
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo  
“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP  

CNPJ - 59.995.241/0001-60 

_______________________________________________________________________________________________ 
Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação - São Paulo/SP – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 
Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 

 

NOTA TÉCNICA Nº 19/2021 DO COSEMS/SP 

 

Faltam Vacinas para primeira dose nos municípios paulistas. 

 

São Paulo, 28 de agosto de 2021 

 

A Campanha de Vacinação contra Covid avança no estado de São Paulo graças, principalmente, aos 

esforços incomensuráveis dos gestores dos municípios e das equipes de vacinação, que trabalham 

incansavelmente para garantir bons resultados na imunização da população. 

Neste momento, em que a Campanha avança para a população jovem menor de 18 anos, foi 

identificado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio de um levantamento realizado junto aos 

municípios um déficit de aproximadamente dois milhões de doses para vacinar com a primeira dose a 

população de 18 a 59 anos nos municípios paulistas. A totalização resultante deste levantamento não 

incluiu a necessidade de D1 da capital, nem de 120 municípios que não conseguiram responder em 

tempo ao questionamento de suas necessidades, além da população com 60 anos e mais (que não 

estava inclusa neste questionamento de necessidades de doses de vacina). Portanto o quantitativo 

necessário para cobrir a necessidade D1 no estado de SP deve ser muito maior que dois milhões de 

doses. 

O déficit de vacinas para a primeira dose/D1 foi ocasionado principalmente pelas estimativas da 

população por faixa etária do IBGE que, além de desatualizadas, não consideram a mobilidade 

populacional que ocorre entre estados e municípios, por exemplo: estudantes, trabalhadores de obras, 

trabalhadores de colheitas, ingresso de profissionais de saúde, mudanças de endereço (o que aconteceu 

em número expressivo durante a pandemia) 

Esta situação foi relatada inúmeras e em incansáveis oportunidades, há vários meses, pelos municípios e 

pelo COSEMS/SP, por meio de ofícios à SES, como também nos espaços oficiais de pactuação do SUS.  

Assim, o COSEMS vem esclarecer que os quantitativos enviados pelo Ministério da Saúde para os 

Estados, e distribuídos pela SES têm sido insuficientes e não ocorrem em tempo oportuno, ocasionando 

iniquidades na distribuição de vacinas entre os municípios.  

Cabe ainda dizer que o COSEMS/SP concorda com a inclusão da dose de reforço para população acima 

de 70 anos e para pessoas com imunossupressão, mas expressa preocupação com a decisão do estado 

de São Paulo, de vacinar pessoas acima de 60 anos, descumprindo as recomendações do Ministério da 

Saúde de vacinar acima de 70 anos.  

O COSEMS/SP manifesta apoio às recomendações dos especialistas sobre a necessidade de completar o 

esquema vacinal do maior número possível de pessoas para que se consiga atingir a imunidade 

comunitária e com isso reduzir drasticamente a transmissão do coronavírus, o que impõe reforçar a 

necessidade de o estado fornecer o quantitativo de cerca de dois milhões de vacinas (ou mais) para a 

primeira dose e o que falta para a segunda dose de toda população acima de 18 anos ainda não 

vacinada.  

http://www.cosemssp.org.br/

