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Senhor Presidente:
O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após
ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta Casa solicite ao Poder Executivo e Secretaria da
Saúde
que estude a possibilidade de confecção e distribuição, para pacientes que
passarem pela triagem, sob prescrição médica, de “Kits de Remédios” para tratamento dos
sintomas gripais e de auxílio no tratamento no período de isolamento do COVID 19. Que seja,
então, feita a avaliação por especialistas do município dos vários estudos e propostas de
medicamentos que apresentem eficácia no tratamento do COVID19, acelerando assim, a
recuperação dos pacientes. O Kit seria composto pelos medicamentos e instruções como:
uso e cuidados básicos. Em anexo exemplos de Prefeituras que adotaram a medida em seus
municípios.

Justificativa:
Nosso pedido é baseado em medidas adotadas em algumas prefeituras, inclusive, que
tivemos contato, para entender melhor os resultados, que foram positivos. A eficácia de tais
remédios não é comprovada contra o CORONAVÍRUS, porém apresentam bons resultados na
recuperação auxiliando em problemas como: carga viral, infecções, febre, pneumonia e outros.
Alguns desses remédios são, inclusive, indicados na cartilha do Ministério da Saúde para tal
tratamento. Sabemos que o município disponibiliza alguns medicamentos, mas nosso pedido parte
da ideia de um kit, evitando o trânsito desses pacientes em farmácias e, consequentemente, pela
cidade.
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Sala das Sessões em, 13 de Julho de 2020.

________________
Lucas Azevedo
Vereador MDB
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