Niterói começa a cadastrar voluntários para participar dos testes da vacina contra o coronavírus

06/08/2020 - A Prefeitura de Niterói abriu nesta quinta-feira (06) as inscrições para
profissionais de saúde do município interessados em participar do ensaio clínico da fase 3 da
vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O estudo é
coordenado pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e irá avaliar a eficácia e a segurança da
vacina contra o novo coronavírus.

Em Niterói, o estudo será conduzido em parceria com a Fundação Municipal de Saúde de
Niterói, onde serão realizados o recrutamento e acompanhamento de pacientes na Policlínica
Dr. Sérgio Arouca e no Hospital Municipal Oceânico. A expectativa é recrutar cerca de 850
voluntários na cidade, todos profissionais de saúde.

Os interessados podem enviar e-mail para vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com com o nome
completo, um telefone para contato, ocupação e instituição. Vale ressaltar que, posteriormente,
será necessário apresentar registro profissional e crachá da instituição na qual trabalha. A
Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo recrutamento, coleta de dados e
amostras biológicas já em agosto.

Os voluntários passarão por entrevistas e avaliações médicas e, caso concordem com os
termos do estudo, receberão duas doses da vacina, com 14 dias de intervalo, e serão
monitorados pelos pesquisadores por um ano para análise dos resultados sobre a eficácia da
vacina e também sobre a existência ou não de possíveis reações adversas.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou a importância para a cidade em participar desse esforço da
comunidade científica para a descoberta de uma vacina eficaz e segura contra a Covid-19.

“Niterói mais uma vez sai na frente, na vanguarda, nessa parceria com instituições de
pesquisa. Com esse esforço, acreditamos que a comunidade científica, até o fim do ano,
chegue à conquista da vacina que para podermos voltar ao normal anterior a essa pandemia”,
afirmou o prefeito. "Todas as medidas que a Prefeitura de Niterói adotou no combate ao novo
coronavírus e no Plano de Transição Gradual para o Novo Normal são baseadas na ciência e
nas melhores experiências internacionais. E essas ações, junto com a conscientização da
população, têm nos conduzido nessa batalha pela vida desde o início da pandemia".
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Benefícios sociais - As recargas para o mês de agosto dos cartões pré-pagos para os
beneficiários dos programas Renda Básica, Busca Ativa e para os Microempreendedores
Individuais (MEIs) começam neste sábado (8). O primeiro depósito será para os MEIs, no dia 8.
No dia 9, será a vez de todas as categorias profissionais do Busca Ativa, como quiosqueiros,
catadores de recicláveis, artesãos, vendedores ambulantes cadastrados, entre outros. Os
beneficiários inscritos no CadÚnico receberão nos dias 10, 11 e 12.Â E as famílias de alunos
da rede municipal de ensino não inscritas no CadÚnico terão o crédito efetuado nos dias 13 e
14.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Ellen
Benedetti, explicou que no dia 10 será efetuada a recarga para quem tem a letra inicial do
nome de A até F. No dia 11, será a vez daqueles com iniciais de G até M. No dia 12, para
pessoas com nomes iniciados de N até Z. Para os responsáveis de alunos matriculados na
rede municipal não inscritos no CadÚnico, o depósito será feito no dia 13 para aqueles com as
inicias do nome de A até J. No dia 14, para quem tem nome iniciado pelas letras de K até Z.

“É importante as pessoas que recebem estes benefícios estarem atentas a este calendário.
Vale ressaltar que a Prefeitura de Niterói estendeu até dezembro de 2020 o auxílio no valor de
R$ 500 mensais”, pontuou a secretária.

Ellen Benedetti lembrou, ainda, que as famílias que não estão inseridas nestes programas
sociais e foram contempladas com cestas básicas entregues pelo Município, irão receber a
cesta a partir do dia 13 de agosto. De acordo com a secretária, a lista com estes beneficiários
já está disponível no portal da Transparência.

O levantamento foi feito a partir de um trabalho conjunto entre a secretaria municipal de
Assistência Social e as equipes do programa Médico de Família, que identificou as famílias que
precisavam deste suporte”, disse Ellen Benedetti.

2/2

