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lnstitui a Campanha Estadual de
Conscientização e incentivo a vacinação
DTPa - Tríplice Bacteriana Acelular.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Le Fica instituída a campanha de Conscientizafro e incentivo a vacinação DTPa -Tríplice
Bacteriana Acelular, a ser realizada na primeira quinzena do mês de junho de cada ano, no
Estado do Amazonas.

Parágrafo Único. A campanha será incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Amazonas.

Art. 2e A Campanha de que trata o art. L", tem c':mo objetivo conscientizar e incentivar a

vacinação Tríplice Bacteriana Acelular - DTPa, com esclarecimentos para a população em
geral e distribuição de material informativo e explicativo.

Parágrafo Único. Os esclarecimentos e distribuiçãc de material descritos no caput poderão
ocorrer a qualquer tempo, conforme necessidade.

Art. 3s As despesas decorrentes da implantação desta Lei ocorrerão por conta das dotações
orçamentárias próprias, su plementadas se necessár io.

Art. 4e Na execução desta lei, o Poder Público p:derá firmar convênios e parcerias com
entidades afins,

Art.5s O Poder Executivo regulamentará a present3 Lei no que couber

Art. 6e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLAT VA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM

Manaus, 19 de agosto de 2019.
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JUSTIFICATIUA

A presente propositura tem por objetivo, hstituir a Campanha de conscientização e

incentivo a vacinação Tríplice Bacteriana Acelular - DTPa. Que deverá ocorrer na primeira

quinzena do mês de junho de cada ano, ou seja; do dia 01 a 15 de junho de cada ano, em

alusão ao dia Nacional da imunização que é celebrado anualmente dia 09 de junho.

A vacina DPTa, Tríplice Bacteriana Acelubr é uma classe de vacinas combinadas

contra três doenças infecciosas em humanos: difteria, coqueluche e tétano.

A campanha de conscientização e incentivo tem o objetivo de proteger os recém-

nascidos contra três infecções graves:

- A coqueluche: que é uma doença muito grave em bebês, em especial naqueles

com até 3 meses de vida. Ela é causada pela bactéria Bordetella pertussis, que provoca um

quadro inflamatório nas vias respiratórias e, em situações extremas, pode ocasionar a morte

por insuficiência respiratória. A coqueluche era uma doença que vinha sendo reduzida a

cada década, mas voltou a aparecer nos últimos anos.

- O tétano: também pode ser muito gravÊ, tanto nas mães quanto nos bebês que

acabaram de nascer, A bactéria causadora produz uma toxina que paralisa os músculos,

inclusive os da respiração, levando à morte.

- A difteria: que é uma doença bacteriane que, em casos extremos, pode provocar

um edema no pescoço, levando à asfixia, um risco para recém-nascidos.

Como o bebê só pode ser vacinado contna estas doenças aos 2 meses de vida, é

importante que a mãe garanta sua proteção, imunizando-se.

Esta vacina é indicada para ser tomada na gravidez porque estimula o organismo

da mulher a produzir anticorpos, que depois passal para o bebê através da placenta.

O principal objetivo desta Campanha é conscientizar a população sobre a

importância da vacinação Tríplice Bacteriana Acelular, tendo como publico alvo grávidas

acima de 20 semanas de gestação, preferencialmente entre 27 e 36 semanas e para os
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contatos próximos ao recém nascido : pais, avós, oridadores diretos, profissionais da saúde

que trabalham com recém nascidos

Uma das maiores preocupações da futuna mamãe é a saúde do seu bebê. Para

protegê-lo, nada melhor que realizar adequadamente o pré-natal, que deve seguir à risca o

calendário obrigatório de vacinas para gestantes, s:gundo diretrizes da Sociedade Brasileira

de lmunizações (SBlm). O que necessita de maior conscientização da população em geral,

em especial dos grupos que manterão contato próx mo com o bebê.

O processo de imunização durante os prirreiros meses de vida do bebê depende

diretamente do materno. Os anticorpos, como são chamadas as células de defesa do corpo

humano, são transmitidos durante a gestação, e nos primeiros anos de vida, pelo

aleitamento. Portanto, vacinar-se é uma forma eficaz de proteger mãe, filho e pessoas que

manterão contato próximo.

A vacina também é responsável por imunizar o pequeno contra o tétano neonatal.

Chamado popularmente de mal dos sete dias, a nfecção é causada por uma toxina que

atinge o sistema nervoso central do pequeno atraves do cordão umbilical. Essa doença causa

dificuldades durante a amamentação, contrações 3 espasmos na criança, podendo levar à

óbito em casos mais graves.

A vacina ainda imuniza contra a difteria que atinge a garganta e o nariz, e a

coqueluche, uma infecção do trato respiratório tarrbém nomeada de tosse convulsiva. Hoje,

no Brasil, a contaminação por coqueluche é cons derada um problema de saúde pública,

visto que 87% de todos os casos ocorrem em criançrs com até 6 anos de idade.

É indicada às Gestantes que não estiverern com o calendário de vacinação em dia

ou não tomaram sequer uma dose, precisam ser imunizadas, pelo menos, duas vezes

durante a gravidez e uma após o parto. O Ministérb da Saúde indica que a vacina seja dada

entre a 27e e a 364 semana de gestação. A outra deve ser aplicada um mês antes do parto.

Caso esteja em falta, pode ser substituída pela dupla do tipo adulto, que também deve ser

fracionada em três vezes, com o intervalo de dois meses entre as aplicações.
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Se a futura mamãe já está com o calendár o de vacinação em dia, porém a dose foi

aplicada há mais de 5 anos, um reforço é necessário. As doses de reforço dessa vacina que

estão disponíveis no Sistema Único de Saúde devem ser aplicadas a cada 10 anos.

Ressalta-se portanto que a campanha de conscientização se torna importante,

inclusive trás economia ao sistema de saúde, vez cue com a prevenção diminuem ao casos

de doenças. Diante da relevância do assunto em truestão, peço o apoio dos nobres pares

para a aprovação da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO A NAS, em Manaus, 19 de agosto de 2019.

JOÃO LU|Z DA SILVA

Deputado Estadua EPUBLICANOS
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