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Ofício n° 13/ 2020                                                                                             São Paulo, 23 de março de 2020. 
Ref.: Pedido de vacinação contra gripe antecipada aos profissionais da Segurança Pública 

  
A Sua Excelência o Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado 
GENERAL JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS 
 
 

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Paulo – ADPESP, entidade de classe que 

representa os Delegados de Polícia deste estado-membro, vem à presença de Vossa Excelência expor e ao final 

solicitar o que segue: 

Hoje, dia 23 de março de 2020, inicia-se a campanha de vacinação contra gripe no estado de São 

Paulo. 

Conforme divulgado, inicialmente serão contemplados somente pessoas idosas a partir de 60 anos e 

profissionais da saúde. 

Diante da crise do coronavírus, sabe-se que a vacinação contra a gripe reveste-se de especial 

importância na questão do diagnóstico do vírus, ao excluir a possibilidade de contaminação pela gripe comum 

aqueles indivíduos que foram vacinados. 

É cediço que os policiais, assim como os profissionais da saúde, seguem exercendo suas funções em 

contato direto com o público em geral, estando assim altamente expostos à contaminação - não só do COVID-

19, mas também do vírus da gripe comum. 

Ante o exposto, como medida de preservação da saúde dos policiais e do sistema de saúde pública, 

solicitamos a Vossa Excelência que encete esforços junto ao Governo Estadual para que os profissionais da 

Segurança Pública sejam inclusos no grupo prioritário de vacinação, ou seja, a partir da data de hoje - 23 de março 

de 2020. 

Outrossim, sugerimos que, em caso de viabilidade, sejam designadas equipes de profissionais da saúde 

para vacinação nas próprias unidades policiais, de modo a se evitar o deslocamento até os postos de vacinação, 

minimizando assim a exposição destes ao vírus. 

Permanecendo à disposição de Vossa Excelência para contribuir no enfrentamento desta grave crise, 

renovo-lhe os protestos de estima e consideração. 

                                                   Respeitosamente,  

Gustavo Mesquita Galvão Bueno 
Presidente da ADPESP - Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo 


