
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

MOÇÃO N° 4 G /2021 

APROVA -,- OR- JAANIMIDADE 
Same einerjeljai 

Considerando que os serviços essências prestados nos necrotérios, 
cemitérios e funerárias é o último elo da cadeia sanitária onde os profissionais 
que ali trabalham, ficam expostos ao vírus, mesmo seguindo todos os protocolos 
de biossegurança; 

Considerando que todos esses profissionais que fazem o preparo, 
transporte e o sepultamento dos corpos estão expostos diretamente ao contágio 
de diversas doenças, e nesse momento crítico ao vírus da COVID — 19; 

Considerando o trabalho de risco realizado por esses profissionais 
desde o início da pandemia merece o nosso reconhecimento e admiração, e 
mais toda atenção e cuidado nesse momento onde busca-se conter a 
disseminação do vírus COVID-19; 

Considerando a alta demanda de trabalho neste momento de 
pandemia nos serviços prestados nos necrotérios, funerárias e cemitérios, a 
inclusão desses profissionais na lista de prioridade é uma situação de bom senso 
e justiça, pelo importante trabalho que realizam para atender a sociedade, razão 
pela qual: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, faz veemente 
APELO aos Excelentíssimos Senhores: João Dona, Governador do Estado, Jean 
Carlo Gorinchteyn, Secretário Estadual de Saúde; no sentido de viabilizarem 
com a máxima urgência, a inserção dos profissionais que trabalham nos 
necrotérios, funerárias e cemitérios no grupo prioritário de vacinação contra a 
covid-19 em atenção ao clamor dessa classe de profissionais até então 
desatendidos na lista de prioridades e, finalmente, que do deliberado pelo 
Egrégio Plenário seja oficiado aos Excelentíssimos Senhores: João Dona, 
Governador do Estado, Jean Cano Gorinchteyn, Secretário Estadual de Saúde, 
Marcos Damásio, André do Prado Deputados Estaduais, Caio Cunha, Prefeito 
de Mogi das Cruzes, Henrique George Naufel, Secretário Municipal de Saúde de 
Mogi das Cruzes, para que na somatória de esforços, todos os funcionários dos 
\serviços de necrotério, funerário e de sepultamento possam ser imunizados com 

vacina anti-covid-19. 
Plenário Ver. Dr. Giz B. de Miranda, 30 de março de 2021 

FRANCIMAR IV I A — FAROFA 
tie eador PL 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cr es/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 93/21 
Ref. MOÇÃO n.2 46/21. 

Senhor Deputado: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

3
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
André do Prado 
Deputado Estadual PL 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi dos Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 93/21 
Ref. MOÇÃO n.246/21. 

Senhor Secretário: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

Ã 71
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Henrique George Naufel 
Secretário de Saúde de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 93/21 
Ref. MOÇÃO n.2 46/21. 

Senhor Prefeito: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 93/21 
Ref. MOÇÃO n.° 46/21. 

Senhor Secretário: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORE DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Jean Gorinchteyn 
Secretário Estadual de Saúde 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 93/21 
Ref. MOÇÃO n.9 46/21. 

Senhor Deputado: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO ng 

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

63c 
OTTO FABIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Marcos Damásio 
Deputado Estadual PI 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 -Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 93/21 
Ref. MOÇÃO n.9 46/21. 

Senhor Governador: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
João Dona 
Governador do Estado de São Paulo 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico- Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de abril de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 93/21 
Ref. MOÇÃO n.2 46/21. 

Senhor Prefeito: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO nQ 

46/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Francimario Vieira. 

Atenciosamente, 

10858 / 2021 19/04/2021 16:57 

Eli 01 

Assunto: MOÇÀO - CAMARA MUNCIPAL 

DAS CRUZES- CMMC 

OF 93 21. MOÇÃO N' 46 21. DE AUTORIA DO vcr0 RES E REZENDE 

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MOCA 

FÁBIO FIO 
FRANCIMARIO VIEIRA - OUE SOLICITA A INSERCi 

DE PROFISSIONAIS DE NECROTÉRIOS FUNERARli Presidente da Câmara 

CAI: 275889 

Conclusão: 1010512021 

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO- SGOV 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Caio César Machado da Cunha 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 334/2021 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Moção n" 46/2021 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 30 de abril de 2021. 

