
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 fornecidos espéculos de Collin descartáveis para a realização dos

exames citopatológicos nas Unidades de Saúde da Família no município do Recife.

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.

No dia 30 de Julho, o gabinete da Vereadora Liana Cirne foi procurado por médicos do

Distrito Sanitário III, IV e VII, e por um médico residente em Medicina de Família e

Comunidade do Programa de Residência Médica em MFC da Secretaria Municipal de Saúde

do Recife, para denunciar a falta de espéculos de Collin descartável nas Unidades de Saúde

da Família no município do Recife.



Segundo a OMS, com uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% e a

garantia de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, é possível reduzir, em

média, de 60 a 90% a incidência do câncer cervical invasivo. A população alvo na faixa etária

de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual, a rotina recomendada para o rastreamento

no Brasil é a repetição do exame Papanicolaou a cada três anos, após dois exames normais

consecutivos realizados com um intervalo de um ano.

A repetição em um ano após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a

possibilidade de um resultado falso-negativo na primeira rodada do rastreamento Custo

espéculo descartável no varejo é de R$ 1,50 (um real e cinquenta). Já o custo do tratamento

do câncer de colo uterino é de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ao ano. Países com cobertura

superior a 50% do exame citopatológico realizado a cada três a cinco anos apresentam taxas

inferiores a três mortes por 100 mil mulheres por ano e, para aqueles com cobertura superior

a 70%, essa taxa é igual ou menor a duas mortes por 100 mil mulheres por ano.

No Brasil, aproximadamente 28% da população é mulher dentro da população alvo

(entre 25 e 65 anos), a média de 1100 mulheres na faixa etária por equipe de Saúde da

Família (média de 4000 pessoas na população adscrita). Média de 12 exames por semana. O

câncer do colo do útero corresponde, aproximadamente, a 15% de todos os cânceres que

ocorrem no sexo feminino.

Vale salientar que, não são só mulheres que precisam acessar esse serviço; muito pelo

contrário, homens trans e pessoas não-binárias com vagina também precisam. Doenças como

o câncer de colo de útero, que podem ser prevenidas nas consultas ginecológicas, acabam

atingindo essa população justamente pela falta de materiais básicos que são necessários para

o cuidado genital básico.

Por tais razões, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que seja feita

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 fornecidos espéculos de



Collin descartáveis para a realização dos exames citopatológicos nas Unidades de Saúde da

Família no município do Recife.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 04 de agosto de 2021.

___________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora (PT)


