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Ao (À)   

Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES/SP) 

Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo 

Conselho Estadual de Saúde de São Paulo (CES/SP) e seu encaminhamento aos 645 Conselhos Municipais 

de Saúde do Estado de São Paulo 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (COSEMS/SP) e seu encaminhamento aos 

645 Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19  

CARTA ABERTA À SOCIEDADE 

 

Ref.: Carta aberta à sociedade - Fórum dos Conselhos de Atividades Fim da Saúde do Estado de São Paulo 

(FCAFS-SP) se manifesta a favor da vacinação contra COVID 19 à toda população brasileira. 

 

O Fórum dos Conselhos de Atividades Fim da Saúde do Estado de São Paulo, composto por 15 

profissões da área da saúde e 14 Conselhos Profissionais, a saber: Biologia, Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Técnicos em Radiologia do Estado de São 

Paulo, e que congrega em sua totalidade cerca de 1,6 milhão de profissionais da área da saúde, com a missão 

de debater as demandas inerentes às profissões de saúde, contribuindo para o fortalecimento dos 

mecanismos de controle social e democratização das políticas públicas e norteado pelos princípios de 

compromisso com os dispositivos constitucionais referentes à política de saúde, defesa do direito à saúde, 

da legislação que fundamenta sua execução e compromisso com uma atuação colaborativa, vem a público 

se manifestar, enfaticamente, em favor da ciência e vacinação para todos contra COVID 19.  

Diante das inúmeras denúncias recebidas pelas entidades, manifestamos também nossa preocupação 

com a operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID 19 no Estado de São Paulo. 
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Salientamos que desde o decreto de Pandemia feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

Março de 2020, a comunidade científica tem feito esforços na direção de buscar tecnologias disponíveis 

como resposta ao SARS-coV-2.  

Nesta direção, a vacina, até o momento, é nossa melhor evidência de possibilidades para diminuir o 

número de casos graves e, consequentemente, mortes; além de alcançar a endemicidade ou a interrupção 

da circulação do vírus no território nacional. 

Relembramos que a vacinação é um direito de qualquer indivíduo e, somente a adesão da população 

às vacinas, o combate de notícias falsas atreladas a ela, aliadas à manutenção das medidas de prevenção à 

Covid-19, como higienização das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social, permitirão conter a 

tragédia a que assistimos diariamente em território Nacional e o triste índice de mais de 225.000 vidas 

perdidas. 

O FCAFS-SP defende adoção de medidas nacionais, estaduais e municipais que garantam o acesso 

imediato às vacinas aos profissionais da saúde, que exercem seus respectivos trabalhos em contato direto 

com a população, assim como a toda a sociedade brasileira e que seja feito um esforço coletivo das entidades 

governamentais competentes na aprovação, compra e distribuição destas vacinas. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Prof. Dr. Waldecir Paula Lima 

Coordenador do FCAFS-SP 

CREF 000686-G/SP 

 


