
PODER TEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLAÌIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

6ABINETE DEPUTADO JOÃO LUIZ

REqU ERIMENTO N' ,422J 12020

ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. 116 e art. L20, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2', inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado expediente ao Excelentíssimo

Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, indicando a prorrogação em

um ano da vacinação contra o HPV para os adolescentes que completaram L5 anos, durante

o ano de 2020 e que por determinação do isolamento social em decorrência da COVID-19

ficaram impedidos de serem vacinados.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

A saúde de nossa população deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doenças, outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, considerando que a vacinação contra o HPV é ofertada para adolescentes até 14

anos, 11 meses e 29 dias, significando dizer, antes de completarem os 15 anos e a pandemia

que estamos enfrentando do COVID-19 que tem como orientação de isolamento social que

impossibilitou inúmeros adolescentes de serem imunizados devido a terem alcançado a

idade máxima.

Esta indicação tem por objetivo resguardar o direito de vacinação dos adolescentes que

completaram 15 anos durante o ano de 2O2O, prorrogando o período de vacinação em um

ano, vez que a vacina contra o HPV é medida preventiva de várias doenças.
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Segundo o site https://e1.slobo.com/am/amazonas/noticia/2020/03/10/700-novos-casos-

A e-cancer-de-col n-Áa-t tÌorn-corrn-rooictrrdnc-h^-ã mâ?Ah ìrê-t ca ohfm O Amazonasn

deve registrar em 2020 um total de 700 novos casos de câncer do colo de útero, sendo 580

só em Manaus, de acordo com o lnstituto Nacional de Câncer (lnca).

A doença, pode ser prevenida com a vacina contra o papilomavírus humano (HPV),

Segundo o diretor-presidente da fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do

Amazonas (FCecon), o câncer de colo do útero é o que possui maior incidência entre as

mulheres no estado do Amazonas.

A vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção contra 4 tipos do HPV (6, L!, 16,

18).

Essa imunização ajuda a prevenir o aparecimento do câncer do colo de útero, quarta maior

causa de morte de mulheres por câncer no país, e o câncer que mais mata mulheres no

Estado do Amazonas.

Por este motivo, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário,

na forma Regimental, QUê seja encaminhado lndicação na forma de Requerimento ao

Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima indicando a

prorrogação em um ano da vacinação contra o HPV dos adolescentes que completaram L5

anos, durante o ano de 2020 e que por determinação do isolamento social em decorrência

da COVID-19 ficaram impedidos de serem vacinados.

Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desta lndicação em

forma de Requerimento.

PTENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISTATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 08 de julho de 2020.

JOÃO rUrZ
Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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