Reporto-me ao Oficio-Circular GPE n° 93/21, protocolado nesta Prefeitura sob o n° 
10.858/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo da Moção n° 46/2021, -de 
autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo, a qual mereceu aprovação no 
Plenário dessa Edilidade, tendo por objeto o apelo para inserção dos profissionais que trabalh!#n 
nos necrotérios, funerárias e cemitérios no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19.'z' 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito 
ao referido autógrafo, bem como encaminho, anexa por cópia, a manifestação prestada pela 
Secretaria de Saúde a respeito do assunto em apreço. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Cardoso de Cama g Filho 
Secretário de Governo 

SGovirbm 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 

Interessado: CMMC 

Secretaria de Saúde 
Rua Manuel de Oliveira, 30, Magiar 

CEP 08773-130. Mogi das Cruzes — SP — Brasil 
Telefone (55 11)4798.6701 

mogidascruzes.sp.gov.br 

Depwiatilento tic Viglância em Saúde 

Proc. Adm. N°: 10858 

1Exerc.: 2021 Fl. N°:

Encaminhamos para conhecimento e manifestação acerca do solicitado pelo nobre 

Edil, por meio da Moção n° 46/21, observado o exíguo prazo de retorno à Secretaria de Governo. 

Sendo o que se apresenta no momento. 

Atenciosamente. 

Secretaria Manicspal de Saúde,  „_,.)3   de abril de 2021. 

V./Gocitii 

Secre ria Adj t •de Saúde 

A M() 



PREFEITURA DE 

MOGI DAS CRUZES 
Secretaria de Saúde 

Rua Manoel de Oliveira, 30, Mogilar 
CEP 08773-130 Mogi das Cruzes - SP - Brasil 

Telefone (55 11) 4798-6768 
expve.sms©pmmc.com.br 

Interessado: CMMC 

À 
Secretaria Municipal de Saúde 

Proc. Adm. N°: 10858 

Exerc.: 20211FI. n°: 064L) 

Em atenção à inicial, informamos que trabalhadores de necrotérios (IML/SVO ou 
dentro dc hospitais) já foram inseridos no grupo de trabalhadores de saúde. No caso de 
funerárias, os dois estabelecimentos deste tipo devidamente licenciados no município foram 
contatados e trabalhadores em contato direto com corpos potencialmente contaminados foram 
identificados e encaminhados às unidades de saúde para vacinação. Trabalhadores de cemitérios 
foram incluídos no grupo de trabalhadores de saúde pelo Ministério da Saúde em Oficio Circular 
n". 57/2021/SVS/MS de 12 de março de 2021. 

Atualmente, a vacinação deste grupo permanece paralisada no município devido à 
pausa no abastecimento pela Secretaria de Estado da Saúde, especificamente para este segmento. 
A Divisão de Vigilância Epidemiológica informou da necessidade de continuidade do 
abastecimento, via oficio, e atualmente aguardamos posicionamento ou retomo do envio de 
doses. 

Visto o exposto, não nos opomos à presente moção, observando-se no entanto as 
informações supracitadas. 

Departamento de Vigilância em Saúde, 27 de abril de 2021. 

efe en 
Chefe da Di e Vigilânci pidemiológica 

Mága 
Diretora do Deputa 

erreira Cunha 
nto de Vigilância em Saúde 

RNU 
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Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

OFÍCIO CIRCULAR N° 57/2021/SVS/MS 

Brasília, 12 de março de 2021. 

Aos (as) Secretários (as) Estaduais da Saúde 
Ao Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS 
Ao Presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS 
Aos Presidentes dos Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS 

Assunto: Retifica o Oficio nQ- 234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS referente às orientações técnicas de 
vacinação do grupo prioritário "Trabalhadores da Saúde" da Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Covid-19. 

Senhor(a) Presidente, 

1. A Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de 
Imuni7ação e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da 
Saúde (MS), vem por meio deste RETIFICAR o Oficio n°234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS, na forma que 
se segue: 

Considera-se trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha, os indivíduos 
que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e 
gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a 
exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, 
farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são 
representados em 14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, 
do Conselho Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos 
veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, 
agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os 
trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da 
limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Inclui-
se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: 
programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, 
doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (IML) e 
Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. 

Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das 
instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão 
contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a recomendação é que também 
sejam vacinados. 



Informa-se que os trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse 
à saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, 
óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal) NÃO serão 
contemplados nos grupos prioritários elencados inicialmente para a vacinação. 

