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DISPÕE SOBRE A VACINAÇÃO
DOMICII-IAR ÀS PESSOAS COM
DEITICIÊNCIA MOTORA,
MULTIDEITICIÊNCIA PROIIUNDA COM
DTFTcULDADE DE r_OCOMOÇÃO,
DOENÇAS INCI\PACITANTES E
DEGENERATIVAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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A ASSIIN,IB LIITA LIìG IST,ATIVA O ESTADO DO AI4AZONAS DtrCRETA

Art. l' - lrica

rrLrlticlcfìciência

clegerrcrat ivas.

asscguracla a vacinação dorniciliar às pessoas com defìciôncia motora,

¡rlofìrnda corll clificLllclade de locorroção, docrrças incapacitarrtes e

S\ lo - Para c[citos dcsta I-ei. consiclcra-se

l- Pessoa colll dcfìciêllcia llrotora, aquela de car'áter penllar'ìcnte, ao nível clos rnernbr.os
irrferiores e supcriores, de gt'au igLral oLr supelior a600/o (sessenta por cerrto), avaliada
cle acorclo con'ì a legislação rzigentc, clesde qLre:

a) A defìciêrrcia difìcLrlte a loconroção na vicla pública serl aL¡xílio ou serï reclrrso os
tleios cle cotn¡tettsação, Itotrteadarlrente próteses e órteses, cacleiras cle roclas, muletas
oLr bcltgalas. no caso de delìciência nlotora ao nível dos nlelll[rlos inl'eriores;

b) A clcficiência dilicLrlte o acesso oLr r-rtilização clos transportes públicos coletivos
collvcllciottais, tto caso cle del'iciência urotora ao nível clos lneurbros sLrperiores;

2- Pcssoa coltr tltttlticleficiência profurrcla, qLralqLrer pessoa conl cle ficiência nrotora que,
pal'a alélll de se e¡lcol'ìtrar l'ìas condições rel'cridas no itcm 2, enferma
cttlrulativallente de dc{ìciôncia sensorial, intelectr-ral oLl visLral cle caráter permanente
clc que resulte Lllll grau de irrcapaciclade igLral ou sirperior-a90o/o.

{ 2" - Para fitts do dis¡tosto no capLrt. considera-se clonticílio. além do domicílio civil. as
elrtidades clc atendinlerrto públicas oLr as serl1 fins luclativos cotlvelliaclas cout o pocler
¡rúblico. nas quais as pessoas clc qr-re trata essa Lei este.ianr abrigaclas sendo assitidas.
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GABII\trTE DO DEPUTADO SIDNEY LEITE

Art. 2o - A vacinação será executada priolitariarnente no período cle carnparrha de vacinação

tìxado pclo Pocler Executivo.

Art.3o - O Poder E,xecutivo legulanrerrtará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. a cont¿ìr'

da data de sua publicação.

Art.4o - Esta lei entrará em vigor na data da sua pLrblicação

PLENÁRIO RUY ARAÚJO. em Manaus .29 de março cle 20ll

S

tado E rual

Presiden da Comissão de Educação
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GABINETE DO DEPUTADO SIDNtrY LEXTE

JUSTIFICATIVA

A vacirração é a ntalleira ntais eficaz de prevenir doenças. O

Brasil tem evolr¡íclo nos [rltirlos arlos nessa área. especialrnente conl a criação do Programa

Nacional de Itnunizações (PNI), err 1973. qLre facilitoLr o acesso da popLrlação às vacinas.

Poréni, as difíceis sitr"rações enh'entadas pelas pessoas com deficiência lísica e/oLr com

mobilidade redr-rzida têm dificultado oLr inrpedido o acesso a esse serviço prestado pelo

Sistema Único de Saúde (SUS) qLre segue o cronograma estabeleciclo pelo Ministério cla

Saúde.

As linritações co¡lo difrcL¡ldade de r-novirnenl.ar-se. clc

f'lexibilidade. coordenação rì-ìotora e percepção. somada a lalta de acessibilidade. tem por

vezes inrpedido que as pessoas cont deficiência física e/ou ¡nobilidade redLrz-ida" que

necessitam de Llm apoio para se locomovelem fiquern ser-n a devida vacinação.

Neste contexto. prevê a Lei 8.080 de l9 de seternbro cle 1990

Art. l9-l - São estabelecidos. no âmbito do Sisterna ú¡nico cle

Saúde, o atendirrento dorniciliar e a internação donliciliar.

ss 2o O atendirlerrto e a ititerrtação clorniciliares serão realizadcls por eqLripe's

mLrltidisciplinares que atuar'ão nos níveis da rreclicina preventiva. terapêLrtica e reabilitadola.

ss 3o - O atendinrento e a interrração domiciliares só poderão ser realiz-ados por indicação

méclica. com expressa concordância do paciente e cle srra fàr¡ília
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GAISII\ETE DO DEPUTADO SIDI\trY I-E{TE

Assim sendo. espero contar conl o apoio clos Nobres Pares para

a presente proposição qLre tern por ob.ietivo beneficiar às pessoas corx det-ic¡ência f'ísica e/oLr

mobilidade redLrzida qLre as irnpossiLrilitem de se deslocarern até unr dos locais de vacinação.

PLENARIO IìUY AIìAUJO. em Manar¡s. 29 de rrarço de 2017

SI EIT
putado Est al

Presiden da Co¡nissão de Educação
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