
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. João Campos, e à

Secretária de Saúde, Sra. Luciana Albuquerque, para promover campanhas de

conscientização sobre as arboviroses zika, dengue e chikungunya, na cidade do Recife.

JUSTIFICATIVA

Estamos vivendo uma endemia de arboviroses nos últimos tempos. A chikungunya

se destaca com o aumento dos casos notificados. Em 2021, o aumento foi de 135,8% quando

comparado ao mesmo período de 2020. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde

de Pernambuco (SES-PE), demonstram que na semana 19, contabilizada de 3 de janeiro de

2021 a 15 de maio do mesmo ano, foram notificados 13.316 possíveis casos das três

doenças que são transmitidas pelo mosquito. Entre o número total, 1.774 casos foram

confirmados de pessoas que contraíram dengue, zika ou chikungunya.

Nesse intervalo de tempo, a arbovirose que apresentou mais apresentou aumento nos

casos notificados foi a chikungunya, com a soma de 135,8% nas notificações de casos

suspeitos. Esse número foi obtido através do comparativo entre os meses de janeiro a maio de

2021 com os dados que foram extraídos no mesmo intervalo de tempo de 2020.



A segunda arbovirose, que mais apresentou aumento nas notificações de casos

suspeitos foi a dengue, que teve um aumento de 61,8%. Entre janeiro e maio de 2020, 727

pessoas ficaram sob suspeita de estarem com dengue. Entre os mesmos meses do ano de

2021, o número das notificações ultrapassou a casa dos mil casos notificados, chegando a

1.176 casos notificados.

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em

Saúde (CIEVS-PE), o Estado de Pernambuco traçou um plano de enfrentamento às

arboviroses do ano de 2019. No entanto, os dados precisam ser atualizados para o ano de

2021, uma vez que os casos aumentaram significativamente e o cenário atual está diferente,

pois há mais de um ano o Brasil enfrenta a pandemia do COVID-19 e os sintomas das

arboviroses se confundem com os da doença causada pelo coronavírus.

Para além disso, quando há falta de informação e conscientização nas comunidades

sobre a fase endêmica das arboviroses, o Sistema Único de Saúde fica sobrecarregado e não

consegue dar conta dos diversos casos que aparecem diariamente de dengue, chikungunya,

zika e covid-19.

Diante de todo o exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que

sejam promovidas campanhas de conscientização sobre as arboviroses, zika, dengue e

chikungunya, na cidade do Recife.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 18 de junho de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne

Vereadora (PT)


