
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, e à Secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, a

fim de que sejam fornecidas vacinas contra febre amarela na Policlínica Gouveia de

Barros.

Da aprovação deste requerimento, dê-se ciência à equipe de trabalhadores da

Policlínica Gouveia de Barros, localizada no Pátio de Santa Cruz, n. 140, Boa Vista,

Recife-PE, CEP: 50060-230.

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.

Após denúncias por conta da falta de exames laboratoriais na Policlínica Gouveia de

Barros, a vereadora Liana Cirne, no dia 30 de junho de 2021, com parte de sua equipe,

dirigiu-se à policlínica a fim de averiguar o funcionamento do local.



A febre amarela (FA) silvestre é uma doença infecciosa febril aguda, não contagiosa,

causada por um arbovírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridade. Epidemiologicamente,

a doença pode se apresentar sob duas formas distintas: febre amarela urbana (FAU) e febre

amarela silvestre (FAS), diferenciando-se uma da outra apenas pela localização geográfica,

espécie vetorial e tipo de hospedeiro.

Muitas pessoas que contraem a febre amarela não apresentam sintomas, e quando os

apresentam, os mais comuns são febre, dores musculares em todo o corpo, principalmente nas

costas; dor de cabeça; perda de apetite, náuseas e vômito; olhos, face ou língua avermelhada;

fotofobia; fadiga e fraqueza. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger da febre

amarela e suas complicações.

De acordo com os funcionários da policlínica Gouveia de Barros, algumas das vacinas

disponibilizadas são: BCG, tétano, tríplice viral, tetra viral hepatite B, febre amarela. No

entanto, a vacina de febre amarela está em falta atualmente, deixando a população

desassistida.

Diante do exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que sejam

fornecidas vacinas contra febre amarela na Policlínica Gouveia de Barros.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 30 de junho de 2021.

___________________________________________
Liana Cirne Lins
Vereadora (PT)


