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sobre o a doença Herpes Zoster.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
DECRETA:

Art. te Fica instituída, no âmbito do Estado do Amazonas, a Campanha de
Conscientização sobre a doença Herpes Zóster.

Parágrafo único: O objetivo é promover ampla divulgação das características desta

doença, suas causas, sintomas, tratamentos e indicação das medidas preventivas a serem
adotadas, ampliando o nível de informação, superação de preconceitos e atuação afirmativa
do Estado.

Art. 2e Esta campanha deverá ser desenvolvida por meio da veiculação de anúncios
nos meios de comunicação como internet, rádio, televisão, jornais, revistas, fixação de
cartazes e distribuição de cartilhas nos estabelecimentos de saúde públicos e privados;

realização de palestras e audiências públicas sobre o tema, atualização e treinamento dos
profissionais da saúde.

Art. 3e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Ruy Araújo ,28 d

RICARDO ICOLAU

maio de 20L9.

Deputad

Av. Márlo Ypiranga Montelro, 3950, Farque Dez. Manaus/AM . Fone: 3183.441S

{i,i; *lrv.acaraonlcolâu.com.bÍ !l @o.ou*naorlÊrrdonlcolru @ @tcardonlcotcu fi doputado.rlcordonlcolâu@sloâm.gov.bt



PODER LEGISTATIVO
ASsEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DEPUTADO ESTADUAL RICARDO NICOLAU - PsD

JUSTIFICATIVA

O Zóster, ou herpes-zóster, é popularmente conhecido como "cobreiro" e se
manifesta numa inflamação aguda causada pelo mesmo vírus da catapora. Após
desenvolver a catapora, o que normalmente acontece na infância, o indivíduo fica com
o vírus adormecido no sistema nervoso.

Quando ocorre eventual queda na imunidade, pode ocorrer a reativação desse
vírus e o desenvolvimento do zóster. Seu principal sintoma é a dor intensa na extensão
do nervo da medula espinhal até a pele, o que pode se manter mesmo após a cura das
lesões. É a chamada "neuralgia pós-herpética".

Na maioria dos casos a neuralgia se resolve nos primeiros três meses, mas em
alguns casos pode persistir por anos. No Brasil, a cada ano, registram-se cerca de
10.000 hospitalizações no sistema público por varicela (catapora) e zóster.

A taxa de mortalidade por complicações em adultos aumenta a partir dos 50
anos de idade, no entanto o diagnóstico em jovens tem sido frequente sendo o estresse um
dos fatores que vem mudando o perfil daqueles afetados pela infecção e fazendo a doença
aparecer cada vez mais cedo. A doença pode deixar sequelas que vão de cicatrizes a cegueira
e surdez. Também é comum a neuralgia pós-herpética, conhecida como nevralgia, uma
condição dolorosa que é ativada na maioria daqueles que desenvolvem a herpes-zoster e que
pode durar vários anos. A condição pode ser tão intensa que afeta movimentos simples, como
vestir-se ou levantar-se da cama.

Para o tratamento do zóster são utilizados, em geral, medicamentos antivirais,
na tentativa de diminuir o tempo, a gravidade e as complicações; analgésicos para
reduzir a dor e corticosteróides para reduzir o processo inflamatório, também a

disponibilidade de vacina que é recomendada pelas autoridades da saúde para pessoas
com mais de 50 anos.

Assim sendo, verificando-se o amplo desconhecimento por parte da população
sobre o zóster, bem como a gravidade das consequências de um não tratamento,
justifica-se sobremaneira a relevância do presente projeto de lei, razão pela qual
solicito o apoio dos nobres pares.
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