MANIFESTAÇÃO DO CFFA, DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DA
AMIB, DEPARTAMENTO DE DISFAGIA E DE SAÚDE COLETIVA DA SBFA REFERENTE A
PRIORIZAÇÃO DA PRIMEIRA REMESSA DOSES DA VACINA DE COVID-19 NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
São Paulo, 20 de janeiro de 2021

Em manifestação ao Instrutivo para priorização da primeira remessa de doses
da vacina de COVID-19 no Município de São Paulo publicada no dia 18/01/2021 que
informa que a priorização da imunização será em Hospitais públicos e privados –
médicos, equipe de enfermagem e fisioterapeutas dos setores de UTI, médicos e
equipe de enfermagem das enfermarias COVID-19, PS para sintomáticos
respiratórios”, é importante esclarecer que:
De acordo com o parecer do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB de 22
de março de 2020, referente ao atendimento no COVID-19 na terapia intensiva e na
unidade Hospitalar é sabido que o fonoaudiólogo é um dos profissionais que integra
a equipe multiprofissional com o objetivo de realizar triagem, avaliação, habilitação
ou reabilitação da motricidade orofacial, deglutição e comunicação.
Dentro da unidade de terapia intensiva no COVID-19, a atuação do
Fonoaudiólogo se dá nas Disfagias para redução do risco de Broncoaspiração bem
como na maximização das estratégias da comunicação contemplando o manejo de
pacientes traqueostomizados e pós intubação prolongada, atuação esta de grande
exposição para COVID-19.
Levando em consideração as Recomendações aos gestores sobre estratégia de
imunização COVID-19 para os profissionais de saúde da Associação de Medicina
Intensiva Brasileira – AMIB e Associação Brasileira de Medicina de Emergência –
ABRAMEDE publicada, refere que “Os profissionais mais expostos ao risco de
contaminação, inquestionavelmente, são aqueles que exercem suas atividades em
contato direto com os pacientes com COVID-19, em especial unidades específicas
tanto de Emergência como Enfermarias e em Unidades de Terapia Intensiva”, o qual
o Fonoaudiólogo se enquadra no atendimento da linha de frente dos paciente e com
contato direto e risco aumentado de contaminação tendo em vista que realiza
procedimentos de risco no manejo desses pacientes.

Sendo assim, sugerimos que a Secretaria de Saúde os gestores dos setores
privados e públicos do nosso País insira dentro da linha de frente da imunização este
profissional uma vez que realiza atividades diretas e de risco no manejo dos pacientes
acometidos por COVID-19.
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