Diante do exposto e das doses disponíveis para distribuição inicial às UF e a estimativa 
populacional dos trabalhadores de saúde, estabeleceu-se uma ordem de priorização 
desse estrato populacional. Assim, recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos 
trabalhadores da saúde conforme disponibilidade de doses, sendo facultado a Estados e 
Municípios a possibilidade de adequar a priorização conforme a realidade local: 

+ Equipes de vacinação que estiverem envolvidas na vacinação; 

+ 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); 

+ 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; 

+ Demais trabalhadores de saúde. 

Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde dos estabelecimentos de 
assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde serão contemplados com a 
vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme 
disponibilidade de vacinas e risco de adoecimento do trabalhador, em função de sua 
atividade, ou seja, aqueles que atuam na assistência direta ao paciente terão 
prioridade. Ressalta-se ainda que as especificidades e particularidades regionais serão 
discutidas na esfera bipartite (Estado e Município). 

2. Ratifica-se que é de interesse deste Ministério da Saúde, vacinar toda a população 
brasileira que tenha indicação para uso dos imunizantes a partir da aquisição de mais quantitativos de 
vacinas. 

3. Por oportuno, esclarece-se a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, 
que se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da 
campanha de vacinação contra a Covid- 19 e outros esclarecimentos pelo telefone (61) 3315-3874 e e-
mail cgpni@saude.gov.br. 

Atenciosamente, 

▪ , 
as:si:1M~ 
etelr ótlica 

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS 
Secretário 

Secretaria de Vigilância em Saúde 

Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) de Vigilância 
em Saúde, em 12/03/2021, às 21:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
62, § 19, do Decreto n2 8.539,  de 8 de outubro de 2015; e art. 82, da Portaria n9 900 de 31 de Março 
de 2017. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
•• . • http://sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.php? 

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 
0019530587 e o código CRC 64BC012D. 

• 



Referência: Processo ng 25000.037402/2021-23 SEI ng 0019530587 

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS 
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040 

Site - saude.gov.br 
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Interessado: CMMC 

À 

Secretaria de Saúde 
Rua Manuel de Oliveira, 30, Mogilar 

CEP 08773-130 • Mogi das Cruzes - SP - Brasil 
Telefono (55 11) 4798-6701 

VANN mogidascruzes 59 gov br 

Secretaria de Governo 

Proc. Adm. N°: 10858 

Exerc.: 2021 Fl. n°: 

Após manifestação do Departamento de Vigilância em Saúde, retornamos o 
presente expediente para os trâmites subsequentes. 

Sendo o que se apresenta para o momento. 
Atenciosamente. 

Seentnrh- univipal de Saúde, i .fP.5  de abril de 2021. 

Secre 

V. G9doi 

na Adjunta e Saúde 

AMO 
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Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

OFÍCIO 

Número de Referência: SES-EXP-2021/32302 
Interessado: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Vereador Presidente Otto Fábio 
Flores de Rezende 
Assunto: Moção de Apelo n° 46/2021, solicita a inclusão no Grupo Prioritário do Plano 
Nacional de Vacinação os profissionais dos Necrotérios, funerárias e cemitérios do 
Município de Mogi das Cruzes. 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador Presidente Otto Fábio Flores de Rezende 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 
Centro Cívico. Mogi das Cruzes - SP, 08780-000 

A DISPOSki; 
Sal 

RELDORF.S 

Ao apresentar nossos cordiais cumprimentos. reportamo-nos ao Oficio n° 93/2021. pelo qual 
Vossa Excelência encaminhando Moção de Apelo n° 46/2021.de autoria do Vereador 
Francimario Vieira solicita a inclusão no Grupo Prioritário do Plano Nacional de Vacinação os 
profissionais dos Necrotérios, funerárias e cemitérios do Município de Mogi das Cruzes. 

A solicitação em apreço foi submetida à apreciação da Coordenadoria de Controle de Doenças - 
CCD. órgão desta Pasta. que se manifestou através do Despacho SES-DES-2021118188, cuja 
cópia anexamos ao presente para conhecimento. 

Sendo o que nos cumpria para o momento. aproveitamos a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 

São Paulo. 11 de maio de 2021. 

