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São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
C.SAESP 016-2021
A Sua Senhoria o Senhor
Jean Gorinchteyn
Secretário de Saúde do Estado do São Paulo
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 188 – 7º andar – Cerqueira César
CEP: 05403-000 – São Paulo/SP
E-mail: gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
Senhor Secretário de Saúde,

Com os cordiais cumprimentos da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo
– SAESP, vimos, mui respeitosamente, pedir atenção para um tema urgente. Trata- se do plano
de vacinação contra a COVID-19, e alinhamento da prioridade na aplicação da vacina para os
anestesistas paulistas.
É importante ressaltar que os anestesistas são os primeiros especialistas a serem
solicitados para a realização de procedimentos específicos em paciente Covid-19, tais como:
intubação orotraqueal, acesso venoso central e até ressuscitação cardiopulmonar, situações em
que o anestesiologista fica em íntimo contato com o paciente, bem como intubam os pacientes
cirúrgicos, pacientes esses que podem estar assintomáticos e que não foram testados para a
doença antes da cirurgia, principalmente nas de emergência.
Não obstante, muitos anestesiologistas estão trabalhando em Unidades de Terapia
Intensiva de pacientes Covid de todo o Estado pela falta de médico intensivista.
Destarte, entendemos que a especialidade faz parte do grupo de profissionais da saúde
que tem atividade direta, de linha de frente, com paciente com Covid- 19, não tendo sido
devidamente priorizada a despeito da exposição ao coronavírus SARS-COV.2
Neste contexto, vimos cordialmente solicitar a sua valiosa contribuição, no sentido de
elaborar uma nota de orientação para os hospitais, esclarecendo os critérios de prioridade na
aplicação da vacina contra a COVID-19, em especial para os médicos anestesiologistas.
Nossos sinceros votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

________________________
Rita de Cássia Rodrigues
Presidente
- SAESP

__________________________
Guinther Giroldo Badessa
Diretor de Defesa Profissional – SAESP

________________________________
Paula Fialho Salgado
Vice-Diretora de Defesa Profissional - SAESP

