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Breaking News -  Em 14 de janeiro de 2016 Dr. Sin Hang Lee enviou uma carta aberta de queixa para 

Director Geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Margaret Chan, responzabilizando membros do 

GACVS, o CDC, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês, e outros, por terem  

manipulado dados e suprimido a ciência, a fim de manter válido a ilusão de segurança da vacina HPV 

em face das evidências contraditórias.  

De acordo com a carta de dr. Lee, uma série de e-mails recentemente descobertos através de um 

pedido de Liberdade de Informação apresentada na Nova Zelândia revelou evidências de que Dr. 

Robert Pless, presidente do Comitê Global Consultivo para a Segurança das Vacinas (GACVS), Dr. 

Nabae Koji do Ministério da Saúde do Japão, Dr. Melinda Wharton do CDC, Dr. Helen Petousis-Harris, 

da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, e outros (incluindo funcionários da OMS) podem ter 

estado  ativamente envolvidos em um esquema para enganar deliberadamente os investigadores 

japonês durante o Inquérito sobre a segurança da vacina papilomavírus humano (HPV) antes, 

durante e após o 26 de fevereiro, de 2,014 quando aconteceu a audiência pública em Tóquio. 

A carta de reclamação afirma que os e-mails fornecidos demonstra claramente de que este grupo de 

funcionários da OMS e funcionários do governo com a responsabilidade de assessorar o comitê de 

especialistas do governo japonês sobre a segurança da vacina HPV, sabia antes do 26 de fevereiro de 

2014 na audiência pública em Tokyo , que um de seus próprios especialistas mostraram evidência 

científica de que a vacinação HPV faz aumentar as citocinas, incluindo o factor de necrose tumoral 

(TNF), particularmente no local de injecção quando comparado com outras vacinas. No entanto, eles 

escolheram esconder esta informação na audiência pública. 

Claro, este pedaço de dados científicos que foi conhecido por todos os membros do grupo está 

faltando também, na Declaração GACVS sobre a segurança da vacinação contra o HPV emitida em 12 

de março, 2014. Tranqüilo para os consumidores médicos, este são os mesmos documentos de 

instrução GACVS actualmente a ser usado para assegurar funcionários da Saúde, políticos  e 

profissionais médicos com poder de decisão, ao redor no mundo, que não há nada para se preocupar 

quando se trata da segurança de vacinas contra o HPV. 

◾Dr. Lee concluiu sua carta de denúncia afirmando claramente que já existe pelo menos um 

mecanismo conhecido de ação explicando as reacções adversas graves que ocorrem com mais 

frequência nas pessoas injetados com as vacinas contra o HPV do que outras vacinas, e pode ser o 

motivo que os indivíduos predispostos podem certamente, sofrer uma morte súbita inexplicável 

como resultado. Parece que este é parte da informação, os "investigadores" considerou  necessário 

suprimir. 

Dr. Estados Lee: Aqueles cujos nomes aparecem na minha queixa e qualquer que cegamente 

descartam as preocupações de segurança vigentes, a fim de continuar a promover a vacinação contra 

o HPV devem ser responsabilizados por suas ações. Não há desculpa para ignorar intencionalmente 

evidências científicas. Não há desculpa para induzir em erro os formuladores de políticas globais de 



vacinação em detrimento dos interesses de saúde pública. Não há desculpa para tal um flagrante da 

violação da confiança pública. 