NILSON FERRAZ PASCHOA 
Chefe de Gabinete 

GABINETE DO SECRETÁRIO - Chefia de Gabinete 

Classrf documental 006 01 10 003 

11 M1~111011.1~ 

Assinado com senha por NILSON FERRAZ PASCHOA - 11105/2021 às 15:15:30 
Documento N°. 17361773-2013 - consulta à autenticidade em 
https://www documentos.spsempapel sp gov.brisigaexipublioapp1autenticar?n=17361773-2013 I G A...„,) 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Saúde 

GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE DE 
DOENÇAS 

Despacho 

Interessado: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Vereador Presidente Otto Fábio 
Flores de Rezende 
Assunto: Moção de Apelo n° 46/2021, solicita a inclusão no Grupo Prioritário do Plano 
Nacional de Vacinação os profissionais dos Necrotérios, funerárias e cemitérios do 
Município de Mogi das Cruzes. 
Número de referência: Despacho CCDIGC n° 1195/2021 

Prezados, 

Considerando que a Carta Magna da Nação estabelece que "(...) todos são iguais perante a lei. 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade"; 

Considerando que ela redefine o conceito de saúde, incorporando novas dimensões à saúde e 
estabelece que "(...) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações" e que "(...) a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; 

Considerando o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção. proteção e recuperação; 

Considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte das ações definidas na Constituição 
como sendo de "relevância pública" que tem como princípios: a Universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência; Integralidade de assistência e a Equidade. A 
hierarquização de prioridades para qualquer ação de saúde pública (incluindo vacinação) está 
baseada e referendada por estes princípios e pela relevância sanitária no seu enfrentamento, não 
estando portando na govemabilidade das instituições ou seus técnicos se distanciar destes; 

Cabe-nos ressaltar que o SUS prevê o compartilhamento da responsabilidade de suas ações nas 
três esferas de gestão: federal, estadual e municipal e pressupõe urna articulação estreita entre a 
atuação dos gestores do sistema em cada esfera de governo; das instâncias de negociação e 
decisão envolvendo a participação dos gestores das diferentes esferas, nas Comissão 
Intergestores Tripartite (no âmbito nacional), as Comissões Intergestores Bipartites e os 
Colegiados de Gestão Regional Intraestaduais e conselhos de saúde de caráter participativo no 
âmbito nacional, estadual e municipal. 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-I 9 do 
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), foram definidos grupos 
alvo da campanha, a saber: 

Classif. documentai 006 01 10 004 
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• Pessoas ã%o¥60 anos de idade. 
• Indígenas vivendo em terras indígenas, 
• Trabalhadores da saúde, 
• Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, 

• Povos e comunidades tradicionais quilombolas, 
• Pessoas portadoras de deficiência permanente grave, 
• Pessoas com determinadas morbidades, 
• População privada de liberdade. 
• Funcionários do sistema de privação de liberdade, 
• Pessoas em situação de rua, 
• Trabalhadores da educação (creche. pré-escola. ensino fundamental. ensino médio. ensino 

superior, profissional izantes e Educação para Jovens e Adultos - EIA), 
• Forças de segurança e salvamento. 
• Forças Armadas, 
• Caminhoneiros, 
• Trabalhadores portuários. 
• Trabalhadores industriais, 
• Trabalhadores de transporte coletivo metroviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e 

rodoviário (transporte rodoviário é feito por estradas. rodovias, ruas e outras vias 
pavimentadas ou não, com a intenção de movimentar pessoas de um determinado ponto a 
outro). 

Considerando a quantidade limitada de doses da vacina, sua disponibilidade foi priorizada 
segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela 
doença. 

O Estado de São Paulo recebeu as vacinas alsorvida covid-19 (inativada) do laboratório 
Sinovacilautantan e covid-19 (recombinante) do laboratório AstraZeneca/OxfordTiocruz para a 
execução da Campanha de Vacinação Contra a COVID-19. Ressalta-se que estas vacinas têm 
indicação de duas doses no esquema vacinai para completa imunização. 

Neste cenário, considerando o quantitativo de doses disponibilizadas, para a primeira etapa do 
Plano Estadual de Imunização (PEI) da COVID-19 definiu os seguintes grupos prioritários: 

• Pessoas à960¥60 anos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas): 
• Pessoas a partir de 18 anos de idade portadoras de deficiência, residentes em Residências 

Inclusivas (institucionalizadas); 
• População indígena vivendo em terras indígenas; 
• Quilombolas; 
• Trabalhadores da saúde (ver estrato populacional abaixo). 

