
Despacho

Interessado: Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2° Região - SP
Assunto: Solicita a inclusão dos fonoaudiólogos no grupo prioritário do plano de
imunização contra a Covid-19
Número de referência: Despacho CCD/GB nº 151/2021

Prezados,

Tendo em vista a inclusão da vacina contra a COVID-19 produzida pelo Instituto Butantan ao
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS) e conforme sua
recomendação, neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e
pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência,
indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção
primária do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo as estratégias adequadas ao cenário local.

Estes públicos são prioritários considerando os critérios de exposição de infecção e risco para
agravamento ou óbito pela doença. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo
PNI/MS.

A divisão das grades foi baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para o Estado
de São Paulo conforme o PNI/MS, sendo que o número de doses para trabalhadores de saúde é
baseado na última campanha de vacinação contra a gripe. Esta mesma referência é utilizada para
cálculo das grades regionais e para cada município.

A campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado de São Paulo será desenvolvida
segundo a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde
viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação
contra a COVID-19 serão divulgadas pelo Governo de São Paulo.

Dessa maneira, restitua-se o presente ao GS/Chefia de gabinete para prosseguimento.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
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