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PROJETO DE LEI N' 53 019

DtsPoE soBRE Á CR\AçÃO DO CARTÃO

DIGITAL DE VACINA - CDV, NO ESTA DO DO

AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNC'AS

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.1o. Fica criado, no Estado do Amazonas, o Cartão Digital de Vacina - CDV, no
âmbito do Sistema Estadual de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de
Estado da Saúde - SUSAM

S 1o. A instituição do Cartão Digital de Vacina - CDV, visa o controle digital da
imunização, realizada através do Calendário Nacional e Estadual de vacinação.

S 2o. O CDV permitirá que o Es:tado do Amazonas tenha um controle mais eficaz,
acerca das estatísticas, sobre a aplicação das vacinas inseridas no Calendário
Nacional e Estadual de Vacinas, sobre a população alvo.

Art. 20. O Cartão Digital de Vacinação deverá utilizar recursos
computacionais/digitais para cadastrar informações de vacinação, contendo,
dentre outros, o local; o lote de fabricação; a data de vacinação; e o fabricante, na
conformidade das leis que regulamentam o tema.

Art. 30. As informaçÕes deverão ser inseridas tanto pelo sistema público quanto
pelo privado de vacinação, sendo disponibilizadas de forma eletrônica e via
internet, por meio, inclusive, de aparelhos smartphones.

Art. 4o. A Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM deverá utilizar as informações
para planejar as açÕes sanitárias, promover campanhas de conscientização e
realizar as aquisiçÕes de vacinas e sua administração de forma mais adequada.
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Art. 50. O Poder Executivo, poderá, através de sua Secretária de Estado da
Saúde - SUSAM, editar normas regulamentadoras para a aplicação desta Lei.

Art. 6o. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correram à conta das
dotaçÕes proprias, suplementado, se necessário.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS, 20 DE AGOSTO DE 2019.

O DO AMAZONAS ,EM

Dra. Maya ra Pinheiro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

As doenças endémicas preocupam a saúde pública há muito
tempo. Graças ao avanço das investigações científicas e da medicina, tais
doenças estão sendo combatidas, graças a aplicação de vacinas.

As vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na
defesa do organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos, e
consiste na proteção do corpo por meio de resistências às doenças que o
atingiriam. Elas são compostas por substâncias e microrganismos inativados ou
atenuados que são introduzidos no organismo para estimular a reação do sistema
imunológico quando em contato com um agente causador de doenças.

Em 1776, porlanto há mais de 200 anos, foi produ zida a
primeira vacina, contra o vírus da varíola -. hoje erradicado. Nessa época, o
médico britânico Edward Jenner elaborou as vacinas a partir de lesões em vacas
e, hoje em dia, por meio de avanços tecnológicos na medicina, existem vacinas
para diversas doenças como contra gripe, hepatite, febre amarela, sarampo,
tuberculose, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, meningite, poliomielite, diarreia
por rotavírus, caxumba e pneumonia causada por pneumococos entre muitas
outras que estão em constante evolução e estudo.

No Brasil o Programa de lmunizaçÕes (pNl) criado e
gerenciado pelo Ministério da Saúde, tem como principal objetivo manter o
controle de todas as doenças que podem ser erradicadas ou controladas com o
uso da vacina.

Desta feita, a vacina é, em síntese, uma medida preventiva,
ou seja, é um mecanismo que visa o controle, eliminação e erradicação de
doenças imunoprevenível. Em outras palavras, a aplicação de vacina, no público-
alvo em geral, faz parte da política de prevenção e manutenção da saúde da
população, como uma política de estado.
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No entanto, para que se tenha um maior controle e mais
eficácia na aplicação das vacinas, é importante a implementação de políticas
públicas mais modernas e mais eficazes no controle dessas endemias,
notadamente, modernizando a forma de controle, que nos dias atuais, ainda é
feita de forma física, ou seja, cada imunizado possui consigo uma caderneta
física, um pedaço de papel que, por maior cuidado que tenha o portador/usuário,
com o tempo se deteriora, se extravia ou fica esquecido em um canto da casa e
nunca mais é encontrado, dificultando, em muito, o controle da aplicação correta
da imunização.

Com a implantação de um Cartão Digital de Vacina - CDV,
esse controle passa a ser conjunto, tanto o usuário imunizado quando o Poder
Público terá acesso às informações de forma instantânea, haja vista, que passara
a ser digital e acessível em qualquer plataforma digital.

Embora a implantação do CDV, tenha um relevante custo
em sua implementação, o ganho com a implantação do mesmo, permitira, em
pouco tempo, uma sensível redução no custo da realização das campanhas de
vacinação, pois, haverá maior controle estatístico, sendo possível estimar de
forma concreta, a quantidade de doses necessárias, o público alvo a ser
contemplado e, principalmente, o controle correto das doses a serem aplicadas.

Assim sendo, o custo-benefício com a aplicação do Cartão
de Vacina Digital - CDV, compensa o investimento na plataforma digital do cartão
de vacina.

Ademais, o Governo do amazonas se coloca na vanguarda
da modernização da imunização da população do Estado, ao mesmo que
promove uma considerável revolução no sistema de controle das doenças
endêmicas

Por isso, vimos apresentar aos Nobres Pares, a presente
propositura, que institui o Cartão Digital de Vacina cDV, no Estado do
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Amazonas, a fim de implementar o controle digital, da aplicação do Calendário de
Vacinas das doenças imunoprevenível

E, por ser um tema de saúde pública e, portanto, de
relevância social e que contamos com a aprovação dos Nobres colegas.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MANAUS, 20 DE AGOSTO DE 2019.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara
Deputada- PP

2a Vice Presidente

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n' 3.950
Parque Dez - CEP: 69.050-030 - Manaus - Amazonas
Telefone: 3183-4455 I 3183-4382

www.aleam.gov.br DS'i'TÂDÂ

'mss


