ministro da Saúde onde foram apresentadas 2 planilhas já

com previsão de entrega para essa semana (fevereiro) e outra para março. Ficou ajustado que à

noite essa planilha seria entregue à área técnica, mas não foi entregue e nós tivemos reunião

com a área técnica do Ministério da Saúde, quando foi comunicado que tudo seria revisto. Foi

sinalizado  que  estaríamos  vacinando  nas  próximas  etapas  idosos  acima  de  80  anos  e

quilombolas,  e  que o Ministério  da Saúde  estaria  recalculando para  ver  se conseguiríamos

atingir pessoas com 80 anos e mais. Pelo quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde, que

abrange  uma  estimativa  de  73%  dos  trabalhadores  da  saúde,  a  linha  de  frente  já  estaria

abrangida pelas doses distribuídas pela Secretaria de Estado da Saúde. Informou que de acordo

com a última previsão do MS, as próximas doses de vacinas somente serão enviadas a partir de

03/03, mas que ainda não foi informado o quantitativo desta próxima remessa.

Taíse Cavalcante ( Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde) informou que

sobre a atual cobertura dos profissionais e trabalhadores considerados da linha de frente da

capital não temos ainda como afirmar com segurança que toda a  nossa linha de frente já foi
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vacinada.  É  preciso  pontuar  que  Aracaju  é  colocado  como  município  que  está  lento  na

vacinação, mas que nós temos um controle do que foi oferecido aos hospitais e quando a gente

programa,  por  exemplo,  1000  pessoas  para  serem  vacinadas,  aparecem  700  pessoas  num

hospital que atende COVID, seja esse profissional da ala covid ou não covid, pois em hospitais

consideramos que o risco é mais alto e esses profissionais estão em uma linha de prioridade

mais acentuada. É necessário registrar, sobre a velocidade da vacinação dos trabalhadores da

saúde, que por mais que ofereçamos as vacinas para os profissionais, a gente não consegue

vacinar  todos  por  falta  de  comparecimento  nos  dias  designados  e  ainda  que  haja  prévia

comunicação ao hospital. Por todas essas circunstâncias não temos como assegurar que 100%

da linha de frente de Aracaju está vacinada. Explicitou ainda que a SMS- Aracaju é a favor de

avançar na vacinação de idosos por ser um grupo com maior risco e com maior letalidade.

Aduziu ainda que muitas categorias de profissionais da saúde da rede privada possuem nível de

exposição a risco similar a outros profissionais, o que precisa ser devidamente avaliado.

Waneska Barboza (Secretária de Saúde do Município de Aracaju) pontuou

que concorda com a convocação de reunião do Colegiado Interfederativo Estadual (CIE) para

que seja discutida a definição de prioridades na destinação de novas remessas de vacina para

todo o Estado. Que aponta inclusive que a SMS-Aracaju realizou um levantamento de dados

que aponta um aumento da taxa de letalidade nos idosos nos últimos meses. Outro ponto que

menciona, sobre a questão da cobertura da vacinação dos trabalhadores da saúde, muitas vezes

inviabilizada pelo não comparecimento dos profissionais nos dias agendados, a SMS-Aracaju

está realizando um levantamento e criando um cadastro online para esses trabalhadores, que

deverão comprovar sua profissão e local de trabalho para que a partir daí consigamos concluir a

vacinação desse grupo prioritário, o que deverá ser realizado em sistema mutirão por drive thru

ou em local específico a ser definido.

Enock Luiz Ribeiro da Silva (Presidente do COSEMS/SE) informou que os

Municípios do interior estão vacinando trabalhadores da saúde fora da linha de frente porque

eles estão recebendo as doses para esse grupo prioritário.  Então se o Município termina de

vacinar sua linha de frente, ele segue a vacinação dos demais trabalhadores da saúde conforme

orientação  recebida.  Sobre  as  dificuldades  enfrentadas  para  concluir  a  vacinação  dos

trabalhadores da Saúde, como relatado por Aracaju, o Município de Nossa Senhora do Socorro

enfrenta os mesmos problemas,  com agendamento da vacinação e não comparecimento dos
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profissionais,  causando inclusive  perdas.  A partir  de agora,  para evitar  esses  problemas  os

trabalhadores  terão  que  buscar  a  secretaria  para  vacinação.  Afirmou  ainda  que  também

comunga com o entendimento sobre a necessidade de priorizar neste momento os idosos por ser

o grupo de maior risco.

