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GABINETE DA VEREADORA THAYSA LIPPY 
 
 

 

Ofício N. 14/2021/GABTHAYSALIPPY 

 

Ao Excelentíssimo Senhor, 

David Antônio Abisai Pereira de Almeida 

Prefeito da Cidade de Manaus 

 

Assunto: Imunização dos Profissionais da Radiologia que atuam em linha de frente no 

diagnóstico da COVID-19 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

Cumprimento-o cordialmente e, na oportunidade, encaminho-lhe solicitação 

para inclusão dos Técnicos de Radiologia linha de frente no diagnóstico da COVID-19 

no plano de vacinação da Prefeitura de Manaus.  

É fato público que o estado do Amazonas passa por momento crítico no 

enfrentamento à pandemia de COVID-19. Diversas medidas já foram tomadas para 

mitigar a situação, mas ainda são insuficientes para evitar o maior número de óbitos, 

dado o crescente número de casos da doença.  

Segundo relatos, alguns pacientes não estão suportando o estresse causado 

pelo caos no sistema de saúde causado pelo aumento no número de casos de Covid-19 

e pela instabilidade no abastecimento de oxigênio hospitalar. 

Manaus vive o pior momento desde o início da epidemia de Covid-19, no ano 

passado. Na semana passada, faltou oxigênio hospitalar em unidades de saúde e houve 

relatos de mortes de pacientes por asfixia. O pânico fez com que centenas de pessoas se 

aglomerassem nas portas de empresas que produzem oxigênio hospitalar de Manaus em 

busca de um cilindro do produto para os seus familiares. 
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No dia 14, o governador Wilson Lima (PSC) decretou toque de recolher na 

cidade como forma de diminuir o avanço da doença. Ao mesmo tempo, o Ministério da 

Saúde iniciou a transferência de pacientes internados no Amazonas para outros estados. 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou no dia 17 de 

janeiro o uso emergencial no Brasil de duas vacinas contra a covid-19: a Coronavac, 

desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, do 

governo paulista, e o imunizante da Universidade de Oxford com a farmacêutica anglo- 

sueca AstraZeneca, feito em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), do 

governo federal. 

O início da vacinação na cidade de Manaus se deu de forma conturbada, 

obrigando a Secretaria Municipal de Saúde a esclarecer, por meio de nota, o acontecido, 

in verbis: 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Vacinação contra a Covid-19 em Manaus 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 

iniciou na tarde desta terça-feira, 19/1, a vacinação dos profissionais de saúde 

da rede pública da cidade. A equipe de imunização da Semsa iniciou os 

trabalhos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com atendimento 

exclusivo para casos suspeitos de Covid-19. 

Com o baixo volume de doses de vacinas contra a Covid-19 repassado pelo 

governo do Estado à Prefeitura de Manaus - apenas 40.072 das 282 mil 

recebidas do Ministério da Saúde, na última segunda-feira, 18 -, o Executivo 

municipal precisou rever o plano de vacinação. 

Do total de doses recebido, a prefeitura reservou 12,2% delas para os 

profissionais da rede municipal, que estão atuando no enfrentamento à Covid-

19. 

Com o baixo volume de vacinas, a Semsa solicitou ao Estado a lista de 

prioridades das suas unidades de média e alta complexidades. No entanto, o 

documento final só foi enviado por volta das 15h30. 
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Seguindo a programação, com escolta, a equipe de imunização saiu, às 14h, 

do complexo oeste da divisão do Programa Nacional Imunização municipal, 

no bairro da Paz, onde está localizada a rede de frio municipal, onde são 

armazenadas todas as vacinas. 

Com a lista de prioridades da rede de saúde do Estado, a Semsa começa nesta 

quarta-feira, 20, a vacinação dos profissionais da saúde dos hospitais, prontos-

socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviços de Pronto 

Atendimento (SPAs) escolhidos pelo governo. 

Sobre o caso das médicas Gabrielle Kirk Lins e Isabbele Kirk Lins, vacinadas 

neste primeiro dia de imunização, não há nenhuma irregularidade, uma vez 

que se encontram nomeadas e atuando legitimamente no plantão da unidade 

de saúde, para a qual foram designadas, em razão da urgência e exceção 

sanitárias, estabelecidas nos primeiros 15 dias da nova gestão. 

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro 

Mario de Mello, solicitou, no dia 20 de janeiro, que o Governo do Estado e a Prefeitura 

de Manaus encaminhem, em até 24 horas, à Corte de Contas a lista nominal das pessoas 

já imunizadas contra a Covid-19 e os critérios utilizados para vacinação, sob pena de 

multa em caso de desobediência à solicitação, o mesmo foi enviado pela Secretaria 

Municipal de Saúde no dia 24/01/2021. 