Diante das doses disponiveis para distribuição inicial e a estimativa populacional dos 
trabalhadores de saúde, é necessária urna ordem de priorização desse estrato populacional. 
Assim, o PNUMS recomendou a seguinte ordenação para vacinação dos trabalhadores da saúde 
conforme disponibilidade de doses: 

• Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências 
Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e 
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adultos portadores de deficiência); 
• Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da 

atenção básica, que envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19. a saber: 

a) Hospitais públicos e privados exclusivos para atendimento/referência de pacientes 
com COVID/19- vacinar todos os funcionários do hospital. 

b) Hospitais públicos e privados com leitos (UTI e enfennaria) para atendimento de 
pacientes com covrD-19- vacinar: 

o Todos os funcionários da UTI e enfermaria (COVID-19); 
o Profissionais de laboratórios que realizam a coleta de material e de bancada que realizam 

o processamento das amostras de pacientes com suspeita de COVID-19; 
o Profissionais nos setores que realizam atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados 

de COVID-19 (ex: reabilitação); 
o Funcionário da Recepção; 
o Funcionários da Limpeza. 

c) Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro- vacinar todos os funcionários. 

d) SAMU/GRAU (Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e Emergências) 

* Profissionais que realizam atendimento direto a pacientes suspeitos ou confirmados de 
Covid- 19; 

o Profissionais da limpeza; 
o Motorista. 

e) Laboratórios 

o Profissionais que colhem PCR, sorologia ou outros exames para diagnóstico de Covid-19; 
o Profissionais de bancada que realizam o processamento das amostras de pacientes com 

suspeita de Covid-19. 

f) Unidades Básicas de Saúde- vacinar todos os funcionários. 

g) Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Sanitária entre outros setores) - vacinar todos 
os funcionários. 

• Demais trabalhadores de saúde: todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos 
de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clinicas, ambulatórios. 
laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, 
enfermeiros, nutricionistas. fisioterapeutas. terapeutas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais. 
profissionais da educação fisica, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e 
auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças. 
trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), 
ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda aqueles 
profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, 
doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com 
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cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos 
em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar. atenção básica. 
clínicas e laboratórios. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a 
vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração 
emitida pelo serviço de saúde. 

Até o momento, para a próxima etapa serão incorporados os seguintes grupos: 

• â963¥90 anos - a partir de 08/02/2021. 
• 85 a 89 anos - a partir de 12'0212021. 
• 80 a 84 anos - a partir de 27/02/2021. 
• 77 a 79 anos - a partir de 03/03/2021. 
• 75 e 76 anos - a partir de 15103/2021. 
• 72 a 74 anos - a partir de 19/03/2021. 
• 69 a 71 anos - a partir de 26,03/2021. 
• 68 anos - a partir de 02/042021
• Profissionais de Segurança Pública e Administração Penitenciária - a partir de 0510412021. 
• Profissionais da Educação Básica (a partir de 47 anos) - a partir de 10/04/2021. 
• 67 anos - a partir de 12/04/2021. 
• 65 e 66 anos - a partir de 21/04/2021. 
• 64 anos - a partir de 23/04/2021. 
• 63 anos - a partir de 29/04/2021. 
• 60 a 62 anos - a partir de 06/05/2021. 
• Pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais em diálise (Terapia Renal Substitutiva) 

e transplantados em uso de imunossupressores com idade entre 18 e 59 anos - a partir de 
10/05/2021. 

• Metroviários e ferroviários (área de segurança, manutenção, limpeza e agentes de estação 
na linha de frente com 47 anos ou mais, além de operadores de trem de todas as idades); 
grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos; pessoas com deficiência 
permanente cadastradas no Beneficio de Prestação Continuada (BPC) entre 55 e 59 anos - 
a partis de 11/05/2021. 

• Pessoas com comorbidades. entre 55 e 59 anos - a partir de 12/05/2021. 
• Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Beneficio de Prestação Continuada 

(BPC) e pessoas com comorbidades entre 50 e 54 anos - a partir de 14/05/2021. 
• Motoristas e cobradores de ónibus do transporte coletivo municipal e intennunicipal - a 

partir de 18/05, 2021. 

