
 

PROPOSIÇÃO Nº 032/2021                    Cruzeiro do Sul, 11 de março de 2021. 

 

 O Vereador abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos colegas Edis desta 

Câmara de Vereadores a seguinte: 

 

PROPOSIÇÃO 

 

Proponho ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, 

Médicos do Município e Comitês Regionais que realizem uma análise, com máxima urgência, 

sobre a possibilidade da distribuição dos medicamentos do tratamento precoce para o 

enfrentamento da Covid-19 em nossa cidade. É sabido, sim, que temos à disposição na 

Secretaria de Saúde o KIT, porém precisamos adiantar o processo. Não somente para casos 

graves e confirmados. Isso pode ser tarde.   

Acrescento e apresento como sugestão que se busque embasamento e experiências 

positivas junto a gestores de outros municípios do Brasil que vem sendo amplamente 

divulgados em jornais, redes sociais e demais. Esses relatos apresentados são de municípios 

que de longa data adotaram como prática a profilaxia e tiveram e estão tendo resultados 

amplamente satisfatórios no que diz respeito ao controle da doença. 

Os casos vêm aumentando em nosso município e alguma coisa precisa ser feita. 

Somente o isolamento social e o uso de máscaras e o fechamento do comércio não está 

ajudando. 

Cada vez mais situações empíricas (casos práticos) estão demonstrando que, de 

alguma forma, atacar o vírus com o kit completo pode dar resultados e salvar vidas. 

Sobre o tratamento precoce, evidências e mais evidências indicam a importância da 

medicação se iniciar o quanto antes conforme o aparecimento dos sintomas, com vários 

medicamentos que já fazem parte do coquetel oferecido pela prefeitura e que não trazem 

efeitos colaterais se administrados sem necessidade. 

A indicação visa reduzir os casos moderados e graves da doença aplicando tratamento 

logo no início dos sintomas, sem precisar esperar pelos resultados dos testes. 

 Este prazo é um tempo precioso para salvar vidas. 



 Em diversas cidades do mundo, assim como alguns serviços e municípios do Brasil, 

que adotaram protocolos de tratamento precoce obtiveram êxito no controle da infecção. Um 

grande número de estudos, inclusive recentemente publicados, mostram benefícios do 

emprego de diversas medicações na fase inicial da doença, reduzindo a taxa de internação e 

especialmente a ocorrência de óbitos.  

Não sou médico especialista, mas por experiência com conhecidos e familiares, 

percebi que é fundamental que se inicie o uso dos antibióticos, a fim de evitar o agravo do 

quadro. Portanto, diante do cenário preocupante, principalmente da extrema escassez de leitos, 

é fundamental que o tratamento precoce seja aplicado a toda a população que necessite e 

queira se proteger. 

 Temos o dever de oferecer esperança. É o momento de assumirmos o protagonismo 

na região. 

Aproveito o momento para solidarizar-me com todas as famílias que tiveram perdas, 

sofreram e sofrem por causa desta doença. 

 Certo de ter a aprovação dos demais pares. 

             

 

        DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

Vereador 

 

 


