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Ofício FCAFS nº 05/2021                                                     São Paulo, 29 de março de 2021. 

 

 

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

 

Ref.: Vacinação contra a COVID-19 para os Profissionais da Área da Saúde 

 

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 se 

manifestar, enfaticamente, em favor da vacinação imediata a todos os profissionais da área da saúde 

contra COVID 19.  

 

Diante dos dados apresentados pelo COSEMS/SP na última semana, que aponta uma média superior a 50% 

dos profissionais da área da saúde dos municípios que compõe o Estado de São Paulo ainda não terem sido 

imunizados com a primeira dose da vacina, manifestamos nossa preocupação com a operacionalização da 

campanha de vacinação contra a COVID 19 no Estado de São Paulo, em especial, direcionada a esses 

profissionais da área da saúde. 

 

Salientamos que 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 aliada 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 310.000 vidas 

perdidas.  
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Portanto, o FCAFS-SP entende que o acesso a vacina é um direito de todo cidadão brasileiro. Contudo, 

nesse período em que o governo do Estado de São Paulo apresenta semanalmente um plano de ação para a 

vacinação de grupos específicos, tais como o dos trabalhadores das áreas da segurança e educação, o 

FCAFS defende a adoção de medidas emergenciais que garantam o acesso imediato às vacinas a todos 

os profissionais da área da saúde, profissionais que exercem seus respectivos trabalhos preventivos e 

terapêuticos em contato direto com a população.  

  

Atenciosamente, 

 
Prof. Dr. Waldecir Paula Lima 

Coordenador do FCAFS-SP 

CREF 000686-G/SP 