A partir disso, a relação de comorbidades definidas pelo PNI/MS foram: 

• Doenças Cardiovasculares 
• Insuficiência cardíaca (1C) 
• Cor-pulmonale (alteração noNentriculo direito) e Hipertensão pulmonar 
• Cardiapatia hipertensiva 
• Síndromes coronarianas 
• Valvopatias 
• Miocardiopatias e Pericardiopatias 
• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas 
• Arritmias cardíacas 
• Cardiopatias congênitas no adulto 
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• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados 
• Diabetes mellitus 
• Pneumopatias crônicas graves 
• Hipertensão arterial resistente (HAR) 
• Hipertensão arterial - estágio 3 
• Hipertensão arterial - estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade 
• Doença Cerebrovascular 
• Doença renal crônica 
• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em 

uso de corticoides; pessoas com câncer). 
• Anemia falciforme e talasseinia maior (hemoglobinopatias graves) 
• Obesidade mórbida 
• Cirrose hepática 

Cabe esclarecer o caráter contínuo da vacinação, contemplando os grupos de forma cumulativa, à 
medida que novas doses da vacina forem disponibilizadas, visando à vacinação dos grupos 
prioritários, segundo escalonamento previsto. 

Ressalta-se ainda que compete aos municípios enviarem os imunizantes aos equipamentos de 
saúde localizados em sua base territorial. Cabe ao município, órgão ou instituto responsável pelo 
recebimento das vacinas, a responsabilidade fiscalizatória, a logística, recrutamento dos 
profissionais, aplicação e registro das doses de acordo com público-alvo preconizado de acordo 
com o Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a COV1D-19 do Centro de 
Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" da Coordenadoria de Controle de Doenças 
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (CVE/CCD/SES-SP), disponível em 
https:" www.saude.sp.gov.brkve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-
vranjadareas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-
19/documento-tecnico. 

Dessa maneira, restitua-se o presente ao GS/ATA1 para prosseguimento. 

São Paulo, 11 de maio de 2021. 

REGIANE A CARDOSO DE PAULA 
COORDENADOR DE SAÚDE 
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OFÍCIO 

Número de Referência: SDR-EXP-2021/03685 
Interessado: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Assunto: Vacinação contra COVID-19 para funcionários do serviço de necrotério. 
funerário e sepultamento 

."FRrAnnpfs 
Excelentíssimo Senhor 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
2.0 Secret no 

D.D. Presidente 

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

Mogi das Cruzes 

SDR-OFI-2021/02161 

Excelentíssimo Senhor. 

Ref: OFÍCIO-CRU:1AR GPE N C 93.22) 

A pedido do Hm.° Dr. Fernando Fernandes Fillo. D.D. Subsecretário de Relacionamento com 
Municípios. dirigimo-nos a Vossa Excelência para encaminhar as informações prestadas pela 
Secretaria da Saúde. quanto à solicitaçào acima referenciada. 

Neste ensejo. manifestamos os nossos protestos de consideraçào pela funçào exercida por Vossa 
Excelência. 

Sào Paulo. 17 de maio de 2021. 
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Daniel Scheiblich Rodrigues 
Diretor Técnico III 

GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS 
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Despacho 

Interessado: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Assunto: Moção de Apelo 46/2021 - Ao Governo Estadual, para que na somatória de 
esforços, todos os funcionários dos serviços de necrotério, funerário e de sepultamento 
possam ser imunizados com a vacina anti-covid-19. 
Número de referência: Despacho CCD/GC n° 1244/2021 

Prezados. 

Considerando que a Carta Magna da Nação estabelece que "(...) todos são iguais perante a lei. 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. à segurança e à propriedade": 

Considerando que ela redefine o conceito de saúde. incorporando novas dimensões à saúde e 
estabelece que "(...) a saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido mediante politicas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações" e que "(...) a saúde é um direito fundamental do ser humano. 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício": 

Considerando o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção. proteção e recuperação: 

Considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte das ações definidas na Constituição 
como sendo de "relevância pública" que tem como princípios: a Universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os uiveis de assistência: hitegralidade de assistência e a Equidade. A 
hierarquização de prioridades para qualquer ação de saúde pública (incluindo vacinação) está 
baseada e referendada por estes princípios e pela relevância sanitária no seu enfrentamento. não 
estando portando na governabilidade das instituições ou seus técnicos se distanciar destes: 

Cabe-nos ressaltar que o SUS prevê o compartilhamento da responsabilidade de suas ações nas 
três esferas de gestão: federal. estadual e municipal e pressupõe uma articulação estreita entre a 
atuação dos gestores do sistema em cada esfera de governo: das instâncias de negociação e 
decisão envolvendo a participação dos gestores das diferentes esferas. nas Comissão 
Intergestores Tripartite (no âmbito nacional). as Comissões Intergestores Bipartites e os 
Colegiados de Gestão Regional hitraestaduais e conselhos de saúde de caráter participativo no 
âmbito nacional. estadual e municipal. 