No entanto, na lista enviada, percebeu-se que os profissionais que atuam no 

setor de radiologia, linha de frente no diagnóstico da COVID-19 nos hospitais em toda 

capital, não foram contemplados, fator que causou indignação, devido a essencialidade 

da profissão.  

Explica-se, com o aumento de casos de COVID-19 em todo o mundo, 

métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento para esta doença tem sido amplamente 

estudados globalmente. Como o vírus tem como alvo principal o sistema respiratório, 

imagens de tomografia computadorizada do tórax (pulmões) têm desempenhado um 

importante papel principalmente: 

 

PÁGINA 9

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 334054970009C3D5 . CONSULTE EM http://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

THAYSA LIPPY DE SOUZA FLORÊNCIO - VEREADOR - 020.981.552-39 EM 01/02/2021 15:53:39

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR:

2021.10000.10000.9.001511 (página 3)



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

Na detecção de pneumonia em pacientes considerados altamente suspeitos 

(mas ainda sem confirmação laboratorial); 

Na avaliação da magnitude da pneumonia; 

Para acompanhamento da evolução do quadro respiratório (pneumonia) em 

pacientes com confirmação laboratorial da doença. 

 

Neste cenário, a tomografia computadorizada1 tem se mostrado uma aliada 

fundamental dos profissionais da saúde e dos pacientes pois seus resultados podem 

contribuir de forma determinante no direcionamento precoce da conduta médica dos 

pacientes. Em estudos feitos com pacientes com comprovação laboratorial para a 

COVID-19, as imagens de tomografia demonstraram características de lesões 

pulmonares bastante específicas para esta doença.  

Estes padrões de imagem já publicados em revistas científicas ajudam então 

os radiologistas de clínicas e hospitais de todo o mundo na busca precoce por sinais da 

doença por COVID-19 em pacientes sintomáticos que ainda aguardam o resultado 

laboratorial para confirmação definitiva do diagnóstico. 

Também com base nestes padrões de imagem de tomografia que são 

característicos de lesões pulmonares causadas por COVID-19, softwares específicos 

estão sendo desenvolvidos para automatizar o processamento e análise das imagens para 

auxiliar o médico radiologista na interpretação dos resultados.  

Profissionais radiologistas ao redor do mundo estão, portanto, utilizando as 

imagens fornecidas pela tomografia para ajudar as equipes clínicas na determinação do 

correto tratamento de pacientes suspeitos (também de pacientes positivos com COVID-

19 já confirmada), para com isso poderem salvar cada vez mais vidas. 

 
1 Fonte: https://www.gehealthcare.com.br/article/a-importncia-da-tomografia-computadorizada-em-tempos-
de-covid-
19#:~:text=Como%20o%20v%C3%ADrus%20tem%20como,ainda%20sem%20confirma%C3%A7%C3%A3o%20la
boratorial)%3B 
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Regulada pela Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, a profissão de técnico 

de radiologia exige formação técnica de nível médio que capacita o profissional a operar 

e preparar equipamentos radiográficos. Esse é o profissional responsável por operar 

aparelhos e fontes emissoras de radiação ionizante, tanto com finalidade terapêutica, de 

tratamento, quanto e diagnóstica, incluindo, neste último caso, a área da indústria. 

Alguns exemplos de aparelhos são raios X em geral, mamógrafos, densitometria, arcos 

cirúrgicos, radioterapia e tomografia computadorizada. 

A pandemia evidenciou o papel fundamental que os profissionais da saúde 

desempenham na sociedade. Na linha de frente do combate à Covid-19, a força de 

trabalho de diversas categorias profissionais é a principal arma para o controle da doença 

e o cuidado do paciente. Neste cenário, os Técnicos em Radiologia exercem atividades 

essenciais para o diagnóstico e análise das complicações em razão da contaminação pelo 

vírus. 

Uma vez que as infecções podem evoluir para complicações no trato 

respiratório, com potencial alcance dos pulmões, os exames de imagem, em especial a 

tomografia computadorizada, são fundamentais para acompanhar a evolução da doença 

e a gravidade das lesões. Por meio da Radiologia, também é possível definir a melhor 

condução do tratamento, além de excluir o diagnóstico de outras doenças, como 

pneumonias virais, pelo fato de a Covid-19 possuir características específicas quando 

alcança os pulmões. 

