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REQUERIMENTO Nº 847/2019.

CONSIDERANDO que ocorreu a Campanha Hepatite Zero entre os dias 24
e 27 de julho do ano corrente, uma parceria do Rotary Club de Barretos, Secretaria
Municipal da Saúde e ABPH (Associação Brasileira de Portadores de Hepatites);

CONSIDERANDO que ao longo dos quatro dias foram realizados 480 testes
rápidos de Hepatite C, direcionados para homens e mulheres com mais de 40 anos;

CONSIDERANDO que segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 500
mil pessoas tem a doença e não sabem. Mais de 70% dos óbitos por hepatites virais são
decorrentes da hepatite C, seguido da hepatite B (21,8%). O SUS oferece tratamento
gratuito para todos, independentemente do grau de lesão do fígado;

CONSIDERANDO que a hepatite é uma doença assintomática até as suas
fases mais avançadas e, geralmente, quando o portador percebe os primeiros sintomas,
já é tarde demais e a única possibilidade de cura seria um transplante de fígado. Mas, se
descoberta e tratada a tempo, ela tem cura;

CONSIDERANDO que no mundo, há meio bilhão de pessoas que carregam
os vírus das Hepatites B e C e, apenas cerca 5% dos casos estão diagnosticados;

CONSIDERANDO que grande parte dos portadores de hepatite não sabe
que possuem a doença, na Campanha Hepatite Zero foram realizados testes rápidos e
gratuitos, pois a grande arma na batalha contra as Hepatites Virais é a detecção;

CONSIDERANDO que o objetivo do programa, além da detecção, é ser
uma fonte de ajuda e informação para portadores de hepatite, divulgando informações
para a comunidade sobre a existência da doença, suas causas e consequências;
CONSIDERANDO que a “Hepatite Zero” é a maior campanha do mundo
voltada para a doença, sendo realizada pelo Rotary simultaneamente em 50 países, de
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dois continentes – África e Américas. As testagens foram realizadas nos 26 Estados e
também no Distrito Federal;

CONSIDERANDO que a ação contou com a participação dos rotarianos do
Rotary Club de Barretos, com a responsável pelo Programa da Hepatite em Barretos,
Thatyaine Schiapati e a responsável pela ABPH (Associação Brasileira dos Portadores de
Hepatites) Juliana Cunha.

Pelo exposto,

REQUEIRO à Mesa, ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades
regimentais, sejam consignados em ata de nossos trabalhos votos de louvor e
congratulações à campanha “Hepatite Zero”, que ocorreu entre os dias 24 e 27 de julho
do ano corrente.

REQUEIRO MAIS, sejam enviados ofícios à Presidente do Rotary Club
de Barretos, Sra. Vera Lúcia Nicolau Gori; à Coordenadora da Unidade de Doenças
Infectocontagiosas, Sra. Thatyaine Schiapati e à Represantante da Associação
Brasileira dos Portadores de Hepatites, Juliana Cunha, dando-lhes ciência do
reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo, em nome do povo
de Barretos.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, aos 6 de agosto de 2019.

RAPHAEL GONÇALVES DUTRA
VEREADOR – “Raphael Dutra”

