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Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAUD, a distribuição
de máscaras PFF2 para a população, nos equipamentos de saúde.
Vivemos um cenário de aceleramento da pandemia
do coronavírus decorrente, entre outras coisas, de mutações do vírus
que já foram mapeadas no Reino Unido, no Japão, na África do Sul e
no Brasil, que tornaram a doença potencialmente mais transmissível.
Segundo o engenheiro biomédico, pós-doutorando em medicina e
membro do Observatório Covid-19 BR, Vitor Mori, “a forma de
transmissão da Covid-19 não mudou, mas agora temos mutações que
podem fazer com que uma pequena quantidade de vírus provoque a
infecção”
Neste sentido, somado a altíssima ocupação de leitos
públicos em nossa cidade que no dia 18 de março atingiu 91,5% de
ocupação na UTI e 93,5% na enfermaria, o uso adequado de máscaras
que forneçam maior proteção para a população é fundamental. As
máscaras PFF2 reduzem a capacidade de transmissão do vírus
suspensos no ar (aerossóis após a fala, tosse ou espirro) por serem
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mais vedadas ao rosto e terem uma maior capacidade de filtragem de
partículas, a PFF2 filtra pelo menos 94% das partículas de 0,3 mícron
de diâmetro, as mais difíceis de se capturar.
Vale notar ainda, que países como França, Áustria e
Alemanha já estão indicando o uso desse modelo e, somasse a isso, a
possibilidade de reutilização após deixar a máscara em local arejado,
evitando exposição ao sol, por pelo menos três dias antes de usar
novamente.
Diante do exposto, solicitamos ao Exímio Senhor
Prefeito a efetivação desta indicação.
Referências:
PINHEIRO, C. Coronavírus: faz sentido usar
máscaras N95/PFF2 por causa das mutações? Veja Saúde. Disponível
e
m
:
https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-faz-sentido-usar-masc
aras-n95-pff2-por-causa-das-mutacoes/
ALEGRETTI, L. Máscara N95 e PFF2: por que
países da Europa reprovam material caseiro e agora exigem máscara
profissional.
BBC
News.
Disponível
em:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-55794988

Plenário dos Autonomistas, 19 de março de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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