PRM-ERE-RS-00001268/2021

OFÍCIO CIRCULAR nº 3/2021/GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/ERECHIM
PRM-ERE-RS-00001250/2021
Erechim, 17 de fevereiro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito e Secretário de Saúde Municipal

Senhor Prefeito e Senhor Secretário de Saúde,

Ao cumprimentá-los, faço menção ao inquérito civil instaurado para apurar o
cumprimento dos requisitos definidos pelo Plano Nacional de Imunização, notadamente no
que diz respeito ao público-alvo da atual fase da campanha nos municípios da PRM Erechim e Palmeira das Missões.

Conforme disposto no Plano Nacional de Imunização, nesta primeira etapa da
vacinação contra a COVID-19 são considerados grupos prioritários os profissionais da saúde,
as comunidades indígenas e quilombolas, os idosos com mais de 60 anos e as pessoas com
deficiência vivendo em instituições de longa permanência.

As vacinas acabaram sendo vacinadas pessoas que não seriam
prioritárias: https://oglobo.globo.com/sociedade/vacina/erros-em-cascata-levaram-pais-faltade-vacinas-apontam-especialistas-24887559?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS

Salienta-se que o número de vacinas produzidas até o momento ainda não é
suficiente para toda população brasileira, resultando no plano de vacinação por grupos
prioritários, atendendo, inclusive, à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS),
que orienta a imunização com a vacina contra o novo coronavírus com prioridade nos grupos
de risco – profissionais de saúde, pessoas com mais de 65 anos e com doenças crônicas.

Assim, ante a necessidade de serem rigorosamente cumpridos os requisitos
definidos pelo Plano, notadamente no que diz respeito ao público-alvo da atual fase da
campanha, tendo em vista a escassez de doses e a inviabilidade de, no curto prazo, vacinar
todos os integrantes da área da saúde, o Ministério Público Federal orienta que:

1. seja respeitado o Plano Nacional de Imunização com a vacinação restrita
aos profissionais que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19, ante a escassez
de doses;
2. evite-se vacinar, tal como noticiado: médicos veterinários, psicólogos,
profissionais de educação física, odontólogos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e demais
profissionais da saúde que não possuam vinculação com emergências, UPAs, UBS e hospitais
que estão na linha de frente de tratamento dos enfermos.

Segue anexa Portaria de Instauração do Inquérito Civil.

Atenciosamente,

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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Contudo, notícias amplamente veiculadas pela imprensa relatam o
descumprimento dos planos nacional e estadual de vacinação contra a COVID-19,
evidenciando menosprezo ao esforço coletivo para a contenção da pandemia, com a
vacinação de profissionais que atuam na atividade privada, em teletrabalho, e diversos outros
que não fazem parte da linha de frente ao Covid-19 (médicos veterinários, psicólogos,
profissionais de educação física, odontólogos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc.),
desvirtuando totalmente o objetivo do plano nacional de imunização.
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