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DISPÕE  SOBRE  A  APLICAÇÃO  DA  VACINA
CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) A DOMICÍLIO
PARA IDOSOS.

        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 - A vacina da gripe (influenza) será aplicada a domicílio para as pessoas maiores de 60 anos, sempre
que houver solicitação do paciente ou da família às unidades públicas prestadoras deste serviço.

Art. 2º - Fica também disponibilizada a vacinação em grupos de idosos que por dificuldade de locomoção
necessitem vacinar em asilos, casas de repouso ou outras entidades que possam agrupá-los para o
recebimento da vacina.

Art. 3º - A Secretaria Estadual da Saúde, recebendo as solicitações, fará uma escala e planejamento para o
atendimento das mesmas, visando atender a todos aqueles que solicitaram a vacina.

Art.. 4º -  O poder público poderá firmar convênio com a iniciativa privada, prefeituras municipais e entidades
para fins de garantir a aplicabilidade da presente lei.

Art. 5º - Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua fiel execução.

 Art. 6º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Há todo ano, em âmbito nacional campanha de vacinação da gripe em postos de saúde, que abrange
diversos grupos além dos indivíduos com 60 anos ou mais de idade.

O público-alvo inclui as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade, as gestantes, as
puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os grupos portadores
de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Esse ano incluiu-se também
os professores das escolas públicas e privadas.

Contudo, apesar da adesão da Terceira Idade à vacina ser maior a cada ano, ainda precisam ser
trabalhados alguns pontos importantes que a vacinação domiciliar promoverá: esclarecer alguns mitos sobre
a imunização ao vírus da gripe (chamado de influenza) e criar mecanismo de acessibilidade para aumentar o
número de idosos que desejam vacinar-se mas não o fazem, porque têm dificuldade de locomoção,
problemas de saúde ou falta de um transporte adequado.

Ademais, ressaltamos que os atendimentos domiciliares, geralmente, são indicados pelos médicos porque
permitem durante a visita às pessoas que estão precisando de assistência, a interação delas com a
comunidade e com o poder público, verificando suas atividades de vida diária e suas limitações,
possibilitando a sugestão de políticas alternativas para melhor atendimento.

É importante estimular essas atividades favoráveis dentro da realidade de cada domicílio, lar de idosos ou
entidade que congregue essas pessoas, valorizando e reconhecendo a participação da equipe designada
para a vacinação, que será desenvolvida dentro de cada realidade e possibilidade.

Segundo dados do IBGE, o Brasil conta com 19 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Em MT o índice de
envelhecimento - relação entre o número de idosos com 60 anos ou mais e de crianças com até 15 anos -
subiu de 11,04 para 22,83 no ano de 2015. Em 2030, essa taxa deve chegar a 59,00.

A Constituição Federal, em seu art. 230, assim preceitua:

“Art. 230 – A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.”

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), explicita no art 15, inciso IV o seguinte:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para
a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.

(...)

IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja
impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e
rural

Depreende-se assim, que a presente propositura tem o condão de salvaguardar as garantias do direito à vida
dos idosos. 

Pelos motivos acima postos, peço o apoio dos meus nobres Pares na aprovação do presente projeto de lei. 
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