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Ofício nº 971/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Saúde em atendimento ao Requerimento
acima citado, de autoria do Deputado Marcio Nakashima.

Atenciosamente,

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

 RI 851_2021Número de Referência:
 SIALE - Casa CivilInteressado:

 RI 851_2021 - Informações sobre o numero de óbitos por Covid 19 envolvendo pessoas Assunto:
imunizadas

Oficio GS 3458/2021

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

DD. Secretario Chefe da Casa Civil.

Senhor Secretário, 

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL 4070/2021), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de
Informação nº 851 de 2021, de autoria do Deputado Marcio Nakashima, que requer informações
sobre o número de óbitos por Covid-19 ou em decorrência de complicações desta, envolvendo
pessoas que foram total ou parcialmente imunizadas.

Sobre o assunto, após consultar a Coordenadoria de Controle de Doenças - CCD, órgão
técnico competente desta Pasta, venho informar o que segue.

Todos os dados públicos (por exemplo: doses aplicadas por município, evolução de
aplicação de doses, % de esquema vacinal completo, dentre outras) poderão ser acessados no sítio
eletrônico https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/?utm_source=portal&utm_medium=banner-
topo&utm_campaign=Vacinometro- Municipios.

Demais informações, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
Lei 13.709 de 14 de Agosto de 2018, "Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus
dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade,
nos termos da LGPD (artigo 17 da LGPD)."
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Portanto, de acordo com a Lei nº 6.259, de 30 de Outubro de 1975 que compreende como
ação da Vigilância Epidemiológica as informações, investigações e levantamentos necessários à
programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde
(artigo 2º), o CVE/SP, possui legalmente essas informações solicitadas, no entanto, de acordo com
a LGPD citada acima esses dados não podem ser compartilhados, mantendo-se protegidos pelo
sigilo respaldado conforme a legislação vigente.

Ressalta-se, ainda, sendo o SUS um sistema municipalizado, compete aos municípios
enviaremos imunizantes aos equipamentos de saúde localizados em sua base territorial,
contemplando os serviços de saúde federais, estaduais, municipais e os serviços privados. Cabe ao
município, órgão ou Instituto responsável pelo recebimento das vacinas, a responsabilidade
fiscalizatória na logística, recrutamento dos profissionais e aplicação das doses de acordo com
público-alvo preconizado de acordo com o Documento Técnico Campanha de Vacinação Contra
COVID-19 do Estado de São Paulo, bem como o registro das informações no Sistema Oficial de
informação do Estado de São Paulo, o VaciVida, bem como é o gestor e responsável pelas
informações contidas no mesmo.

A acrescentar que em  foi pulicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo,14/02/2020
o Decreto nº 64.790, de 13 de fevereiro de 2020, instituiu a Central de Dados do Estado de São
Paulo - CDESP, repositório eletrônico de dados e informações, estruturados ou não, gerados ou
coletados pela Administração Pública estadual.

O compartilhamento de dados e informações que integram a CDESP ocorrerá
exclusivamente por meio da Plataforma Única de Acesso - PUA. Os órgãos e entidades integrantes
da Administração Pública estadual deverão requisitar acesso à PUA, que dependerá de autorização
do Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações do Estado de São Paulo.

Vale lembrar que a gestão da CDESP observará as normas legais aplicáveis à espécie,
com vistas à proteção, preservação do sigilo e garantia de autenticidade dos dados e informações
que integram o repositório.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Eduardo Ribeiro Adriano 
Secretário Executivo 
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