Câmara Municipal de Carmo da Mata

INDICAÇÃO 052/2018

À
Mesa Diretora
Câmara Municipal de Carmo da Mata

Exmo. Sr. Presidente,

A Vereadora que esta subscreve vem requerer que, após tramitação
regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito ou a quem de direito a
seguinte indicação:

Considerando que aspectos operacionais em sala de vacinas merecem
uma atenção especial, pois tratam de medidas essenciais para a aplicação de um
imunobiológico

dentro

de

todos

os

padrões

corretos

de

conservação,

armazenagem e indicações clínicas;

Considerando que o armazenamento e a conservação das vacinas nos
postos de saúde do Município não é feita de forma adequada, uma vez que são
armazenadas em geladeiras quando deveriam ser armazenadas em câmeras
frias;

Considerando que as Câmeras frias são ambientes especialmente
projetados para a armazenagem de produtos predominantemente em baixas
temperaturas e em grandes volumes. E que essas câmeras são as mais
adequadas para os imunobiológicos, pois são projetadas para operarem em
temperatura propícia a sua conservação;
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Considerando que as vacinas, por sua própria composição, são produtos
susceptíveis aos agentes físicos tais como a luz e calor, e que este é bastante
prejudicial por acelerar a inativação dos componentes das mesmas, é necessário,
portanto, mantê-las constantemente refrigeradas e, por isso, há a necessidade de
ter o equipamento de armazenamento adequado e de uma supervisão constante e
eficiente dos equipamentos usados na refrigeração assim como na rede elétrica.

Diante do exposto, visando a melhor conservação das vacinas de forma a
produzir o efeito desejado e prevenir as doenças por elas combatidas, solicito que
o Município providencie a substituição das geladeiras domésticas dos postos de
saúde por câmera frias.

Nestes Termos.
Pede Encaminhamento.

Carmo da Mata, 20 de agosto de 2018.

Silvia Sirlene Barreto
Vereador
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