OFÍCIO Nº 1285/2021 - CIRCULAR

Florianópolis,14 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

A vacinação dos trabalhadores de saúde contra a Covid-19 é uma prioridade para o
Programa Nacional de Imunizações (PNI), e por consequência para a Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina. Ela tem como objetivo garantir que todos os profissionais que atuam
nos estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde,
independente do seu vínculo empregatício, sejam vacinados. Isso inclui todos aqueles que atuam
em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios,
unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais.
De acordo com o Ofício Circular nº 57/2021/SVS/MS referente às orientações técnicas de
vacinação do grupo prioritário “Trabalhadores da Saúde” da Campanha Nacional de Vacinação
contra a Covid-19, são considerados trabalhadores de saúde os profissionais que são
representados em 14 categorias, conforme Resolução n° 287, de 8 de outubro de 1998, do
Conselho Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos,
assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos
técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias,
profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas,
seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias,
gestores e outros).
Além desses profissionais, também são inclusos nessa etapa da campanha de vacinação
os seguintes profissionais:
- os que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de
atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras);
- os funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de
Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados;
- os acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar,
atenção básica, clínicas e laboratórios.

Ao Senhor
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA NEVES
Presidente
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Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das
instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão
contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a recomendação é que também sejam
vacinados.
No entanto, os trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à
saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas,
estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal) não serão contemplados nos grupos
prioritários elencados inicialmente para a vacinação.
A estimativa inicial do Ministério da Saúde previa um total de 166.407 trabalhadores de
saúde em atividade em Santa Catarina, tendo como base os dados da campanha de vacinação
contra a influenza realizada em 2020, e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. No
entanto, conforme levantamento preliminar realizado junto aos municípios observa-se que essa
estimativa está abaixo da realidade, considerando que somente por conta da pandemia, houve
uma necessidade de aporte de mais de 30 mil trabalhadores de saúde para atuar nas diferentes
áreas de saúde somente em 2020.
Assim, considerando que cabe ao Ministério da Saúde, por meio do PNI, a definição da
política de vacinação do país, desde a aquisição dos imunobiológicos até a sua disponibilização
nas salas de vacinação do Brasil e que cabe ao estado e municípios a operacionalização da
vacinação de acordo com os grupos prioritários e quantitativo de doses de vacinas recebidos pelo
Ministério da Saúde, é fundamental que a quantidade de doses destinada a grupo prioritário de
trabalhadores de saúde seja suficiente para 100% dessa população. No entanto, observa-se que
há divergência entre o quantitativo estimado pelo Ministérío da Saúde para os grupos prioritários e
a realidade do estado.
Portanto, solicitamos apoio para realização de um levantamento criterioso acerca dos
profissionais em atividade que se encontram cadastrados nesse Conselho os quais ainda não
foram imunizados, constando nome completo, CPF, cidade de residência e telefone/email de
contato para que possamos tomar as providências visando garantir junto ao Ministério da Saúde
as vacinas necessárias, bem como promover sua disponibilização de maneira célere.
Pedimos que o envio das informações seja encaminhada até o dia 20 de abril de 2021,
próxima 4ª feira, impreterivelmente.

Atenciosamente,

Carmen Zanotto
Secretária de Estado da Saúde
(assinado digitalmente)
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