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalizaçâo da Vacinação contra a COVID- 19 do 
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNLMS). foram definidos grupos 
alvo da campanha. a saber: 
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• Pessoas â%0¥60 anos de idade. 
• Indígenas vivendo em terras indígenas, 
• Trabalhadores da saúde, 
• Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. 

• Povos e comunidades tradicionais quilombolas. 
• Pessoas portadoras de deficiência permanente grave. 
• Pessoas com determinadas morbidades, 
• População privada de liberdade, 
• Funcionários do sistema de privação de liberdade, 
• Pessoas em situação de rua, 
• Trabalhadores da educação (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino 

superior, profissionalizantes e Educação para Jovens e Adultos - EJA), 
• Forças de segurança e salvamento, 
• Forças Armadas, 
• Caminhoneiros. 
• Trabalhadores portuários, 
• Trabalhadores industriais. 
• Trabalhadores de transporte coletivo metroviário. ferroviário, aquaviário, aéreo e 

rodoviário (transporte rodoviário é feito por estradas. rodovias, ruas e outras vias 
pavimentadas ou não, com a intenção de movimentar pessoas de um determinado ponto a 
outro). 

Considerando a quantidade limitada de doses da vacina, sua disponibilidade foi priorizada 
segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela 
doença. 

O Estado de São Paulo recebeu as vacinas adsorvida covid-19 (inativada) do laboratório 
Sinovac/Butantan e covid-19 (recombinante) do laboratório AstraZeneca/Oxford/Fiocruz para a 
execução da Campanha de Vacinação Contra a COVID-19. Ressalta-se que estas vacinas têm 
indicação de duas doses no esquema vacinal para completa imunização. 

Neste cenário, considerando o quantitativo de doses disponibilizadas, para a primeira etapa do 
Plano Estadual de Imunização (PEI) da COV1D-19 definiu os seguintes grupos prioritários: 

• Pessoas â96•9160 anos residentes em instituições de longa pennanência (institucionali7adas); 
• Pessoas a partir de 18 anos de idade portadoras de deficiência. residentes em Residências 

Inclusivas (institucionalizadas); 1~ 

• População indígena vivendo em terras indígenas: ffi
• Quilombolas: 
• Trabalhadores da saúde (ver estrato populacional abaixo). la= 

Diante das doses disponíveis para distribuição inicial e a estimativa populacional dos 
trabalhadores de saúde, é necessária uma ordem de priorização desse estrato populacional. a= c 
Assim, o PNUMS recomendou a seguinte ordenação para vacinação dos trabalhadores da saúde ,fflE 
conforme disponibilidade de doses: RIM u 

----- c 

ij 
• Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências ffilE 

Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e 
adultos portadores de deficiência); 
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• Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da 
atenção básica, que envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e 
confirmados de COV1D-19. a saber: 

a) Hospitais públicos e privados exclusivos para atendimento/referência de pacientes 
com COVID/19- vacinar todos os funcionários do hospital. 

b) Hospitais públicos e privados com leitos (UTI e enfermaria) para atendimento de 
pacientes com COVID-19- vacinar: 

o Todos os funcionários da UTI e enfennaiia (COVID-19); 
o Profissionais de laboratórios que realizam a coleta de material e de bancada que realizam 

o processamento das amostras de pacientes com suspeita de COVID-19: 
* Profissionais nos setores que realizam atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados 

de COVID-19 (ex: reabilitação): 
o Funcionário da Recepção; 
o Funcionários da Limpeza. 

c) Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro- vacinar todos os funcionários. 

d) SAMU/GRAU (Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e Emergências) 

o Profissionais que realizam atendimento direto a pacientes suspeitos ou confirmados de 
Covid-19; 

o Profissionais da limpeza; 
o Motorista. 

e) Laboratórios 

o Profissionais que colhem PCR, sorologia ou outros exames para diagnóstico de Covid-19; 
o Profissionais de bancada que realizam o processamento das amostras de pacientes com 

suspeita de Covid-19. 

f) Unidades Básicas de Saúde- vacinar todos os funcionários. 

g) Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Sanitária entre outros setores) - vacinar todos 
os funcionários. 

