Secretaria de Estado da Saúde

MANIFESTO DOS PREFEITOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SAÚDE – DRS III – ARARAQUARA – ÁREA ADMINISTRATIVA CENTRAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Considerando o avanço da Pandemia do COVID 19 no território de abrangência do
Departamento Regional de Saúde – DRS III – Araraquara, que congrega 24 municípios com uma
população estimada de hum milhão de habitantes;
Considerando o grande aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI COVID 19 em nosso
território nesta nova onda, saindo de uma média de 46% para 93% de ocupação no espaço de
15 dias;
Considerando a necessidade de envidar esforços em reduzir a transmissibilidade do vírus, assim
como a mortalidade;
Considerando a comprovação da circulação da variante P1 do novo Coronavírus no município de
Araraquara e, de forma não oficial nos demais municípios da região, já que os profissionais de
saúde são comuns em boa parte das instituições e a população circula de forma efetiva na
região;
Considerando o aumento exponencial do número de novos casos do COVID 19, de novas
internações e óbitos no território;
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Considerando a dificuldade em efetivar o isolamento social, visto que mesmo medidas mais
restritivas não logram superar os 50% de isolamento e que as estratégias de comunicação não
têm sensibilizado a população acerca da gravidade da situação que vivenciamos;
Considerando que esgotamos a disponibilidade de recursos humanos para a implantação de
maior quantidade de leitos e que os existentes eventualmente não se encontram disponíveis
devido à insuficiência de recursos humanos, haja vista o esgotamento físico e mental da força
de trabalho que vem exaustivamente se dedicando ao cuidado hospitalar e ambulatorial;
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Considerando que os recursos de terapia para além dos leitos, tais como suprimento de
oxigênio, disponibilidade de equipamentos de hemodiálise também estão se esgotando sem
possibilidade de provisão em curto ou médio prazo;
Considerando a importância de garantir a imunização individual e coletiva como forma de
proteger contra as formas moderados e graves do COVID-19, minimizando a necessidade de
atendimento médico especializado, hospitalização, internação em UTI e, consequentemente,
reduzir a quantidade de óbitos e inibir o previsível colapso no sistema de saúde regional;
O Grupo de Prefeitos da região abrangida pelo Departamento Regional de Saúde III – Araraquara
vem através deste, solicitar ao Ministério da Saúde, a disponibilização imediata de
imunobiológicos contra o COVID 19 para a população local (dos 24 municípios) como forma de
protegê-la, considerando o grande risco a que está exposta, principalmente devido ao
recrudescimento da doença frente à circulação desta nova cepa que está implicando no
esgotamento da capacidade assistencial regional.
Assinaturas:

JOSÉ MANOEL DE SOUZA
Prefeito de Boa Esperança do Sul

VLADIMIR ANTONIO ADABO
Prefeito de Borborema

FABRICIO ANTONIO RONCOLLI
Prefeito de Candido Rodrigues
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ADRIANO MARÇAL DA SILVA
Prefeito de Gavião Peixoto

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeito de Ibitinga

VLADIMIR DO CARMO REGGIANI
Prefeito de Itápolis

RÔMULO LUIS DE LIMA RIPA
Prefeito de Porto Ferreira

TENENTE BRAZ RODRIGUES
Prefeito de Rincão

MARCELO APARECIDO VERONEZI
Prefeito de Santa Ernestina

LUIZ ANTONIO NOLI
Prefeito de Santa Lúcia

Secretaria de Estado da Saúde

AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito de São Carlos

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
Prefeito de Tabatinga

VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO
Prefeito de Taquaritinga

ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI
Prefeito de Matão
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GINO JOSE TORREZAN
Prefeito de Dourado

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito de Nova Europa

ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS
Prefeito de Dobrada

DIRCEU BRAS PANO
Prefeito de Américo Brasiliense

EDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA
Prefeito de Araraquara

