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OFÍCIO Nº 124/2021-GAB DEP. FÁ BIO FÉLIXOFÍCIO Nº 124/2021-GA B DEP. FÁ BIO FÉLIX

Brasília, 25 de maio de 2021.

Ao SenhorAo Senhor

Secretário de Estado de Saúde do Distrito FederalSecretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

Osnei OkumotoOsnei Okumoto

 

A ssunto: Questionamentos quanto às medidas de monitoramento e controleA ssunto: Questionamentos quanto às medidas de monitoramento e controle
relativas às variantes do novo coronavírus, com destaque para a variante B.1.617 ,relativas às variantes do novo coronavírus, com destaque para a variante B.1.617 ,
advinda da Índia.advinda da Índia.

 

CONSIDERANDO que, em decorrência do Requerimento nº 2045/2020 e do Ato da
Presidência nº 24 de 2021, instituiu-se Comissão Especial da Vacinação contra Covid-19 no
DF, criada com o objetivo precípuo de acompanhar e fiscalizar a formulação e execução do
plano de vacinação contra o novo Coronavírus, implatado pela Secretaria de Estado de Saúde
do DF, encaminho, na condição de presidente da referida Comissão, questionamentos  às
medidas de monitoramento e controle relativas às variantes do coronavírus, com destaque
para a variante B.1.617.

 

A linhagem B.1.617 foi detectada pela primeira vez na Índia, ainda em 2020, e foi
identificada pela primeira vez no Brasil em exames coletados no dia 16 de maio do ano
corrente. A OMS, por sua vez, classificou essa linhagem como um “Variante de Preocupação”
(Variant of Concern). Tal classificação tem sido usada para variantes que podem apresentar
maior transmissibilidade, quadros mais graves em caso de contaminação, menor capacidade
de neutralização por anticorpos produzidos por infecção ou induzidos por vacinação, falhas de
diagnóstico ou redução da eficácia de vacinas.

 

Os estudos sobre a B.1.617 ainda estão em estágio preliminar, mas seu
enquadramento enquanto "Variante de Preocupação" tem motivado diversas medidas
sanitárias para conter sua propagação. No Distrito Federal há suspeitas de novos casos  ainda
não confirmados da nova variante, o que torna oportuna adoção de medidas de prevenção e
controle a fim de minorar as possibilidades de disseminação local. 

Disponivel em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/05/4926644-df-
e-outros-quatro-estados-tem-casos-suspeitos-da-variante-indiana-de-covid-19.html>>
Acessad em 25.05.2021.

 

Ante o exposto, encaminho o presente ofício a fim de obter informação quanto às
medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde no que concerne ao controle das
variantes do coronavírus, com especial destaque para a linhagem B.1.617. Solicito saber:

 

1. Há barreiras sanitárias no Aeroporto de Brasília para passageiros que
potencialmente tenham tido contato com Variantes de Preocupação, em especial a
B.1.176, como aqueles que tenham passado pela Índia ou outros países ou estados
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B.1.176, como aqueles que tenham passado pela Índia ou outros países ou estados
brasileiros em que essa variável está presente? Se não, há previsão de instalação das
referidas barrerias sanitárias?

 

2. Como está sendo feito o rastreamento de variantes no Distrito Federal?

 

3. Quais medidas estão sendo adotadas para o controle e prevenção à proliferação
da linhagem B.1.176 no Distrito Federal?

 

Certo da atenção, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração e
aguardo resposta sobre as referidas solicitações.

 

         Respeitosamente,                    

 

Deputado Fábio FelixDeputado Fábio Felix

Presidente da Comissão Especial da Vacinação Contra Covid-19 no DF

 

 

Ao Senhor
OSNEI OKUMOTOOSNEI OKUMOTO
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal
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