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PARECER Nº 1413/2013 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 225/2009.  
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da Secretaria Municipal da Saúde, aplicar gratuitamente a vacina 
contra o HPV - Papiloma Vírus Humano - para as mulheres que necessitem da 
imunização, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável à propositura.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, entende-se que 
o projeto deve prosperar. O vírus HPV é transmitido por contato sexual, e é 
considerado a principal causa do câncer do colo de útero. Segundo dados do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), são estimados 18.430 novos casos da doença e 
4.800 mortes por ano, pois o câncer de colo uterino é o segundo tumor maligno de 
maior incidência na população feminina no Brasil, só perdendo para o câncer de 
mama. Além disso, observa-se que a maior incidência ocorre entre mulheres de 
baixa renda e menor escolaridade. Atualmente, a vacina é oferecida apenas em 
clínicas privadas, por preços superiores a R$ 600,00 pelas três doses necessárias e 
que podem chegar a R$ 1.500,00 em alguns estabelecimentos, por isso, diante 
desta realidade, somente mulheres com maior poder aquisitivo têm acesso a esta 
vacina. O Projeto de Lei em questão apresenta grande relevância social ao 
promover a vacinação gratuita contra o HPV, o Papiloma Vírus Humano, na Rede 
Municipal de Saúde do Município, mediante prescrição médica para as mulheres que 
necessitem da imunização.  
Pelo exposto, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 21/08/2013  
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