OF. 02/2021
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021.
Aos
Exmos. Senhores
Governadores, Secretários Estaduais de Saúde e Secretários Municipais de Saúde
Assunto: inclusão dos pacientes, dos psiquiatras e profissionais de saúde mental
na primeira etapa de vacinação contra a Covid-19
Tendo em vista o início da vacinação da Covid-19 em todos os estados brasileiros,
a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) reforça a importância da inclusão dos
pacientes, médicos psiquiatras e profissionais de saúde da área de saúde mental. Tais
profissionais citados lidam diariamente com o risco de contaminação pelo novo
coronavírus, constituindo equipe de linha de frente no atendimento, bem como os
pacientes constituem grupo de risco ao contágio.
Ademais, segundo dados da Associação Mundial de Psiquiatria (em inglês, World
Psychiatry Association - WPA), pessoas com doenças mentais têm maior probabilidade
de serem infectadas pelo coronavírus e, uma vez afetadas, apresentam taxas de
mortalidade muito mais altas do que o resto da população. Acompanhando o
posicionamento da referida instituição (vide anexo), buscamos por meio desta carta
orientar governos, instituições governamentais e não governamentais, para incentivá-los a
incluir pessoas com doenças mentais entre os grupos prioritários nos programas de
vacinação.
Desta forma, a ABP solicita ao poder público que analise com cautela a situação
dos psiquiatras e profissionais da saúde mental, assim como os padecentes de doenças
mentais, incluindo-os na primeira etapa de vacinação. União, estados e municípios devem
comprometer-se com todas as áreas da saúde neste momento, não deixando o estigma
refletir nas ações de combate ao coronavírus.

Antônio Geraldo da Silva
Presidente da ABP
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Anexo I - Livre tradução da carta do presidente da Associação Mundial de
Psiquiatria, Dr. Afzal Javed.

"Genebra, 21 de janeiro de 2021.
Vossa Excelência Ministro da Saúde
Durante sua Assembleia Geral, que aconteceu em Outubro de 2020, a Associação
Mundial de Psiquiatria, representando mais de 250.000 psiquiatras em 120 países, adotou
um posicionamento sobre cuidados de saúde para pessoas com doenças mentais durante
a atual pandemia de Covid-19. Tomo a liberdade de anexar o texto do relevante
posicionamento da WPA para fácil referência.
O posicionamento da WPA foi elaborado após investigações em vários países terem
apontado que pessoas com doenças mentais têm maior probabilidade de serem
infectadas por COVID e que, uma vez afetadas, apresentam taxas de mortalidade muito
mais altas do que o restante da população.
O Comitê Consultivo de Resposta a Emergências (em inglês, ACRE) discutiu esses fatos
em sua reunião ocorrida no início desta semana e recomendou que a Associação
Psiquiátrica Mundial deveria orientar os governos, assim como instituições
governamentais e não governamentais para estimular a inclusão de pessoas com
doenças mentais entre os grupos que receberão prioridade nos programas de vacinação.
Espero que o seu governo esteja disposto a fazê-lo. A inclusão de pessoas com doenças
mentais graves entre os grupos considerados prioritários nos programas de vacinação é
plenamente justificável com base na prática clínica e saúde pública, enquanto ao mesmo
tempo expressa respeito pelos direitos humanos destas pessoas com transtornos
mentais.
A Associação Mundial de Psiquiatria vai continuar monitorando a situação nos países e
informará os órgãos governamentais e profissionais sobre o impacto da COVID em
pessoas com transtornos mentais e seus familiares, bem como os efeitos da vacinação
contra a COVID. Teremos prazer em continuar providenciando informações adicionais
produzidas em nossas investigações.
Com todo o respeito e votos de um Ano Novo sereno e saudável.
Dr. Afzal Javed
Presidente da WPA."
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Anexo II - Carta original do presidente da Associação Psiquiátrica Mundial, Dr. Afzal
Javed.

WPA Secretariat
Psychiatric Hospital 2, ch. du Petit-Bel-Air
1226 Thônex, Geneva - Switzerland
T: +41 22 305 57 37
F: +41 22 305 57 35
E: wpasecretariat@wpanet.org
www.wpanet.org
Executive Committee
President: Afzal Javed (Pakistan)
President-Elect: Danuta Wasserman (Sweden)
Secretary General: Petr Morozov (Russia)
Secretary for Education: Roger Man Kin Ng
(Hong Kong, China)
Secretary for Finances: Paul Summergrad
(USA)
Secretary for Meetings: Edmond Pi (USA)
Secretary for Publications: Michel Botbol
(France)
Secretary for Sections: Thomas G. Schulze
(Germany)

Board/Zonal Representatives
1. Mysore S. Renuka Prasad (Canada)
2. Bernardo Ng (USA)
3. Thelma Sánchez-Villanueva (Mexico)
4. Rodrigo Nel Cordoba Rojas (Colombia)
5. Santiago Levin (Argentina)
6. Gisèle Apter (France)
7. Ramune Mazaliauskene (Lithuania)
8. Konstantinos N. Fountoulakis (Greece)
9. Igor Filipcic (Croatia)
10. Oleg Skugarevsky (Republic of Belarus)
11. Amine Larnaout (Tunisia)
12. Mahdi Abu Madini (Saudi Arabia)
13. Aïda Sylla (Senegal)
14. Juliet Nakku (Uganda)
15. Seyed Ahmad Jalili (Iran)
16. Pichet Udomratn (Thailand)
17. Yong Chon Park (South Korea)
18. Allister Bush (New Zealand)

Geneva, 21st January 2021
Your Excellency Minister of Health
During its General Assembly which took place in October 2020 the World
Psychiatric Association, representing more than 250.000 psychiatrists in 120
countries adopted a position statement on health care for people with mental
illness during the current COVID pandemic. I am taking the liberty of attaching
the text of the relevant WPA Position Statement for easy reference.
The WPA Position Statement has been drafted after investigations in several
countries showed that people with mental illness are more likely to be
infected by COVID and that, once affected they have much higher mortality
rates than the rest of the population.
The WPA’s Advisory Committee on Response to Emergencies (ACRE) discussed
these facts at their meeting earlier this week and recommended that the
World Psychiatric Association should approach governments, as well as to
governmental and nongovernmental institutions, to urge them to include
people with mental illness among the groups which have been given priority
in vaccination programs.
I hope that your government will be willing to do so. The inclusion of persons
with Severe Mental Illnesses (SMIs) among the groups considered to deserve
priority in vaccination programs is fully justified on the basis of clinical and
public health while at the same time expressing respect for the human rights
of people with mental illness.
The World Psychiatric Association will continue monitoring the situation in
countries and inform professional and governmental bodies about the impact
of COVID on people with mental illness and their families as about the effects
of the vaccination against COVID. We shall be pleased to continue providing
you with additional information produced in our investigations.
With respect and all best wishes for a serene and healthy New Year

Council (Past Presidents)
Jorge A. Costa e Silva (Brazil) (1989-1993)
Felice Lieh-Mak (China) (1993-1996)
Norman Sartorius (Switzerland) (1996-1999)
Ahmed Okasha (Egypt) (2002-2005)
Juan E. Mezzich (USA) (2005-2008)
Mario Maj (Italy) (2008-2011)
Pedro Ruiz (USA) (2011-2014)
Dinesh Bhugra (UK) (2014-2017)
Helen Herrman (Australia) (2017-2020)

Dr Afzal Javed

President
World Psychiatric Association
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