
 

 

Fortaleza, 14 de junho de 2021 
Ofício nº 12/2021-CS  
Comissão de Saúde da OAB/CE  
 
Ilmo. Sr. 
Wilames Freire Bezerra 
Presidente do CONASEMS 
 
Assunto: Nota Técnica: Inclusão das Pessoas com Deficiência no Grupo Prioritário para Vacinação contra Covid 

– 19. 

 

Com os cumprimentos de estilo, a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará, neste ato representada 

por seu Presidente José Erinaldo Dantas Filho, OAB/CE nº 11.200, por sua Vice-Presidente e Coordenadora Geral das 

Comissões Ana Vládia Martins Feitosa, OAB/CE nº 17.551 e juntamente com a Comissão de Saúde da OAB/CE, vêm 

perante Vossa Senhoria, com respaldo na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), expor e ao final requerer o 

que se segue:  

Inicialmente, importante frisar que o art. 11 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 

ONU, internalizada no ordenamento jurídico pátrio com status de emenda constitucional, bem como a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 10, parágrafo único, 

determinam que em caso de risco, emergência ou calamidade pública, a pessoa com deficiência deve ser considerada 

vulnerável, cabendo ao Poder Público a adoção de medidas para sua proteção e segurança. 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13146/2015, fica estabelecido que a pessoa com deficiência 

tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público”. 

Assim, cabe mencionar que a Organização das Nações Unidas – ONU, em março de 2020, lançou alerta 

mundial sobre o abandono das pessoas com deficiência durante a crise provocada pelo coronavírus. A especialista 

Catalina Devandas, então Relatora Especial da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destaca a 

responsabilidade do poder público com este segmento populacional por causa da discriminação estrutural enfrentada. 

Esclarece que é fundamental estabelecer protocolos para emergências de saúde pública para garantir que pessoas com 

deficiência não sejam discriminadas no acesso à saúde, incluindo medidas que salvam vidas. 



 

 

O imunizante da Pfizer é um dos utilizados na vacinação contra a Covid-19 no Brasil, tendo registro concedido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo o qual pode ser aplicada em pessoas a partir dos 16 

anos. 

Dessa forma, considerando que há particularidades no grupo de pessoas com deficiência que o torna mais 

vulnerável à incidência de doenças infecciosas respiratórias, o que representa maior risco para desenvolvimento de 

sintomas mais graves e maiores taxas de hospitalização e mortalidade pela Covid-19, é de suma importância a inclusão 

deste grupo entre nos grupos prioritários de vacinação. 

Assim sendo, com base nesses fundamentos, a Ordem dos Advogados do Brasil/CE faz o apelo para que as 

pessoas com deficiência sejam incluídas na condição de grupo prioritário para o plano de vacinação contra a Covid-19, a 

partir dos 16 anos de idade, conforme recomendação do fabricante do imunizante Pfizer/BionTec.  

Certos da atenção para a apreciação do nosso pleito, estamos à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos, através do Presidente da Comissão de Saúde da OAB/CE, Ricardo César Vieira Madeiro no telefone: 

(85) 99981-3997 e pelo e-mail: direitoesaude@oabce.org.br. 

Servimo-nos do ensejo para apresentar protestos de elevado apreço e distinta consideração.  

Atenciosamente,  

 

 

   

 José Erinaldo Dantas Filho  Ana Vládia Martins Feitosa  

Presidente da OAB/CE              Vice-Presidente da OAB/CE 
   Coordenadora Geral das Comissões  

  

Ricardo César Vieira Madeiro  

Presidente da Comissão de Saúde da OAB/CE 

 


