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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às disposições regimentais e
após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder, de forma
individualizada, ao Excelentíssimo Ministro da Saúde, Arthur Chioro, e ao Secretário de
Estado de Saúde, Antonio Lastória, com cópia à Diretora-Geral de vigilância em saúde,
Bernadete Gomes Lewandowski, solicitando a disponibilização de doses da vacina anti-gripal
para a imunização dos munícipes de Bela Vista-MS, onde há notícias de óbitos relacionados
à doença, atendendo pleito do Vereador Jair Bispo Evangelista, Presidente da Câmara
Municipal. Justificativa anexa.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 27 de agosto de 2014.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDe acordo com o último levantamento da SES (Secretária de
Estado de Saúde), em Mato Grosso do Sul já foram registradas 15 mortes pelos subtipos
H1N1 e H3N2 da gripe neste ano.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEm todo Brasil, 53,5 milhões de doses foram distribuídas
para proteger contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno
passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA vacina começou a ser aplicada no dia 22 de abril, nos
postos de saúde (SUS) e mais de 41,7 milhões de pessoas já se vacinaram. Estudos
demonstram que a imunização pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações
por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza, ainda
segundo o Ministério da Saúde.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo dia 8 de maio, o Ministério da Saúde recomendou aos
municípios que ainda não haviam alcançado a meta, que continuassem a vacinar até atingir
cobertura de 80% no grupo prioritário.x
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x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEm Bela Vista-MS, há notícias de óbitos relacionados à gripe,
razão para a apreensão e preocupação de toda a comunidade da Região, ansiosa para a
continuidade da imunização.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim justificado, espera-se o atendimento da presente
proposição.x

