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Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

  

OFÍCIO Nº 1334/2021/SVS/MS                                        

Brasília, 10 de maio de 2021.
  
Ao Senhor
ALEXSANDRO SILVA
Presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combus�veis e Derivados de Petróleo, Troca de
Óleo, Lava Rápido e Loja de Conveniência de Niterói e Região – SINPOSPETRO NITERÓI E REGIÃO
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 458 - Centro
CEP 24.020-077 Niterói - RJ

 

Assunto: Solicita inclusão dos trabalhadores de postos e serviços de combus�veis na fase 4 da
vacinação da covid-19.

 

Senhor Presidente,

 

1. Ao cumprimenta-lo cordialmente, em atenção ao O�cio nº 005/2021 (0019954178), de
8 de abril de 2021, recebido por E-mail 0019954225, do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços
de Combus�veis e Derivados de Petróleo, Troca de Óleo, Lava Rápido e Loja de Conveniência de Niterói e
Região – SINPOSPETRO NITERÓI E REGIÃO, que solicita inclusão dos trabalhadores de postos e serviços de
combus�veis na fase 4 da vacinação da covid-19, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), por meio de
sua Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) do Departamento de Imunização e
Doenças Transmissíveis, presta os seguintes esclarecimentos:

2. A covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), por
consequência a elevada transmissibilidade  tem causado impactos com prejuízos globais de ordem social
e econômica tornando-se, assim, um grande desafio de saúde pública. Diante disso, enfrentando as
incertezas desta doença, ins�tuições e pesquisadores no mundo todo estão trabalhando visando a
obtenção de vacinas seguras, de qualidade e eficazes contra a Covid-19. 

3. Alinhado aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), universalidade,
integralidade e equidade o Programa Nacional de Imunizações visa garan�r a organização da polí�ca
nacional de vacinação e oferta à população brasileira de imunobiológicos com recurso exclusivo da União
em conformidade com a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das
ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas
rela�vas à no�ficação compulsória de doenças, e dá outras providências. Diante disso, o Ministério da
Saúde, no âmbito de suas atribuições e em conformidade aos requisitos legais, vem envidando esforços a
fim de disponibilizar a vacina COVID-19, à população, de forma segura, eficaz e de qualidade.

4. Ante ao exposto e com vistas a estabelecer ações e estratégias para a operacionalização da
vacinação no Brasil, o PNI elaborou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-
19 (PNO), o qual elencou a população-alvo e grupos prioritários, tendo por base avaliação dos grupos
de maior risco para gravidade e óbito pela covid-19, exposição e preservação de serviços
essenciais. O referido Plano foi desenvolvido após ampla discussões com os grupos técnicos no âmbito
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da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis de acordo com a Portaria nº 28 de
03 de setembro de 2020, e atendendo as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde e do
grupo SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immuniza�on).

5. A população-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19, iniciada em
janeiro 2021,  foi priorizada segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para
agravamento e óbito pela doença, visando a redução da morbimortalidade causada pelo novo
coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e
a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 

6. No tocante aos trabalhadores de postos e serviços de combus�veis, esta Coordenação
reconhece a importância dos mesmos no entanto no Brasil ainda não possui ampla disponibilidade de
doses das vacinas COVID-19 e sustentabilidade que permita elencar as populações-alvo em etapa
única, de forma que os grupos prioritários estão sendo escalonados, conforme forem sendo entregues
mais doses de vacinas contratualizados pelo Ministério da Saúde.

7. Ressaltamos que mediante a situação de Emergência de Saúde Pública os esforços devem
ser concentrados em cobrir, com maior brevidade possível, a população-alvo da campanha, que são
grupos com maior risco de agravamento e óbito pela covid-19 e a força de trabalho que confere
serviços essenciais ao bem estar da população nacional e economia do País.

8. Insta informar que a equipe técnica do PNI e da Câmara Técnica Assessora em Imunizações
e Doenças Transmissíveis, estão em constante discussões acerca da inclusão de novos grupos como
prioritários, assim ao longo da campanha poderá ocorrer alterações na sequência de prioridades e/ou
subdivisões de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos, à luz de novas
evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das disponibilizações da vacinas COVID-19 ao
Ministério da Saúde. 

9. Vale ressaltar que ainda não há estudos sobre a eficácia da vacina para redução da
transmissibilidade da doença, e que a adoção das medidas não farmacológicas de prevenção, como por
exemplo o uso de máscaras, devem ser con�nuadas.

10. Informações adicionais estão disponíveis no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19 e atualizações (informes e notas informa�vas), a Secretaria de Vigilância em
Saúde se coloca à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

11. Para informações adicionais, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações
(CGPNI) pode ser contatada pelo telefone (61) 3315-3999/3167.

 

Atenciosamente, 

  

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 10/05/2021, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março
de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0020460633 e o código CRC 4B58C0EF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 25000.053474/2021-18 SEI nº 0020460633
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