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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, na pessoa da
Secretária Dra. Regina Maura Zettoni, uma política de busca
ativa de pessoas que não foram tomar a segunda dose da vacina
contra o coronavírus.
Nesta semana foi publicado notícia no Diário do
Grande ABC sobre o alto número de pessoas que não retornaram aos
postos de vacinação no ABC, para tomar a segunda dose do
imunizante contra o coronavírus. Em nossa cidade, o número já é de
mais de 1644 pessoas (5% do total de pessoas vacinadas). Na própria
reportagem a gestora do curso de biomedicina da USCS (Universidade
Municipal de São Caetano do Sul) aponta os riscos de não se tomar a
segunda dose: “a segunda dose tem a finalidade de reforçar as defesas
imunológicas. Além disso, há aumento significativo na quantidade de
anticorpos produzidos a partir da segunda dose”.
Mais ainda, Atila Iamarino (microbiólogo e doutor
em virologia) apontou o risco que a ausência em larga escala da dose
de reforço tem de, inclusive, propiciar um terreno mais fértil para
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mutações virais e, pior ainda, resistentes as atuais vacinas.
Diante disso, e com a disponibilidade de dados que o
Poder Executivo possui, a partir do cadastro de vacinados pelo portal
https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br/, é fundamental que a
Prefeitura, além de iniciar campanhas públicas de conscientização
para a necessidade da 2ª dose, também faça uma campanha de busca
ativa dessas pessoas que apenas tomaram a 1ª dose e convence-las a
realizar a vacinação da dose reforço.
Diante do exposto, solicitamos o atendimento da
propositura.
Referências:
DGABC. Na região, 14 mil não voltaram para tomar
a
segunda
dose
da
vacina.
Disponível
em:
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3705810/na-regiao-14-mil-nao-volt
aram-para-tomar-a-segunda-dose-da-vacina

Plenário dos Autonomistas, 14 de abril de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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