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Mogi Guaçu, 23 de fevereiro de 2021.
COMUNICADO
VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 PARA PROFESSORES E
ALUNOS DA MEDICINA
Em 19/02/2021, às 14h00, ocorreu na Secretaria Municipal de Saúde, uma
reunião envolvendo o Secretário de Saúde Dr. Guilherme Barbosa, seu pessoal
de staff, a Direção Administrativa da FMPFM, o Coordenador Prof. Dr. Rua e a
Prof. Dra. Sandra, ambos do curso de medicina.
A finalidade desta reunião foi tratar assuntos inerentes ao “Pacto Organizativo
Interinstitucional de Ensino-Saúde de Mogi-Guaçu-SP”, celebrado entre a
Secretaria de Saúde, a FMPFM, o Hospital Municipal e a Santa Casa de Mogi
Guaçu, que visa garantir acesso à estrutura de serviços de saúde em
condições de oferecer campos de prática, mediante a integração ensinoserviço nas Redes de Atenção à Saúde existentes, como as atividades
inerentes ao IESC que envolverá as USFs e UBSs do município.
Dentre os diversos assuntos tratados em relação ao Pacto, um deles foi a
possibilidade de oferecimento de vacinação aos Professores e Alunos do curso
de medicina FMPFM, que participarão das atividades acadêmicas e práticas
inerentes ao IESC.
O Secretário de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa esclareceu que não há no
momento previsão de vacinação para os Professores e Alunos da FMPFM no
Plano São Paulo. Todas as vacinas que chegam à Mogi Guaçu possuem uma
destinação definida e não há excedente. No entanto, o Secretário de Saúde se
comprometeu a priorizar o atendimento dessa demanda da FMPFM, assim que
houver um excedente de vacina contra a COVID19.
Deste modo, é fundamental que aguardemos a sinalização da Secretaria de
Saúde, que não tem medido esforços para atender a todas as demandas de
vacinação de Mogi Guaçu-SP. Certo da compreensão de todos os alunos e
docentes do curso de medicina, me coloco à disposição para informações e
esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

Paulo Roberto Alves Pereira
Diretor Administrativo FMPFM
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