INDICAÇÃO Nº 19, DE 2022

INDICO, nos termos do artigo 159 c/c art. 33-A, III, da Consolidação do Regimento Interno,
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, João Doria, que determine aos órgãos
competentes do Poder Executivo, especialmente às Secretarias de Saúde e de Educação,
que, como forma de se incentivar a imunização infantil contra a Covid-19 e como forma de
se estimular a leitura, estabeleça uma campanha na qual se presenteie com um livro, de
acordo com cada faixa etária, as crianças que se vacinarem.

JUSTIFICATIVA
Estamos vivendo no país e também no estado de São Paulo uma situação desafiadora e
excepcional para contenção e minimização dos impactos da Covid-19. No que tange às
crianças, desde o início da pandemia ao menos 300 crianças entre 05 e 11 anos morreram
em decorrência da Covid-19 no Brasil. Pelo menos, 1.400 crianças foram diagnosticadas
com Síndrome Inflamatória Multissistêmica, quadro grave associada ao SARS-CoV-2, e,
atualmente, são elas que correm mais risco diante da Ômicron, variante altamente
transmissível1. Nesse contexto, a vacinação infantil se faz imprescindível para que essa
população seja protegida, evitando casos graves e diminuindo a transmissibilidade da
doença.
Em que pese já termos a autorização da Anvisa para uso da vacina Pfizer-Comirnaty para
imunização de crianças de 05 a 11 anos, bem como as principais agências reguladoras do
mundo e as sociedades brasileiras de pediatria (SBP), imunização (SBIm) e infectologia
(SBI) com posicionamento favorável a esta vacina, temos visto muita resistência e dúvidas
de pais e familiares sobre a vacinação infantil, além de inúmeras notícias falsas e
desinformação sobre a pauta. Situação que é acentuada pelo discurso irresponsável da
presidência da república e de alguns políticos contra a vacinação deste público. Além disso,
desde 2015, a vacinação rotineira de crianças, abaixo de 05 anos contra outras doenças,
vem sofrendo constantes quedas, o que foi bastante agravado durante a pandemia2.
Nesse cenário, faz-se fundamental e urgente a atuação do poder público para esclarecer
dúvidas e romper com o ciclo de desinformação que permeia a pauta, incentivando a
adesão de pais e cuidadores à vacinação infantil. É com esta motivação que se propõe a
presente indicação, atrelar a vacinação ao oferecimento de livros para as crianças como um
ato lúdico de incentivo à vacinação. Sabe-se que campanhas com este tipo de enfoque
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incentivam uma percepção e memória positiva das crianças à vacinação. Além disso,
também é uma boa forma de fomentar a leitura, contribuindo para a universalização do
direito ao acesso ao livro, à leitura e à escrita.
Cumpre destacar que medidas deste tipo têm sido adotadas em algumas capitais
brasileiras, como é o caso da Prefeitura de Recife3. Acredito que o Estado de São Paulo
teria condições de adotar medida semelhante e que nenhum esforço deve ser medido para
garantir a prioridade absoluta dos direitos e interesses das crianças (art. 227, CF/88), por
isso, faço a presente indicação.

Sala das Sessões, em 01/02/2022.
a) Marina Helou
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