• Demais trabalhadores de saúde: todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos 
de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clinicas, ambulatórios, 
laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, 
bioniédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, 
profissionais da educação fisica, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e 
auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas. seguranças, 
trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), 
ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda aqueles 
profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, 
doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com 
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cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos 
em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica. 
clínicas e laboratórios. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a 
vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração 
emitida pelo serviço de saúde. 

Até o momento, para a próxima etapa serão incorporados os seguintes grupos: 

• â%o¥90 anos - a partir de 08/02/2021. 
• 85 a 89 anos - a partir de 12/02/2021. 
• 80 a 84 anos - a partir de 27/02/2021. 
• 77 a 79 anos - a partir de 03/03/2021. 
• 75 e 76 anos - a partir de 15/03/2021. 
• 72 a 74 anos - a partir de 19/03/2021. 
• 69 a 71 anos - a partir de 26/03/2021. 
• 68 anos - a partir de 02/04/2021. 
• Profissionais de Segurança Pública e Administração Penitenciária - a partir de 05/04/2021. 
• Profissionais da Educação Básica (a partir de 47 anos) - a partis de 10/04/2021. 
• 67 anos - a partir de 12/04/2021. 
• 65 e 66 anos - a partir de 21/04/2021. 
• 64 anos - a partir de 23/04/2021. 
• 63 anos - a partir de 29/04/2021. 
• 60 a 62 anos - a partir de 06/05/2021. 
• Pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais em diálise (Terapia Renal Substitutiva) 

e transplantados em uso de imunossupressores com idade entre 18 e 59 anos - a partir de 
10/05/2021. 

• Metroviários e ferroviários (área de segurança. manutenção, limpeza e agentes de estação 
na linha de frente com 47 anos ou mais, além de operadores de trem de todas as idades); 
pessoas com deficiência permanente cadastradas no Beneficio de Prestação Continuada 
(BPC) entre 55 e 59 anos - a partir de 11/05/2021. 

• Pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos - a partir de 12/05/2021. 
• Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Beneficio de Prestação Continuada 

(BPC) e pessoas com comorbidades entre 50 e 54 anos - a partir de 14/05/2021. 
• Grávidas e puérperas com comorbidades entre 18 e 59 anos - a partir de 17/05/2021. 
• Motoristas e cobradores de ónibus do transporte coletivo municipal e interinunicipal - a 

partir de 18/05/2021. 
• Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Beneficio de Prestação Continuada 

(BPC) e pessoas com comorbidades entre 45 e 49 anos - a partir de 21/05/2021. 

A partir disso, a relação de comorbidades definidas pelo PNI/MS foram: 

• Doenças Cardiovasculares 
• Insuficiência cardíaca (IC) 
• Cor-publionale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar 
• Cardiopatia hipertensiva 
• Síndromes coronarianas 
• Valvopatias 
• Miocardiopatias e Pericardiopatias 
• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas 
• Arritmias cardíacas 
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• Cardiopatias congênitas no adulto 
• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados 
• Diabetes mellitus 
• Pneumopatias crônicas graves 
• Hipertensão arterial resistente (FIAR) 
• Hipertensão arterial - estágio 3 
• Hipertensão arterial - estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade 
• Doença Cerebrovascular 
• Doença renal crônica 
• Imunossuprimidos (transplantados: pessoas vivendo com MV: doenças reumáticas em 

uso de corticoides: pessoas com câncer). 
• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves) 
• Obesidade mórbida 
• Cirrose hepática 

Cabe esclarecer o caráter contínuo da vacinação, contemplando os grupos de forma cumulativa. à 
medida que novas doses da vacina forem disponibilizadas, visando à vacinação dos grupos 
prioritários, segundo escalonamento previsto. 

Ressalta-se ainda que compete aos municípios enviarem os imunizantes aos equipamentos de 
saúde localizados em sua base territorial. Cabe ao município. órgão ou instituto responsável pelo 
recebimento das vacinas, a responsabilidade fiscalizatória, a logística, recrutamento dos 
profissionais, aplicação e registro das doses de acordo com público-alvo preconizado de acordo 
com o Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 do Centro de 
Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" da Coordenadoria de Controle de Doenças 
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (CVE/CCD/SES-SP), disponível em 
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof. -alexandre-
vranjadareas-de-vigilancia/imuni7acao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-
19/documento-tecnico. 

Dessa maneira, restitua-se o presente ao GS/ATA1 para prosseguimento. 

São Paulo, 12 de maio de 2021. 

REGIANE A CARDOSO DE PAULA 
COORDENADOR DE SAÚDE 
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