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AUTOR: Deputado JOSUÉ NETO (PSD)

ANO: 2019

ASSUNTO: REQUER, NA FORMA REGIMENTAL, O ENCAMINHAMENTO DESTE

REQUERIMENTO SOLICITANDO AO EXCELENTíSSIMO SR. PREFEITO DE

MANAUS, ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO SOBRE O

oBRIGATORIEDADE DE INSTALAçÃO DtSpLAyS CONTENDO ALCOOL GEL

7OO(O PARA HIGIENE DAS MÃOS NOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS

MUNICIPAIS.

Deferldo pela Fnesidência
Oficie-se

Em

ce"P €nte

JUSTIFICATIVA

Apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, assunto de

interesse público no que diz respeito da obrigatoriedade de instalar displays

contendo Álcool em gel 7Oo/o para higiene das mãos em locais públicos e privados

acessíveis ao público, em atenção a Lei Promulgada n.o 150, de 2110512013.

lnformo que no mês de fevereiro, foram notificados 8.973 casos de

sarampo em Manaus, o que abrange 7.126 casos confirmados, 1.842 descartados e

cincos casos que ainda estão em investigação.

Do total de 7 .126 casos confirmados, 24,60/o estão na faixa etária de 20 a

29 anos, seguida da faixa etária de 15 a 19 anos (21,2o/o), menores de um ano

(17,4o/o), de 30 a 49 anos (14,4%) e de 01 a 05 anos (11,9%).
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Em Manaus, a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola

e caxumba, é recomendada para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos, e

está disponível em 183 salas de vacina da rede municipal.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou

neste sábado (23) que o estado registrou quatro mortes na última semana por

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A doença é causada pelo vírus da

gripe lnfluenza A, H1N1, que - segundo o órgão - está circulando no estado.

Confira detalhes dos casos registrados:

Bebê de 11 meses, em Manaus;

Mulher hipertensa e diabética de 52 anos, em Manacapuru;

Mulher grávida, em Parintins;

Homem de 37 anos, em Manaus.

Outros obitos estão em investigação, segundo a FVS. Em todos os casos,

os pacientes procuraram o serviço de saúde tardiamente. O Laboratório Central de

Saúde Pública (LACEN-FVS) confirmou na tarde da última sexta-feira (22) que o

agente etiológico nos casos de obito foi lnfluenza A, transmitida pelo H1N1.

Conforme o Boletim Epidemiologico de Vigilância de Síndrome Gripal, até

o momento, foram registrados 104 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

(SRAG), das quais 27 foram positivas para lnfluenza A (H1N1), em jovens e adultos,

e 18 casos positivos para Vírus Sincicial Respiratório (VRS), em crianças menores

de dois anos.

lsto posto requeiro, com amparo regimental, que seja encaminhado

expediente, pedido de providências a respeito da obrigatoriedade de disponibilização

de Alcool em gel 7Oo/o para higiene das mãos nos estabelecimentos públicos e

privados acessíveis ao público, buscando dessa rma o bem-estar da população

Plenário Ruy Araújo, 28

JosDe
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de 2019.


