
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. João Campos, e à

Secretária de Saúde, Sra. Luciana Albuquerque, para que polos de vacinação contra a

COVID-19 sejam instalados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade do Recife.

JUSTIFICATIVA

A Atenção Primária à Saúde (APS), na sua essência, cuida das pessoas, em vez de

apenas tratar as doenças ou condições específicas. Esse setor, que oferta atendimento

abrangente, acessível e baseado na comunidade, pode atender de 80% a 90% das

necessidades de saúde de um indivíduo ao longo de sua vida.

A APS é uma forma altamente eficiente de agir sobre as principais causas de

problemas de saúde e riscos ao bem-estar, bem como de lidar com os desafios emergentes

que ameaçam a saúde e o bem-estar no futuro. Também inclui os principais elementos

necessários para melhorar a segurança sanitária e prevenir ameaças à saúde, como

epidemias e resistência antimicrobiana, por meio de medidas como educação e

engajamento comunitário, prescrição racional e um conjunto básico de funções essenciais

de saúde pública, incluindo vigilância.

No Brasil, a Atenção Primária é desenvolvida com o mais alto grau de

descentralização e capilaridade, ocorrendo em local mais próximo da vida das pessoas. Há

diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde



da Família (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das

Unidades de Saúde da Família (USF), por exemplo. Consultas, exames, vacinas,

radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas USF.

As ações de imunização compõem o conjunto de atividades de prevenção

desenvolvidas pelas equipes de atenção primária. Além das atividades nas salas de vacinas

e nas campanhas nacionais, as equipes atuam em postos de vacinação organizados

especificamente para essa importante ação de vigilância, responsabilizando-se pelo

armazenamento e condicionamento adequado dos imunobiológicos, pela administração e

pelo registro.

A atenção primária à saúde desempenha um papel fundamental para a sociedade.

No entanto, diante de tantos equipamentos de saúde, a APS perdeu o seu protagonismo na

vacinação contra o COVID-19 na cidade do Recife.

É de suma importância que a vacinação também aconteça nas UBS, pois as

Equipes de Saúde da Família e as Equipes de Atenção Primária têm uma ação de base

territorial. Elas conhecem a população de perto e, com base disso, conseguem identificar as

vulnerabilidades de cada região, para uma ação singular de cuidado à sua população,

sobretudo, nas áreas periféricas da cidade.

De acordo com os dados do site Conecta Recife, a cidade conta com 21 polos de

vacinação. Todavia, são espaços que não favorecem em sua totalidade a população

periférica recifense. É importante que as UBS possam vacinar a população residente de

cada Região Político-Administrativa, pois resultaria na ampliação e inclusão daqueles que

não têm acesso à tecnologia e aos subsídios para se deslocar a um centro de vacinação,

além de resgatar o protagonismo da atenção primária à saúde, que é essencial para o

cuidado integral às comunidades.

Diante de todo o exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que



sejam instalados polos de vacinação contra a COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde

(UBS) da cidade do Recife.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 18 de junho de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne

Vereadora (PT)


