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OFÍCIO N° 37/2021/PRESIDÊNCIA/CRFa 5 

 

Goiânia, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre o planejamento da ação de vacinação contra a 

Covid-19. 

 

 

Prezado Secretário, 

 

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente para solicitar esclarecimentos sobre o 

planejamento da ação de vacinação aos profissionais da saúde, que atuam nos seguintes locais: 

1) Atendimento domiciliar; 

2) Clínicas exclusivas de atendimento fonoaudiológico; 

3) Consultórios particulares de fonoaudiologia. 

Destacamos a descrição dos grupos prioritários (anexo II), do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, publicado em 16/12/2020 pelo Ministério da 

Saúde: 

“Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e 

estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 

ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os 

profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, 

fonoaudiólogos, psicólogos, serviços socais, profissionais de educação física, 
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médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os 

trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, 

cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que 

trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de 

assistência à saúde das pessoas. Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam 

em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem 

como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados.” 

Dessa forma, o Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª Região, vem, respeitosamente, 

solicitar maiores esclarecimentos sobre o planejamento e informar que estamos à disposição para 

auxiliar no levantamento do quantitativo dos trabalhadores e na mobilização para a 

operacionalização da vacinação aos fonoaudiólogos, contra a Covid-19. 

Certos de contarmos com sua atenção, agradecemos desde já. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

(assinado no original) 

Christiane Camargo Tanigute 

Presidente CRFa 5ª Região 
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