
 
 

 

 

 

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. 

Oficio nº 03/2021 – FUENF-DF 

Secretário de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal 

Sr. Osnei Okumoto 

Administração Central – Edifício PO 700 – (1º e 2º andar) 

Endereço: Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN) – 701 Norte – Via W5 Norte, lote D 

CEP: 70.719-040 

 

 

 

Termo Acordo entre Frente Única da Enfermagem (FUENF) e SES-DF a fim de 

garantir a transparência e o sucesso da campanha vacinação SARVs-Cov 2. 

Senhor Secretário, 

Em atenção à campanha de vacinação (COVID-19), sendo a enfermagem 

protagonista principal, seja na coordenação, organização dos serviços, administração e 

controle dos imunobiológicos. 

CONSIDERANDO que as instituições de representação desta categoria recebem 

de forma rápida informações das bases de trabalho como: denúncias, sugestões e 

levantamento de problemas locais dos mais variados, entendemos ser necessário um 

espaço continuo para discussão de fluxos e estratégias da campanha, visando garantir 

uma comunicação clara, direta e efetiva e assim também promover a segurança para 

trabalhadores e a população do DF.  

CONSIDERANDO a relevância das pactuações e deliberações da reunião entre 

a FUENF e SES-DF realizada no dia 21 de janeiro de 2021, encaminhamos este oficio, 

a fim de formalizar e organizar as tratativas, já sinalizando a necessidade de calendário 



 
 

 

 

permanente de acompanhamento da campanha, com realização de reuniões quinzenais, 

conforme sugerido, as quartas-feiras no período da manhã, com próxima data para 

03.02.2021 às 10:00h; 

A FRENTE ÚNICA DA ENFERMAGEM - FUENF, composta pelo Sindicato 

dos Enfermeiros do DF - SINDENFERMEIRO/DF, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares 

de Enfermagem do DF – SINDATE/DF, Associação Brasileira de Enfermagem DF – 

ABEN/DF, Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do DF – 

ABENFO/DF e o Conselho Regional de Enfermagem DF – COREN/DF, vem, por meio 

do presente expediente, em caráter de urgência, requer a esta Secretaria:  

 Informar dados atualizados do nº doses recebidas, disponíveis e 

provisionamento; 

 Esclarecer os critérios adotados na priorização da população alvo em cada etapa 

da campanha em relação número de doses disponíveis; 

 Encaminhar formalmente o plano/estratégia da campanha de vacinação por 

superintendência, contendo definição e quantitativo da população de servidores 

elencadas em cada uma das etapas; 

 Encaminhar semanalmente listagem nominal de servidores vacinados por 

superintendência e unidade de saúde (sinalizar melhor dia da semana para 

envio);  

 Apresentar quantitativo de salas/ unidades volantes, listagem dos trabalhadores 

de enfermagem das equipes de vacinação, listar Responsável Técnico (RT) 

correspondente das salas de vacina e RT da equipe de enfermagem 

nominalmente as unidades que estão em campanha de vacinação para Sars-cov-

2;  

 Encaminhar plano vacinação semanal dos trabalhadores da Rede Privada, com 

sinalização das unidades contempladas, listagens nominais, número de doses 

destinadas para cada unidade de saúde, assim como número e composição das 

equipes volantes destinados para esta demanda (sinalizar melhor dia da semana 

para envio); 



 
 

 

 

 Publicar informes técnicos, circulares, portarias e demais determinações nos 

sites do GDF/SES-DF e SEI quando necessário, assim como encaminhar os 

mesmos para as instituições representativas componentes da FUENF para maior 

publicitação e alcance da informação. 

Os dados acima solicitados são imprescindíveis para que esta Frente Única de 

Enfermagem possa atuar junto aos trabalhadores levando esclarecimento, intermediando 

conflitos, realizando treinamento e o que se fizer necessário, tendo acima de tudo o 

compromisso de levar uma informação transparente e pactuada. 

Por fim, acreditamos ser essa parceria uma importante ferramenta que 

permitirá mais regularidade, transparência e segurança campanha de vacinação contra 

a Covid-19, no âmbito do Distrito Federal.  

Os documentos podem ser enviados para endereço eletrônico 

fuenf.df@gmail.com.  

 

 

 

Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal 

dayseamarilio.sedf@gmail.com 

61.9 96695362 
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