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Vacinação para COVID-19 

 

           São Paulo, 19 de janeiro de 2021 

Estamos passando por um momento fundamental para o controle da pandemia da 
COVID-19. A aprovação pela Anvisa para uso emergencial de duas vacinas: a 
CoronaVac (Sinovac/Instituto Butantan) e a ChAdOx1 (Oxford/AztraZeneca e Fiocruz; 
estudo coordenado pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - 
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp) demonstra a importância das instituições 
brasileiras de pesquisa que realizaram estudos com seriedade e dedicação. 

Os estudos realizados com as duas vacinas aprovadas emergencialmente 
demonstraram que são seguras e eficazes, especialmente contra formas graves da 
COVID-19 o que poderá, a partir da ampla cobertura vacinal, diminuir a mortalidade e 
as internações hospitalares, aliviando a pressão em todo o sistema de saúde.     

O Comitê Técnico de Enfrentamento da COVID-19 do Hospital São Paulo-Unifesp tem 
discutido estratégias coordenadas para o combate à pandemia mesmo antes dos 
primeiros casos no Brasil. Estamos acompanhando as informações sobre a vacinação 
com esperança, porém preocupados com o número insuficiente de vacinas, mesmo para 
atingir todos os profissionais da saúde do Hospital São Paulo - Unifesp. Além disso, nos 
preocupa a forma como está sendo distribuída as vacinas, pois não estão sendo 
contemplados importantes serviços de atendimento para pacientes com COVID-19.    

Sendo assim, a depender do número de vacinas que receberemos, serão priorizadas 
as unidades de atendimento de COVID-19 (Enfermarias e UTIs) e os serviços de 
emergência como o pronto socorro e a UIR. Encaminhamos para a Secretaria Estadual 
da Saúde o número de colaboradores do HSP-Unifesp elegíveis para vacinação: total 
de 10.161. Aguardamos ansiosamente a chegada das vacinas para iniciar a campanha.  

Orientamos que todos os trabalhadores da saúde devem se cadastrar no site 
http://www.vacinaja.sp.gov.br. O cadastramento é obrigatório, pois sem ele, não será 
possível a inclusão dos dados no sistema e consequentemente, o trabalhador da saúde 
não poderá ser vacinado.   

Lembramos que a vacina CoronaVac é administrada por via intramuscular em duas 
doses, com intervalo de 21 dias entre elas. É fundamental tomar as duas doses para 

alcançar a melhor resposta imunológica.  

Qualquer evento adverso deve ser monitorado e notificado imediatamente para o Núcleo 
Hospitalar de Epidemiologia (HSP-Unifesp) pelo telefone (11) 5576-4848 ramal 2087 
(Voip) das 7:00 às 17:00hs ou pelo email: nhe.hsp@gmail.com.  

Após a vacinação, as medidas de prevenção devem ser mantidas como evitar 
aglomeração, manter distanciamento social, utilizar máscara durante todo o 
atendimento e em ambientes coletivos, manter os locais ventilados com troca de ar com 
o ambiente externo e higienizar as mãos com frequência.  

O Hospital São Paulo tem atuado com grande empenho e dedicação na assistência aos 
pacientes com COVID-19 e seus colaboradores devem receber a vacinação o mais 
breve possível. 

Atenciosamente, 

 

Comitê de Enfrentamento da COVID-19 do HSP-Unifesp 

http://www.vacinaja.sp.gov.br/