As  representantes  dos  Ministérios  Públicos pontuaram  em  que  em  alguns

Estados há uma orientação normativa sobre essas situações a fim de evitar perda vacinal. Citam

como exemplo Instrutivo para priorização de doses da vacina de covid-19 no município de São

Paulo- PMSP/ SMS / SEABEVS / CAB / COVISA, no qual se orienta nos seguintes termos,

para que não seja desprezada nenhuma dose viável de vacina:

“Orientações  de  uso  para  doses  remanescentes  Seguindo  as  diretrizes  do  Programa

Nacional de Imunização, após vacinado o público alvo estabelecido neste documento, caso

haja dose remanescente próximo ao término das atividades do serviço de saúde, instituímos

a  aplicação  na  seguinte  ordem  de  prioridade:  1º-  Idosos  (acima  de  60  anos).  2º-

Profissional de saúde moradores do território da unidade de saúde. A unidade de Saúde

deverá manter listas de espera com os usuários elegíveis em sua área de abrangência com

telefones para convocação deste público. Em caso de dificuldade para destinação dessas

doses  remanescentes,  entrar em contato imediato com a Supervisão Técnica de Saúde.

Importante:  Nenhuma  unidade  de  saúde  tem  autorização  para  desprezar  doses

remanescentes, se houver indicio estará sujeito às medidas administrativas cabíveis. NÃO

DESPREZAR NENHUMA DOSE VIÁVEL DE VACINA.”

Taíse Cavalcante ( Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde) informou que no
Município  de  Aracaju  já  há  orientação  técnica  para  evitar  perda  vacinal  nessas  situações.
Informou que a perda ocorre após 6-8 horas da abertura Que nesse caso, para evitar perdas, se
há sobras, são buscados os idosos de 90 anos ou mais acamados, em seguida, a faixa etária de
85-89 anos acamados, 80-84, acamados,  também seguindo para profissionais de saúde acima
de 60 anos ou com comorbidades. Desde o início da vacinação tivemos a perda de apenas 24
doses,  parte  por  motivos  de  seringa  e  20  doses  por  perda  de  prazo,  isso  em  razão  da
descentralização da vacinação, que gera o não comparecimento dos profissionais. Que depois
de  estabelecer  as  orientações  técnicas  sobre  o  aproveitamento  das  doses  eventualmente
restantes não perdemos nenhuma dose mais.
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Marco Aurélio de Oliveira  Goes (Diretor  da Vigilância  em Saúde) sobre a

cobertura vacinal informou que a SES vem solicitando que os Municípios,  paralelamente à

alimentação  do sistema do Ministério  da Saúde,  informem à  Secretaria  até  as  17 horas  os

quantitativos que vacinou no dia para que a informação possa ser publicizada o mais próximo

do real, para que possamos acompanhar numericamente e, na medida do possível, não criarmos

retrabalho para os Municípios. A comparação com outros Estados deve ser contextualizada pois

os  Estados  recebem  quantitativos  diferentes  conforme  as  estimativas.  Que  mesmo  que

tivéssemos usado todas as doses recebidas do Ministério até o momento nós não passaríamos

da vacinação do correspondente a 2,46% da população sergipana, porque nós não recebemos as

mesmas  quantidades  que  os  outros  Estados.  Sobre  o  questionamento  sobre  como se  dá  o

cálculo  do Ministério  da Saúde para remessa aos Estados,  informou que são usados vários

critérios. Que a remessa do quantitativo para profissionais de saúde é com base nos dados da

vacinação de Influenza anteriormente realizada. Já a estimativa dos idosos é feita com base em

