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O grupo técnico assessor foi surpreendido no dia 12 de dezembro de 2020 pelos              

veículos de imprensa que anunciaram o envio do Plano Nacional de Vacinação da             
COVID-19 pelo Ministério da Saúde ao STF. Nos causou surpresa e estranheza que             

o documento no qual constam os nomes dos pesquisadores deste grupo técnico            
não nos foi apresentado anteriormente e não obteve nossa anuência. Importante           

destacar que o grupo técnico havia solicitado reunião e manifestado preocupação           

pela retirada de grupos prioritários e pela não inclusão de todas as vacinas             
disponíveis que se mostrarem seguras e eficazes. 

Reiteramos nossa recomendação técnica para que todas populações vulneráveis         
sejam incluídas na prioridade de vacinação, como indígenas, quilombolas,         

populações ribeirinhas, privados de liberdade e pessoas com deficiência. Além          

dessas, também as outras populações e grupos populacionais já incluídos e           
apresentados no plano inicial do governo. Outro ponto importante a ser considerado            

é a ampliação do escopo para todos os trabalhadores da educação e também a              
inclusão, nos grupos de vacinação, para os trabalhadores essenciais. 

Novamente, vimos solicitar do governo brasileiro esforços do Ministério da Saúde           

para que sejam imediatamente abertas negociações para aquisição de outras          
vacinas que atendam aos requisitos de eficácia, segurança e qualidade, inclusive           

com laboratórios que reúnam condições de produção e oferta de doses de vacina e              
com outras empresas também com oferta de vacinas seguras e eficazes. Portanto,            

é mister considerar que um atraso na campanha de vacinação significa vidas            

perdidas e precisamos nesse momento utilizar a ciência para a tomada de decisão             
que norteará o que mais importa, a preservação de vidas de milhares de brasileiros              

e brasileiras. Essa é a mais importante tarefa de nosso tempo e todos os esforços               
devem ser envidados para a sua realização oportuna, segura e efetiva.  
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Nome Instituição 

Alessandro Chagas Conasems 

Alexander Precioso Instituto Butantan 

Antonio Pacheco PROCC/Fiocruz 

Brigida Sacramento  Consórcio Conisud  

Claudia Torres Codeço PROCC/Fiocruz 

Cristiane Pantaleão  Conasems 

Daniel Antunes Maciel Villela PROCC/Fiocruz 

Diogo Demarchi Conasems 

Eitan Berezin Ad hoc 

Eliana de Barros Instituto Butantan 

Eliseu Alves Waldman Abrasco 

Elton Chaves Conasems 

Ethel Maciel Ufes indicada pela Abrasco 

Expedito Luna Abrasco 
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Herbert Charles Conass 

Jadher Pércio Opas 

Kandice Falcão Conasems 

Laís Picinini Freitas PROCC/Fiocruz 

Lely Guzmán  Opas 

Leonardo Bastos  PROCC/Fiocruz 

Ligia Kerr Abrasco 

Marcela Alvarenga Conasems 

Marcelo Ferreira da Costa Gomes PROCC/Fiocruz 

Maria de los Angeles Cortes OPAS 

Mariana Pedrosa Conasems 

Marilda Mendonça Teixeira de Siqueira Fiocruz /Biomanguinhos 

Natasha Slhessarenko Fraife Barreto CFM 

Nereu H Mansano Conass 

Oswaldo Gonçalves Cruz PROCC/Fiocruz 

Raquel Lana PROCC/Fiocruz 

Renato Kfouri SBIm e SBP 
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Rosangela Treichel Conasems 

Tatiana Guimarães Noronha BioManguinhos 

Vanessa Infante Instituto Butantan 

Virna Liza Pereira Chavesa Hildebrand COFEN 

Wellington Barros da Silva CFF  


