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REQUERIMENTO Nº 238 / 2021 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora 

após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao Prefeito 

Miguel Coelho, interceder junto a Secretária de Saúde, Senhora Magnilde Albuquerque, que 

incluam as mulheres lactantes nas prioridades para a vacinação contra a Covid-19. 

JUSTIFICATIVA: 

  No cenário pelo qual o país atravessa, uma das principais questões que afligem a 

população brasileira é a vacinação contra a covid-19. Temos acompanhado com muita 

preocupação todo o cenário que cerca o desenvolvimento do processo da vacinação. 

 Com tantas informações desencontradas acerca de planos de vacinação divergentes, entre 

Governo Federal, Governos Estaduais e Municipais, a população fica a cada dia com mais 

dúvidas.  

Compreendemos que a gestão municipal tem feito um esforço para garantir da forma mais 

rápida possível a vacinação da população petrolinense. Entretanto, entendemos que alguns grupos 

precisam receber um olhar especial, como no caso das mulheres lactantes.   

Em que pese o fato de ainda não termos todas as informações necessárias a respeito da 

covid-19, importantes pesquisas já vem demonstrando a importância da imunização das lactantes, 

uma vez que todos os estudos desenvolvidos até o momento ou em desenvolvimento tem 

explicitado a provável imunização das crianças que estão sendo amamentadas por mães 

imunizadas. E mais, em nenhum dos estudos foi verificado qualquer risco para a mãe lactante ou 

para a criança. 

Nesse sentido esperamos que a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina possa, a 

exemplo de outras cidades brasileiras, incluir as mulheres lactantes na lista de prioridades para a 

imunização contra a covid-19.  

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 
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