, DE 2019

Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, sobre o
Projeto de Lei nº 5.094, de 2019, do Senador
Romário, que 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.

Relator: Senador FLÁVIO ARNS

I – RELATÓRIO
Vem para o exame da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) o Projeto de Lei nº 5.094, de 2019, de
autoria do Senador Romário, que altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de
1975, para minimizar perdas de oportunidade de vacinação.
Para tanto, o autor acrescenta à mencionada lei o art. 6º-A, que
determina que a atualização vacinal seja feita sempre que houver contato
do usuário com estabelecimentos de saúde que possuam serviço de
vacinação, inclusive durante a internação hospitalar (quando adequado);
além disso, o parágrafo único do novo art. 6º-A determina que a vacinação
de internados seja feita por serviço de vacinação externo, quando o
estabelecimento em que houver a internação não conte com serviço de
vacinação próprio.
Por fim, o art. 2º da proposição determina a entrada em vigor
de lei que dela eventualmente resulte quando da data de sua publicação.
Em suas razões, o autor argumenta que o aproveitamento de
oportunidades de atualização vacinal é um dos mais eficientes métodos de
ampliar a cobertura vacinal da população.
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A proposição foi distribuída para exame desta Comissão e da
Comissão de Assuntos Sociais, que decidirá em caráter terminativo sobre a
matéria.

II – ANÁLISE
Conforme os incisos IV, V e VI do art. 102-E do Regimento
Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão o exame de
proposições atinentes à proteção dos direitos de mulheres, crianças,
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e demais cidadãos e
cidadãs em condições vulneráveis, o que faz regimental o seu exame do
Projeto de Lei nº 5.094, de 2019.
Não se enxerga qualquer óbice formal de juridicidade ou de
constitucionalidade na proposição.
Quanto ao mérito, não há senão que se reconhecer e louvar a
iniciativa do autor, que consiste em proposição oportuna e totalmente de
acordo com os princípios que regem nossas políticas públicas de proteção à
saúde.
Se há desatualização vacinal, nada mais razoável do que se
aproveitar a oportunidade causada pela necessidade de acesso
circunstancial a um serviço de saúde, uma vez que as condições clínicas do
paciente assim o permitam.
Os meios estão dados, inclusive pelos termos do parágrafo
único da proposição, que leva mais longe, de modo perspicaz, a ideia de
“não perder a oportunidade”.
Com essa matéria, o autor lança mão de meios já disponíveis,
que meramaente direciona para potenciais necessitados de atualização
vacinal – isto é, preenche lacuna grande sem gastar recursos, visto que as
doses de vacina já estejam disponíveis para aplicação.
III – VOTO
Em razão do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de
Lei nº 5.094, de 2019.
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Não foram apresentadas emendas.
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Sala da Comissão,

, Relator
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, Presidente

