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RECOMENDAÇÃO 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio 

do Grupo de Trabalho Para A Promoção do Direito à Saúde - Ato Normativo 02 

de Abril de 2019 - com fulcro no art. 4º, incisos II, VII, VIII, X e XI, todos da Lei 

Complementar n. 80/94; e, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 134 da Constituição Federal e na Lei 

Complementar n.º 80/94, que confere à Defensoria Pública a função 

institucional de promoção dos direitos humanos e lhe incumbe da defesa dos 

grupos sociais vulneráveis que mereçam especial proteção do Estado; 

 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil, constituída em Estado 

Democrático de Direito, fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, CF); 

 

CONSIDERANDO ser objetivo da República a construção de uma sociedade livre, 

justa e igualitária, promovendo o bem de todos e todas, sem preconceito de 

qualquer origem (art. 3º, I e IV, da CF); 

 

CONSIDERANDO que os direitos à saúde e à assistência aos desamparados, 

dispostos no art. 6º da Constituição Federal, integram os direitos fundamentais 

disponíveis a todos e todas, no território brasileiro;  

 

CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal aduz que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, que versa sobre a absoluta prioridade dos 

direitos à vida e a saúde; 
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CONSIDERANDO a necessidade de efetiva imunização dos grupos prioritários, 

o que contribuirá para a queda do número de óbitos e racionalização dos 

recursos hospitalares; 

 

CONSIDERANDO a finitude dos recursos materiais, em especiais leitos tanto em 

UTI como em enfermarias; 

 

CONSIDERANDO que a exclusão digital é uma realidade no Brasil, bem como a 

dificuldade de acesso a rede mundial de computadores; 

 

CONSIDERANDO as dificuldades inerentes ao fluxo de dados em sistemas com 

grande demanda de acesso; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de oportunizar o agendamento a todos os 

integrantes dos grupos prioritários; 

 

CONSIDERANDO que os sistemas municipais oportunizam o agendamento de 

acordo com o recebimento de doses da vacina e a inexistência de um 

cronograma; 

 

CONSIDERANDO que a existência de um cronograma de vacinação, contribuiria 

para a melhor divulgação de datas e planejamento de acesso aos sistemas 

digitais de marcação; 

 

CONSIDERANDO a dificuldade de agendamento noticiada à Defensoria Pública 

do Estado do Espírito Santo, bem como relatada pela população nos sítios 

eletrônicos das prefeituras de Vila Velha e Vitória, sobretudo para a segunda 
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dose dos grupos prioritários acima de 65 anos (Vila Velha) e acima de 70 anos 

(Vitória); 

 

CONSIDERANDO a experiencia exitosa de outros estados nos quais após a 

primeira dose automaticamente o cidadão já é informado da data em que deve 

comparecer para a segunda dose; 

 

CONSIDERANDO que para a eficácia da vacina, considerados os parâmetros de 

cada laboratório, há a necessidade de observância do intervalo entre as doses e 

que eventual descumprimento vulnera a eficácia pretendida; 

 

CONSIDERANDO  que foi noticiado que moradores de Vitória e Vila Velha 

ficaram a segunda dose da coronavac 

(https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/moradores-de-vitoria-e-vila-velha-

ficam-sem-a-2-dose-de-coronavac-0421); 

 

CONSIDERANDO que o estudo “Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated 

Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study”, liderado 

por Ricardo Palacios, sugere um intervalo de 28 dias para a aplicação das duas 

doses e que o Ministério da Saúde sugere que a segunda dose deve ser aplicada 

em um período entre 14 a 28 dias após a primeira; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de organização de todo o aparato estatal para a 

dispersão e aplicação dos imunizantes e considerando que muitos cidadãos 

devem se dirigir aos locais utilizando transporte público; 

 

CONSIDERANDO que a inclusão automática do cidadão na data para a segunda 

dose prestigia os princípios da eficiência e publicidade dentre outros; 
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CONSIDERANDO o que fora noticiados que um percentual crescente de cidadãos 

não retornaram para receberem a segunda dose do imunizante 

(https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/23/cresce-o-numero-

de-brasileiros-que-nao-voltaram-para-tomar-a-segunda-dose-da-vacina.ghtml); 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de prestar assistência jurídica ampla, 

integral e gratuita à população hipossuficiente, inclusive com a prestação de 

informações em matéria de saúde, 

 

RECOMENDA e REQUER aos municípios e ao Estado do Espírito Santo que: 

a) Se abstenham de abrir calendário de vacinação para novos grupos 
prioritários na pendência de percentual satisfatório de vacinação dos 
grupos prioritários anteriores;  

b) Adotem o agendamento automático da segunda dose no ato da aplicação 
da primeira dose no mesmo município para facilitar controle e busca ativa 
do Poder Público; 

c) Promovam a realização de busca ativa pela rede municipal em caso de não 
comparecimento para aplicação da segunda dose;  

d) Elaborem sistema de agendamento presencial para acesso a vacinas, 
observados os protocolos de segurança; 

e)  Divulguem cronograma de abertura de vagas para a vacinação sempre 
que houver o recebimento de novas doses e que após a primeira dose o 
cidadão seja incluído automaticamente no planejamento para receber a 
segunda dose do imunizante, respeitados os parâmetros de intervalo entre 
as doses de cada laboratório; 

f) Se abstenham de editar normas que impeçam o transporte público de 
operar durante os dias e vacinação, de forma a possibilitar o acesso aos 
locais de imunização; 

g) Informe quais medidas estão sendo adotadas em caso de não 
disponibilidade de doses de vacinas suficientes para aplicação da segunda 
dose; 

h) Apresentem o passivo de munícipes que tomaram a primeira dose e estão 
aguardando a disponibilidade da segunda dose, por grupo prioritário e por 
laboratório fabricante da vacina;  
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i) Informem a quantidade de doses distribuídas aos municípios por 
laboratório fabricante; 

j) Promovam a imediata disponibilidade de dados para acesso público 
objetivando o controle social quanto ao quantitativo de pessoas com 
pendência de vacinação por município por laboratório fabricante.  

 

Isto posto, requeremos que a presente recomendação seja respondida 
em prazo não superior a 05 (cinco) dias, findo os quais entenderemos como não 
respondida, o que poderá dar ensejo a medidas judiciais para a sua observância, 
o que não pretendemos.  

No mais, colocamo-nos à disposição para a realização de reunião, pelo 
meio virtual, como forma de obter a melhor solução para as demandas 
apresentadas e compreender os entraves para a sua efetivação pela 
Administração municipal e estadual, dentro de suas competências e atribuições. 

 

Vitória, 26 de abril de 2021. 
 
 

Maria Gabriela Agapito da Veiga Pereira da Silva 
Coordenadora Cível 

 
 

Camila Guimarães Garcia 
Defensora Pública 

 

Flávia Benevides de Souza Costa 

Defensora Pública 

 

Germana Monteiro de Castro Ferreira 

Defensora Pública 

 

Mariana Andrade Sobral 
Defensora Pública 
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