
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 formulada indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João

Henrique de Andrade Lima Campos; à Secretária da Mulher, Sra. Glauce Medeiros; e à

Secretária da Saúde, Sra. Luciana Albuquerque, a fim de que haja rodízio de serviços

no caminhão do mamógrafo móvel em todas as Unidades de Saúde da Família no

município do Recife, no mês do Outubro Rosa.

JUSTIFICATIVA

O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, ao versar

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal direito deve

ser garantido por todos os agentes públicos, inclusive as vereadoras e os vereadores, que têm

função de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme art. 39 da Lei Orgânica.

A elevada incidência do câncer de mama no mundo deflagrou, na década de 1990, um

movimento popular denominado Outubro Rosa que tem como foco a luta contra o câncer de

mama e o estímulo à participação da população no combate a essa doença. Este movimento

teve seu início nos Estados Unidos da América e, posteriormente, expandiu-se ao redor do

mundo. Iluminar de rosa monumentos e prédios públicos foi uma das iniciativas para chamar



a atenção da população sobre o tema. Recentemente, o Outubro Rosa também possui a

proposta de conscientizar a população feminina sobre a prevenção do câncer de colo de

útero1.

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente

2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por

câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população,

com 684.996 óbitos estimados para esse ano (15,5% dos óbitos por câncer em mulheres)2.

O câncer do colo do útero é o quarto mais incidente na população feminina mundial,

com aproximadamente 530.000 casos novos por ano no mundo, e também é o quarto com

relação à mortalidade. A estimativa para 2018 era de 311.365 mortes em todo o mundo. As

áreas com menores níveis de desenvolvimento possuem as maiores taxas de incidência3.

Em Pernambuco, as estimativas para cada ano do triênio 2020-2022 são de 2,3 mil

casos novos de câncer de mama com uma taxa bruta de 47,86 casos a cada 100 mil mulheres

e 730 casos novos de câncer do colo útero com uma taxa bruta de 14,64 a cada 100 mil

mulheres4.

Atualmente, Recife possui 250 equipamentos de saúde, dentre eles estão as unidades de

saúde da família espalhadas pelos distritos sanitários de I a VIII. Torna-se imprescindível o

rodízio do mamógrafo móvel em todas as unidades de saúde da família, pois estão localizadas

em sua maioria nas periferias do município, alcançando um público maior de mulheres
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vulneráveis que residem nas comunidades, visando o empoderamento e a conscientização

sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de

colo de útero.

Diante do exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, para que seja feita

indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João Henrique de Andrade Lima Campos; à

Secretária da Mulher, Sra. Glauce Medeiros; e à Secretária da Saúde, Sra. Luciana

Albuquerque, a fim de que haja rodízio de serviços no caminhão do mamógrafo móvel

em todas as Unidades de Saúde da Família no município do Recife, no mês do Outubro

Rosa.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 15 de setembro de 2021.

___________________________________________
Liana Cirne Lins
Vereadora (PT)


