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Ofício CRFa. 2ª Região nº 0143/2021 
 
 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021. 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 

A/C Unidade de Gestão de Promoção da Saúde 

Sr. Tiago Texera – Gestor de Promoção da Saúde 

 

Assunto: Inclusão dos Fonoaudiólogos no Plano de Imunização do Município 

 
Prezado Senhor,  
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO, Autarquia instituída 

pela Lei Federal nº 6.965/81, com sede na R. Dr. Samuel Porto, 351 - Saúde, São Paulo - SP, 

04054-010, destinada a fiscalizar o exercício da profissão, por sua Presidente, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossas Excelência, informar que teve ciência do Plano Estadual 

de Imunização da COVID-19, cujo teor disponibiliza o cronograma de imunização contra o Covid-

19, estabelecendo que os trabalhadores da Saúde estão no grupo prioritário para vacinação.  

  

Diante das informações divulgadas pela Prefeitura Municipal de Jundiaí 

(https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/02/02/jundiai-recebera-mais-55-mil-doses-de-vacinas-

contra-covid-19/), sobre a nova fase de vacinação que se iniciará no dia 04/02, o Conselho Regional 

de Fonoaudiologia 2ª Região tomou conhecimento que os fonoaudiólogos não estão inseridos no 

grupo, o que nos causa estranhamento, uma vez que os fonoaudiólogos estão incluídos na 

categoria de profissionais de saúde, de acordo com o Plano de Imunização proposto pela Secretária 

Estadual de Saúde/SP.  

 

O fonoaudiólogo é um profissional de nível superior que atua na prevenção, diagnóstico e 

tratamento de problemas de desenvolvimento de linguagem, audição, fala, fluência, articulação, 

deglutição, mastigação e respiração que atuam ou na linha de frente do combate ao novo 

Coronavírus, na saúde pública ou na saúde suplementar. Em diversas ocasiões de sua atuação, 

tem a necessidade de que o paciente (idosos, adultos, jovens e crianças) tire a máscara para 

avaliação e trabalho com as estruturas orofaciais (nariz, lábios e língua) ou para atividades 

específicas já descritas e, com isso, o aumento do risco de contágio ocorre.  
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Desta forma, reiteramos o pedido para a inclusão de todos os fonoaudiólogos no Plano de 

Imunização, com o objetivo de proteger os profissionais que atuam nas diversas instâncias 

diretamente com a população.  

 

Certos de contarmos com a atenção de Vossa Senhoria, aguardamos resposta às 

solicitações, ao tempo que renovamos nossos protestos de estima e consideração. 

 

À disposição.  

Atenciosamente, 

 

 

Vera Regina Vitagliano Teixeira 
Presidente 


