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Dispõe  sobre  um  Programa  Permanente  de
Conscientização e Esclarecimento, nas Escolas
do Estado de Mato Grosso, no que diz respeito
à importância da vacinação contra o Vírus HPV.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído, nas Escolas de Mato Grosso, o PROGRAMA PERMANENTE DE
CONSCIENTIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE A IMPORTANCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O
VIRUS HPV.

Art. 2º O PROGRAMA PERMANENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE A
IMPORTANCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS HPV tem por objetivos:

I- Promover debates, palestras e outros eventos com especialistas que esclareçam sobre a importância da
vacinação, efeitos colaterais, doses necessárias e intervalo entre as mesmas;

II- Efetuar distribuição, bimestral, de panfletos e folders informativos;

III- Fixar cartazes de “alerta” em corredores e salas de aula das Escolas do Estado de Mato Grosso;

Art. 3º O PROGRAMA PERMANENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE A
IMPORTANCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS HPV tem como publico alvo: 

I- Pais e/ou responsáveis das (os) beneficiadas (os);

II- Meninas/adolescentes de 9 (nove) a 13 (treze) anos;

III- Meninas e jovens/adultas, na faixa etária de 9 a 26 anos que convivem com o vírus HIV (ou AIDS);

IV- Meninos e jovens/adultos entre 9 (nove) e 26 ( vinte e seis) anos de idade.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.



Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

De acordo com o Centro para Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o HPV é
responsável por 100% dos casos de câncer do colo do útero, 91% dos casos de câncer anal, 75% dos casos
de câncer de vagina, 72% dos casos de orofaringe, 69% dos casos de câncer de pênis.

No Brasil, estima-se que existam 20 milhões de pessoas infectadas pelo HPV.  A vacinação foi adotada em
nosso País pelo Ministério da Saúde em março de 2014 para proteger mulheres de 9 a 45 anos e homens de
9 a 26 anos. Existem duas vacinas contra o HPV: a vacina contra os HPVs dos tipos 6, 11, 16 e 18, mais
conhecida como quadrivalente e a vacina bivalente contra os HPVs tipos 16 e 18. Estudos e pesquisas
atestam que as vacinas protegem contra:

*70% de cânceres e lesões pré-cancerosas de colo do útero
*87% de cânceres e lesões pré-cancerosas de ânus;
*44% de cânceres e lesões pré-cancerosas de vulva;
*56% de cânceres e lesões pré-cancerosas de vagina;
*90% das verrugas genitais.

A ANVISA recomenda a vacinação para mulheres a partir dos nove anos - em especial para aquelas que
ainda não iniciaram sua vida sexual, para garantir maior eficácia na proteção, uma vez que a resposta
imunológica é cerca de 2 a 3 vezes maior em jovens com menos de 14 (quatorze) anos. Em homens, entre 9
(nove) e 26 (vinte e seis) anos de idade, a vacinação também é recomendada em função dos riscos.

Meninas e mulheres, na faixa etária de 9 (nove) a 26 (vinte e seis) anos, vivendo com HIV (ou AIDS) também
devem ser vacinadas. Neste caso, o esquema vacinal consiste em três doses – a segunda é administrada
dois meses depois, e a terceira, após seis meses. Dados do ministério apontam que cerca de 60 mil
mulheres de 15 a 26 anos vivem com HIV (ou AIDS) no País atualmente.

A coordenação do Programa Nacional de Imunização alerta que o vírus do HPV – papiloma vírus humano- é
atualmente muito disseminado e transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas. A
estimativa é que o Brasil registre, até o final deste ano, 16 mil novos casos de câncer de colo de útero e
cerca de 5 mil mortes provocadas pela doença. Registramos que o câncer de colo de útero representa a
quarta causa de morte por câncer entre mulheres.

Apesar das controvérsias em torno da vacina e de algumas denuncias sem fundamentos científicos e
comprovações fidedignas, a OMS (Organização Mundial de Saúde) já emitiu comunicados reafirmando a
importância e a segurança da vacina. Os efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, náusea, febre
branda e reação no local da aplicação. Algumas adolescentes podem desmaiar e, por isso, os fabricantes
recomendam que as mulheres fiquem sentadas 15 minutos após tomar a vacina.

Nobres Pares, a implantação de um programa permanente, como que ora propomos, poderá ter um impacto
significativo sobre a saúde de nossa população jovem, quebrando paradigmas e garantindo resultados
preventivos positivos, afinal não existe nada mais politicamente correto que a prevenção. Por todo o exposto
espero contar com o apoio dos demais Membros deste Parlamento Estadual no regular tramite efetiva
aprovação e ulterior aplicabilidade da matéria em epigrafe.
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