
 
 

 

 

OFÍCIO 

 

Número de Referência: IND-2552/2021 

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Assunto: Indicação nº2552/2021 – Deputada Marina Helou 

 

 

Ofício nº3180/2022/SGL/CC 

 

 

Ao Exmo. Senhor Deputado 

LUIZ FERNANDO TEIXEIRA 

1° Secretário 

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

 
 

Senhor Deputado, 

 
 

Vimos, por meio deste, encaminhar a resposta prestada pela Secretaria 

da Saúde em atendimento à Indicação acima citada, de autoria da Deputada Marina 

Helou. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

São Paulo – SP, 06 de maio de 2022. 

 

 

 

LUIS EDUARDO LACERDA 
Subsecretário de Gestão Legislativa 

Casa Civil 

Av. Morumbi, 4500 – Térreo – Sala 57 – Telefone (11) 2193-8789 

CEP 05650-000 – São Paulo/SP 
indicacoesparlamentares@sp.gov.br 
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OFÍCIO

 Indicação nº 2552/2021Número de Referência:
 SIALE/CASA CIVILInteressado:

 Indicação nº 2552/2021 - Criação de Postos Móveis de Vacinação da Covid-19 em Assunto:
territórios periféricos do Estado de São Paulo, para o Grupo Prioritário de Vacinação do Plano 
Estadual de Imunização contra a Covid-19.

Ofício G. S. 1106/2022

Excelentíssimo Senhor

LUIS EDUARDO LACERDA

DD. Subsecretario de Gestão Legislativa.

Senhor Subsecretário,

Trata-se o presente da análise da indicação Nº. 2552, DE 2021, elaborada no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a qual trata sobre a a criação de postos móveis
de vacinação da COVID-19 em territórios periféricos do Estado de São Paulo, para o grupo
prioritário de vacinação do Plano Estadual de Imunização contra a COVID-19

A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, de controle e de eliminação das doenças
imunopreveníveis. No País, é realizada mediante múltiplas ações, que podem ocorrer em
unidades fixas ou vacinação extramuros, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de
Imunizações.

Entende-se por vacinação extramuros toda atividade de vacinação realizada pelo serviço de
vacinação em local fora do endereço sede.

As atividades de vacinação extramuros, especialmente a organização de postos de vacinação fora 
dos serviços de saúde durante as campanhas de vacinação, tem por objetivos facilitar o acesso à 
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vacina, alcançar o maior número de pessoas do público alvo da vacinação e atingir a meta de 
vacinação. A meta de vacinação é o índice mínimo a ser alcançado para controlar a doença 
imunoprevenível.

Essa atividade também pode ser realizada pelos serviços privados e está prevista na Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 197 de 26 de dezembro de 2017 que dispõe sobre os
requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana em seu Capítulo
II, Seção VI que diz:

Art. 17 Os serviços de vacinação privados podem realizar vacinação extramuros mediante 
autorização da autoridade sanitária competente.

§ 1º A atividade de vacinação extramuros deve observar todas as diretrizes desta Resolução
relacionadas aos recursos humanos, ao gerenciamento de tecnologias e processos, e aos
registros e notificações.

§ 2º A atividade de vacinação extramuros deve ser realizada somente por estabelecimento de
vacinação licenciado.

A vacinação, ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica, vem ao longo do tempo
perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de ações da atenção primária
em saúde. As campanhas, as intensificações e as atividades extramuros como: a busca de
faltosos e as operações de bloqueio são operacionalizadas pela equipe da atenção primária,
com apoio dos níveis distrital, regional, estadual e federal, sendo fundamental o fortalecimento
da esfera municipal."

Ressalta-se ainda que compete aos municípios enviarem os imunizantes aos equipamentos de
saúde localizados em sua base territorial. Cabe aos municípios, órgão ou responsável pelo
recebimento de vacinas, a responsabilidade fiscalizatória, logística, recrutamento dos
profissionais aplicação e registro das doses de acordo com o Documento Técnico da Campanha
de Vacinação cotra a Covid 19 no Estado de São Paulo, assim como a definição de estratégias
de vacinação extramuros (postos volantes).

Isto posto, sendo o que esta Pasta tem a informar sobre o assunto em pauta, aproveito para
renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

São Paulo, 14 de abril de 2022.

Eduardo Ribeiro Adriano 
Secretário Executivo 
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