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Ao Exmo. Senhor Governador do Estado, Pedro
Taques,  com cópias  ao  Senhor  Secretário  de
Saúde,  Luiz  Antonio  Vitor io  Soares ,
INDICANDO necessidade de estender o horário
e  dias  de  funcionamento  dos  POSTOS  DE
VACINAÇÃO no Estado de Mato Grosso.

Conforme disciplina o artigo 160, II do Regimento Interno deste Parlamento Estadual e usando das
prerrogativas constitucionais e regimentais a mim atribuídas, solicito a Mesa Diretora, depois de ouvido o
Soberano Plenário, seja enviado ao Exmo. Senhor Governador do Estado, com cópia ao Senhor Secretario
Estadual de Saúde, expediente indicatório mostrando a necessidade de ampliar o horário e os dias de
funcionamento dos POSTOS DE VACINAÇÃO no Estado de Mato Grosso.

Relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, em junho de 2017, apontou queda na procura pela imunização
(de crianças e jovens), inclusive pela vacina anti-poliomelite. Uma das principais causas apontadas é o
horário de atendimento nos postos de vacinação. Os pais alegam dificuldades em conciliar o atendimento
dos postos (horário comercial) com o horário de trabalho deles.

JUSTIFICATIVA

Para garantir que nenhuma criança até cinco anos de idade ou entre nove e 15 anos fique de fora do
calendário de vacinação, indicamos, através da matéria em epigrafe, que os postos de vacinação
permaneçam abertos durante os sábados.

Sabemos que a orientação do Ministério da Saúde aos Estados e municípios é que as salas de vacinação
permaneçam em atividade durante todo o dia. No entanto, os horários (e dias) de funcionamento ficam a
cargo dos gestores locais de saúde e podem variar de uma cidade para outra.

Nosso objetivo precípuo ao indicar o funcionamento dos Postos de Vacinação durante os sábados é dar mais
uma oportunidade aos pais e responsáveis de garantirem a proteção das crianças e adolescentes.

Relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, em junho de 2017, apontou queda na procura pela imunização
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(de crianças e jovens), inclusive pela vacina anti-poliomelite. Uma das principais causas apontadas é o
horário de atendimento nos postos de vacinação. Os pais alegam dificuldades em conciliar o atendimento
dos postos com o horário de trabalho deles.

Senhores, atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) distribui cerca de 300 milhões de
imunobiológicos anualmente, dentre vacinas e soros, além de oferecer à população todas as vacinas
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Calendário Nacional de Vacinação. Nos
últimos anos, o orçamento do PNI cresceu mais de 140%. Necessário que as doses recomendadas e
disponíveis, cheguem até o publico alvo (crianças e jovens).

Em janeiro de 2016, o ministério promoveu alteração no esquema vacinal de quatro vacinas: poliomielite,
HPV, meningocócica C (conjugada) e pneumocócica 10 valente. O Calendário Nacional de Vacinação tem
alterações rotineiras e periódicas em função de mudança na situação epidemiológica, nas indicações das
vacinas ou na incorporação de novas vacinas. Mudanças recentes:

Poliomielite: O esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (2,
4 e 6 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral – VOP (gotinha). Até 2015, o esquema era de
duas injetáveis (VIP) e três orais (VOP). A mudança está de acordo com a orientação da Organização
Mundial de Saúde (OMS). Essa substituição não prejudica a proteção das crianças, que já ficam imunizadas
com as três doses injetáveis.

HPV: O esquema vacinal passou de três para duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Os
estudos recentes mostram que o esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em
meninas saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a resposta imune de mulheres de 15
a 25 anos que receberam três doses. As mulheres vivendo com HIV entre 9 a 26 anos devem continuar
recebendo o esquema de três doses.

Meningocócica: O reforço, que anteriormente era administrado aos 15 meses, passou a ser administrado aos
12 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos. As primeiras doses da meningocócica
continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses.

Pneumocócica: Redução de uma dose na vacina pneumocócica 10 valente. Passou a ser administrada em
duas doses, aos 2 e 4 meses, com um reforço preferencialmente aos 12 meses, que pode ser recebido até
os 4 anos.

Essa recomendação também foi tomada em virtude dos estudos mostrarem que o esquema de duas doses
mais um reforço tem a mesma efetividade do esquema três doses mais um reforço.

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) distribui cerca de 300 milhões de imunobiológicos
anualmente, dentre vacinas e soros, além de oferecer à população todas as vacinas recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) no Calendário Nacional de Vacinação. Nos últimos anos, o orçamento
do PNI cresceu mais de 140%.

Por todo o exposto, observando a necessidade de respeitar o protocolo das vacinas para o bom
desenvolvimento de nossas crianças e jovens, entendendo as dificuldades relacionadas à disponibilidade
dos pais e /ou responsáveis em conciliar horário de trabalho com o horário de funcionamento dos Postos de
Vacinação, apresentamos a presente Indicação esperando que a mesma seja recepcionada pelos Nobres
Pares e ao final aprovada.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018
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Mauro Savi
Deputado Estadual
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