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São Paulo, 27 de maio de 2022.

Ao (À)
Excelentíssimo (a) Senhor (a)
Secretário(a) Municipal de Saúde

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a),

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª
Região – CREFITO-3 é uma autarquia federal criada pela Lei 6.316/75 com
o intuito da fiscalização do exercício profissional dos Fisioterapeutas e dos
Terapeutas ocupacionais em todo o Estado de São Paulo.
Atualmente o CREFITO-3 conta em seus quadros com mais de
92.000 (noventa e dois mil) inscritos distribuídos por todos os municípios de
nosso Estado.
Assim, o CREFITO-3, vem, por intermédio do seu Presidente, Dr.
Raphael Martins Ferris, solicitar prioridade para todos os profissionais de
saúde, incluindo Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais de todos os
serviços de saúde públicos e privados, tais como hospitais, clínicas,
ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde, laboratórios, programas ou
serviços de atendimento domiciliar, Instituições de Longa Permanência (ILPs)
e outros, no que se refere a 4ª dose da vacinação.
Considerando que a atuação dos profissionais Fisioterapeutas no
enfrentamento da COVID-19 é essencial, uma vez que foi constatada a
importância desse profissional para auxílio aos pacientes acometidos pelo
novo coronavírus,
Considerando ainda que grande massa dos profissionais
inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª
Região – CREFITO-3, aguarda orientações para receberem a 4ª dose do novo
imunizante de reforço contra a COVID-19, e ainda,
Considerando que o plano de vacinação nos municípios é
variável, sendo que em alguns os profissionais estão com dificuldades para
receber a vacina,
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Requer que essa Secretaria Municipal de Saúde proceda na
imunização dos Profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais
enquadrando-os no grupo prioritário, bem como informe a este Conselho
Regional uma previsão para liberação da 4ª dose do imunizante para esses
profissionais.
No aguardo da costumeira atenção de Vossa Excelência,
subscrevo-me.
Atenciosamente,

Dr. RAPHAEL MARTINS FERRIS
Presidente do CREFITO-3