um censo de mais de 10 anos atrás e da projeção feita para o ano de 2020. Que a população

estimada para a faixa dos 80 anos ou mais foi colocada também para a faixa dos 90 anos ou

mais.  Que se tratam de estimativas.  Que o Município de Aracaju provavelmente  tem mais

idosos  que  os  demais  municípios  sergipanos,  já  que  a  estimativa  é  feita  com base  numa

população  levantada  num  censo  de  muitos  anos  atrás.  Já  as  estimativas  da  população

quilombola, população prisional e outros grupos prioritários é feita de acordo com outras bases

de  dados.  Que  o  Ministério  da  Saúde,  ao  realizar  as  remessas,  estima  não  apenas  os

quantitativos para o Estado, mas já define as estimações por municípios, contudo a SES pode

recalcular os quantitativos para distribuição junto aos municípios de acordo com a realidade.

Taíse Cavalcante ( Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde) informou que o
Município de Aracaju já foi provocado por profissionais da saúde que tomaram a 1ª dose da
vacina fora do Estado de Sergipe e querem tomar a 2ª dose em Aracaju. Que também já ocorreu
com idoso  que recebeu a dose em outro Estado, como a Bahia, e vem tomar a 2ª dose em
Sergipe. Que o Município entende que isso é uma situação muito complicada porque ao retirar
uma dose de Aracaju para fornecer a esse cidadão que tomou sua 1º dose em outro Estado
estamos deixando de vacinar  uma pessoa de Aracaju.  Além disso,  quando essa pessoa usa
apenas uma dose, ela deixa livre apenas uma outra dose, sem que haja a correspondente dose
seguinte. Que não há regulamentação sobre essas compensações entre os Estados, de modo que
entende que essa situação causa prejuízos à população. 
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João Vitor Burgos Mota (Diretor Jurídico – SMS) informou que, diante dessas
circunstâncias informadas pela Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde da SMS – Aracaju,
a orientação jurídica da SMS-Aracaju é de negar a 2ª dose para o cidadão que não tomou a 1º
dose no Município de Aracaju, de modo a evitar prejuízos e perdas vacinais.

Lucas Cabral Caetano Soares (Assessor Jurídico – SES) informou que entende

da mesma forma, já que as doses são finitas e haveria perda de 2 doses, um no Estado da

primeira dose e outra em Sergipe. Foi ainda questionado sobre os trabalhadores contratados

temporariamente que tomaram a 1ª dose,  e qual o posicionamento da SES, naqueles casos em

que no momento da 2ª dose, tais trabalhadores jã não mais possuem vínculos, em razão do

término  do  contrato  e  não  renovação.  Foi  dito  que  não  há  nenhuma  consulta  formal  de

municípios em tal sentido, mas que a orientação que parece mais adequada é aplicar a 2ª dose,

já que as doses são remetidas “casadas” e não aplicar implica em perda da 1ª dose já aplicada,

além do que referidos profissionais em algum momento podem ser recontratados pela rede de

saúde.

Encaminhamentos:

Diante de todo o discutido na presente assentada, em especial considerando que:

 Foi  enviado  pelo  Ministério  da  Saúde  quantitativo  de  doses  cuja  cobertura  seria

suficiente para a estimativa de mais de 70% dos trabalhadores da saúde, o que vem

abrangendo  tanto  aqueles  que  são  da  linha  de  frente  como outros  trabalhadores  da

saúde, ficando a critério de Estados e Municípios fazerem essas definições;

 Que em razão dessa definição em aberto do Ministério da Saúde, temos a situação, no

Estado de Sergipe, de Municípios que já concluíram a vacinação daqueles trabalhadores

da saúde considerados linha de frente e já começaram a vacinação de profissionais e

trabalhadores da saúde que não estão na linha de frente, inclusive profissionais jovens

que atuam apenas no âmbito privado e que não se destinam ao atendimento de pacientes

suspeitos e confirmados de Covid;

