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Gabinete do Sen. Romário (PODEMOS-RJ)

, DE 2019

Altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que
dispõe sobre o Programa Nacional de Imunizações,
para minimizar situações de perdas de oportunidade
de vacinação.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O título II da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, passa
a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A. A atualização vacinal de crianças, adolescentes,
adultos, idosos e gestantes deve ser realizada em todas as oportunidades
de contato do usuário com estabelecimentos de saúde que possuam
serviço de vacinação, inclusive durante a internação hospitalar,
ressalvadas as contraindicações formais.
Parágrafo único. A vacinação de gestantes e recém-nascidos,
inclusive prematuros; de pessoas hospitalizadas, inclusive em serviços
de terapia intensiva; e de pessoas em outras situações previstas em ato
normativo, quando o estabelecimento de saúde não possuir serviço de
vacinação próprio, será realizada, na forma do regulamento, por serviço
de vacinação externo.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Apesar dos avanços e sucessos obtidos com o Programa Nacional
de Imunizações (PNI), desde que ele foi implantado no Brasil – como a
erradicação da poliomielite (paralisia infantil) e a significativa redução das
doenças imunopreviníveis ocorrida no País, nas últimas décadas –, temos
observado que, nos últimos anos, não se tem logrado alcançar as metas de
coberturas vacinais necessárias para conferir proteção efetiva à população.
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O Brasil dispõe atualmente de mais de 35 mil salas de vacinação,
que aplicam gratuitamente mais de 300 mil imunobiológicos por ano, entre
vacinas, soros e imunoglobulinas. No entanto, isso não tem sido suficiente para
o alcance de altas coberturas vacinais, como evidencia o recente aumento no
número de casos e óbitos por sarampo. Por esse motivo, o Brasil perdeu o status
de país livre dessa doença, conferido pela Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), em 2016. Além disso, a cobertura vacinal também está abaixo
do esperado para várias outras doenças.
Uma das estratégias de ampliação da cobertura vacinal consiste
em investigar, identificar e sanar problemas relacionados à perda de
oportunidades de vacinação.
Entre as múltiplas causas de perda de oportunidade de vacinação,
a não aplicação de vacinas em pessoas sob internação hospitalar merece um
destaque negativo especial. Isso porque a internação hospitalar é uma boa
oportunidade para atualizar o esquema de vacinações de crianças e de outros
segmentos populacionais, desde que não haja contraindicação médica. O
mesmo pode ser dito em relação ao parto.
Por essas razões, apresentamos o presente projeto, no intuito de
ampliar o acesso às imunizações e aumentar cobertura vacinal, minimizando
situações de perdas de oportunidade de vacinação.

Sala das Sessões,

Senador ROMÁRIO
PODEMOS/RJ
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- Lei n¿¿ 6.259, de 30 de Outubro de 1975 - Lei de Vigil¿¿ncia Epidemiol¿¿gica - 6259/75
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1975;6259
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