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À Senhora
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Brasília-DF

 

Senhora Diretora Presidente,

 

Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos ao E-mail Ofício Nº
39/2021/PRESIDENCIA/CRFa5 (55300524), oriundo de Vossa Senhoria, o qual solicita esclarecimentos
sobre o planejamento da ação de vacinação contra a Covid-19 com ques onamentos de interesse aos
profissionais de fonoaudiologia.

 

Ao acolher a demanda de Vossa Senhoria, informamos que foi encaminhada a área
técnica (Coordenação de Atenção Primária à Saúde - COAPS) que proferiu os esclarecimentos nos
seguintes termos:  

Conforme Circular n.º 1/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19 (54797182),
onde especifica os grupos prioritários de vacinação contra COVID-19 neste
momento e considerando, ainda a Circular n.º 6/2021 - SES/SAA/CGVAC-
COVID 19, a qual comunica a inclusão no público-alvo de idosos com idade
igual ou superior a 79 anos de idade, informamos que estão elencados no
público alvo neste momento:

Trabalhadores de saúde da Rede SES/DF de todos os níveis de atenção à
saúde, bem como do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal (IGES/DF), Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), da
Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), da Fundação de Ensino e Pesquisa
em Ciências da Saúde (FEPECS) e da Administração Central (ADMC);
Trabalhadores dos hospitais privados, conveniados, filantrópicos,
universitário e militares;
Trabalhadores dos serviços de Atenção Pré-Hospitalar (APH): Resgatistas do
Corpo de Bombeiros Militar e outras instituições privadas que prestam APH;
Trabalhadores da saúde que serão vacinadores;
Idosos maiores de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI) e os colaboradores das instituições;
Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência residentes em
residências inclusivas (institucionalizadas) e os colaboradores das
instituições;



Pacientes em AD2 e AD3 internação domiciliar, além de um cuidador familiar
por paciente;
Pacientes em SAD-AC de internação domiciliar;
População indígena que reside em terras indígenas.
Profissionais de saúde voluntários estão inclusos como público-alvo da
vacinação contra a Covid-19 desde que estejam em exercício há mais de 60
dias em nas unidades de saúde da Rede SES/DF;
Servidores em teletrabalho também estão inclusos como público-alvo, bem
como aqueles que estão em afastamento legal em prazo não superior a 30
dias;
Profissionais de saúde inscritos nos programas de residência médica e
multiprofissional, profissionais de saúde voluntários, profissionais de
vigilância, limpeza e administrativo que atuam nas áreas supracitadas.
Idosos com idade igual ou superior a 79 anos de idade
 

Ainda NÃO estão incluídos nesta etapa da fase de vacinação:

Outros serviços do setor privado, além dos hospitais.
Servidores da SES/DF cedidos e/ou aposentados.
Demais grupos que não foram especificados nas Circulares supra
mencionadas.
 

Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores de saúde serão
contemplados com a vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura
desse público será grada va, conforme a disponibilidade de vacinas pelo
Ministério da Saúde.

Informamos que, a par r do recebimento de novas doses pelo Ministério
da Saúde, o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19 prevê uma nova deliberação para inclusão do público-alvo, a
saber: idosos na faixa de idade de 75 a 78 anos; pacientes com idade
superior a 18 anos em AD1 de internação domiciliar e um cuidador
familiar; e pacientes com idade superior a 18 anos de idade de home care
privado e um cuidador familiar.

Vale ressaltar que o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19 tem se empenhado con nuamente para que seja
organizada da melhor forma possível o processo de distribuição das doses
de vacinas contra COVID-19 recebidas pelo Ministério da Saúde e são
realizadas inúmeras reuniões e discussões sobre inclusão de públicos nas
dis ntas fases de vacinação em tempo oportuno e sobre medidas a serem
adotadas para facilitar o fluxo da vacinação evitando aglomeração
desnecessária.

 

Isso posto, ra ficamos a manifestação da área técnica transcrita acima, bem
como ressaltamos a Vossa Senhoria que somos sensíveis à demanda dos profissionais de
fonoaudiologia que con nuam ininterruptamente no labor e na missão de prestar assistência à
população mesmo diante dos desafios da pandemia. 

Reforçamos que todos os profissionais de saúde são classificados como prioritários na
imunização e a medida que forem disponibilizadas ao Distrito Federal novas doses da vacina pelo
Ministério da Saúde haverá a vação das fases subsequentes da imunização com o respaldo técnico
do Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que tem envidado con nuos
esforços para proporcionar a melhor operacionalização do Plano Nacional de Vacinação contra a



Covid-19 no âmbito do Distrito Federal.

Por derradeiro, reiterados os protestos de elevada es ma, asseveramos que esta Pasta
encontra-se a disposição para novos esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

 

OSNEI OKUMOTO
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal
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