 Que a  quantidade  de  vacinas  que  vêm sendo  enviadas  pelo  Ministério  da  Saúde  é

bastante reduzida e, segundo o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID,  tem
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como objetivo nesse momento manter a força de trabalho dos profissionais da saúde da

linha de frente, que são aqueles que enfrentam o maior risco de contágio, e reduzir o

número de internações e casos graves, e não a transmissão, já que isso requereria uma

grande parte da população vacinada;

 Que segundo o Boletim Diário Covid publicado pela SES em 21/02/2021  71% dos

óbitos registrados em Sergipe estão na faixa acima dos 60 anos, sendo 24,7% acima

de 80 anos, 24,7% na faixa de 70-79 anos e 21,6% na faixa etária de 60-69 anos;

As representantes dos Ministérios Públicos fixam o prazo de 24 horas para que a

Secretária de Estado da Saúde de Sergipe, na condição de presidente do   Colegiado  

Interfederativo Estadual (CIE) informe:

a)  Se convocará extraordinariamente o Colegiado Interfederativo Estadual (CIE)

para que seja debatido e deliberado, a  exemplo  do corrido em  outros estados da

federação,  como Rio  de  Janeiro,  Pernambuco,  Alagoas,  Distrito  Federal,  Rondônia,

Ceara, Acre e Amazonas,  a definição da destinação de novas remessas de doses de

vacina  que  venham  a  ser  recebidas para  priorização  da  população  idosa  não

institucionalizada, diante da escassez de doses, da alta taxa de mortalidade em idosos

acima apontada, e do fato de que o Estado já recebeu doses de vacina para cobertura de

mais de 70% da estimativa de seus trabalhadores de saúde, o que deveria cobrir sua

linha de frente, devendo haver ajustes em relação à situação específica de Aracaju e a

verificação de que aqueles que sejam considerados linha de frente propriamente ditos

tenham sido vacinados;

b)  Em caso afirmativo  quanto  ao item a,  que informe a data em que ocorrerá a

referida  reunião,  que  deverá  ser  realizada  com  urgência  que  o  caso  requer,

viabilizando que novas distribuições já venham a ocorrer após essa definição, de

modo a assegurar que, uma vez finalizada a vacinação dos trabalhadores da saúde

considerados da linha de frente, se pactue uma vacinação priorizada dos idosos no

âmbito  do  Colegiado  Interfederativo  Estadual  (CIE),  com o  objetivo  de  evitar

maior morbimortalidade desse grupo prioritário que é sem dúvidas o de maior

risco, segundo demonstram as taxas de óbito por faixa etária publicadas pela SES

diariamente;

c) que seja também informado sobre deliberação visando uniformizar o procedimento

adotado pelos municípios em relação às eventuais sobras de vacinas e mecanismos
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para evitar as perdas de doses ao final de cada dia de vacinação, sendo os presentes

instados a analisar a título sugestivo, a IN nº 05-SP em anexo, a fim de uniformizar as

definições  a  respeito  do  tema,  observando  ainda  que  Aracaju  já  vem  adotando

mecanismos para evitar tais perdas, conforme registrado nesta ata.

Por  fim,  quanto  à  velocidade  da  vacinação  executada  pelos  Municípios,  as

representantes dos Ministérios Públicos encaminharão a tabela de Doses Aplicadas –

Cobertura vacinal publicada pela Secretaria de Estado da Saúde à Coordenadoria Geral

do Ministério  Público  do  Estado de  Sergipe,  solicitando  colaboração  no sentido  de

instar  as Promotorias  de Justiça das  respectivas  Comarcas  para que sejam adotadas

providências junto aos gestores municipais, para que a aplicação das vacinas se dê com

maior velocidade,  em especial  considerando os percentuais  de cobertura vacinal  por

Município.

Nada mais havendo a ser registrado, encerrou-se a reunião.

                                                  

                                      

Martha Carvalho Dias de Figueiredo                                   Alessandra Pedral de Santana Suzart

Procuradora da República                                                               Promotora de Justiça