Considerando a essencialidade do serviço técnico em radiologia, o Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia2 (CONTER) fez o seguinte apelo ao Conselho do 

Ministério da Saúde: 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) enviou, nesta 

sexta-feira (29/01), um expediente ao Ministério da Saúde (MS) que reforça o 

caráter de urgência de vacinas para todos os técnicos, tecnólogos e auxiliares 

em Radiologia, em especial aqueles que estão na linha de frente da pandemia. 

 
2 Fonte: http://conter.gov.br/.../direito-fundamental-25-01-2021 
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Uma semana após o início das campanhas de vacinação no Brasil, o CONTER 

recebeu contato de profissionais das técnicas radiológicas, de norte a sul do 

país, que foram contemplados nos planos de vacinação em diversas regiões do 

Brasil. Infelizmente, muitos outros foram excluídos da etapa de imunização.  

No que diz respeito ao cuidado com os profissionais da linha de frente, a Lei 

nº14.023/2020, por exemplo, determina a adoção de medidas imediatas para 

preservar a saúde e a vida de todos os profissionais que atuam em serviços 

essenciais durante a emergência de saúde pública, decorrente da pandemia do 

novo coronavírus. A norma cita diretamente técnicos, tecnólogos e auxiliares 

em Radiologia. 

Ainda na fase de projeto de lei (PL), o texto não citava os profissionais da 

Radiologia. Em razão disso, o CONTER mobilizou parlamentares próximos à 

categoria e oficiou diretamente o senador Marcos do Val, reivindicando a 

inclusão de técnicos, tecnólogos e auxiliares no rol de categorias profissionais 

que tem prioridade na realização de testes para detecção da Covid-19. 

“Se já existe esse cuidado previsto em lei, da mesma forma espera-se que os 

profissionais da saúde sejam amparados na fase de vacinação. Em março de 

2020, nós também cobramos retratação do MS e fomos atendidos em 

campanha de valorização dos profissionais no combate à pandemia. 

Seguiremos buscando os direitos fundamentais da Classe”, explica o 

presidente do Conselho Nacional, TR. Luciano Guedes. 

 

Em Manaus também houve manifestações públicas em apoio à causa dos 

técnicos em radiologia que atuam na linha de frente ao combate da COVID-19, senão 

vejamos: 
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Entrou-se em contato com o Técnico de Radiologia, o Sr. Rogério 

Cavalcante, para entender como funcionava o labor na profissão e foi dito que eles têm 

diariamente contato direto com infectados pela COVID-19, atuando nas salas rosa dos 

principais hospitais de Manaus, conforme imagem a seguir: 
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Do conteúdo dessa norma, depreende-se que o Estado, lato sensu, deve 

assumir a responsabilidade pela criação dos serviços necessários à saúde por meio de 

normas infraconstitucionais. Além disso, a legislação determina a responsabilidade 

solidária entre os entes federativos na promoção do direito à saúde. 

Dentre as normas reguladoras do tema, a Lei n° 8.080/90, que regulamenta o 

Sistema Único de Saúde (SUS). O referido texto normativo determina que saúde é um 

direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício, ou seja, o Estado deverá garantir a formulação e 

execução de políticas a fim garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

O direito à saúde abrange o conjunto de ações e serviços, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração pública  

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, que tem como objetivo 

assegurar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e  

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. Estão incluídas, ainda, a execução de ações de vigilância sanitária, de 

vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral e 

farmacêutica. Todo o atendimento prestado diretamente pelo Estado deverá atender 

satisfatoriamente as necessidades. 

Outrossim, o direito à saúde deve ser apreciado de forma coletiva uma vez 

que está baseado nos princípios da igualdade, do acesso universal e da integralidade, de 

forma atender a todos, indistintamente, conforme é assegurado pela Constituição. 

Sendo assim, SOLICITO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito David Antônio 

Abisai Pereira de Almeida, com fulcro na Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, que 
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inclua no plano de vacinação municipal os técnicos em radiologia que atuam na linha 

de frente ao combate da COVID-19 nos hospitais da capital, considerando que estes 

profissionais têm contato direto com os infectados, sendo eles primordiais para o 

diagnóstico preciso da doença. 

Em razão da suspensão do atendimento presencial da Câmara Municipal de 

Manaus, o atendimento referente a este Ofício será realizado pelo endereço eletrônico 

gabinetedathaysalippy@gmail.com. 

 

Atenciosamente, 

 

Manaus/AM 

[Assinado e datado digitalmente] 

Thaysa Lippy  

Vereadora de Manaus 
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