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A edição dos Anais da FASE ii do Simpósio "Minas Gerais e a Consti-
tuinte", sob a forma de fascículos, corresponde ao compromisso deste Poder,
assumido pela Mesa da Assembléia na 10 Legislatura, de acolher e encaminhar
à Assembléia Nacional Constituinte as contribuições, sugestões e aspirações da
sociedade mineira em relação à nova Carta Magna.

Este documento é expressão viva da mobilização política dos mineiros,
através dos vários segmentos sociais que participaram do referido Simpósio,
debatendo questões que passam pela nova condição da mulher em nossa so-
ciedade, pelo grau de Intervenção estatal no domínio econômico, pela reformu-
lação das políticas de saúde pública no País, pelas normas de controle e de pre-
servação do meio ambiente, entre outros assuntos de interesse direto da popu-
lação, também tratados intensivamente na FASE 1 do Simpósio, cujos Anais já
foram publicados.

Podemos afirmar que o Poder Legislativo de Minas Gerais vem atuando
de forma participativa e integrada com a comunidade, face ao processo consti-
tuinte em curso, antecipando-se mesmo à discussão aberta dos principais pro-
blemas postos à nossa sociedade e que irão influir no texto e no espírito da Lei
Maior.

A transição democrática, que se cumprirá exatamente com a promulga-
ção da nova Constituição brasileira, tem, em todos os seus desdobramentos, a
marca e a presença de Minas. Este documento é, na verdade, um painel do pen-
samento político de Minas Gerais sobre questões de vital interesse do Estado e
do País.

Ele pertence, sobretudo, às entidades e aos movimentos sociais que
produziram propostas e sugestões à Constituinte, aqui registradas ao lado das
exposições e debates que enriqueceram, sobremaneira, o ano legislativo de
1986-

Cabe acrescentar, por fim, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
na legislatura que se inicia, assume o compromisso político de lutar pela restau-
ração do Poder Legislativo e pela reconstrução da Federação Brasileira, que são
conquistas essenciais ao desenvolvimento e consolidação do regime democrá-
tico, à estabilidade das Instituições, à modernização e ao equilíbrio político, so-
cial e econômico do País
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3 SESSAO DO SIMPOSIO "MINAS GERAIS E A CONSTITU-
INTE"

11 DE SETEMBRO DE 1986

TEMA: SA(3DE E CONSTITUINTE

P residência: Deputado Jairo Magalhães Alves
Conferencistas: Prof. Hiltoi Rocha

Prof. P aulo Buss
P rof. José Maria Borges

Debatedores: P rof Raquel Maria Rigotto
Prof. Carlos Aparício Cleme.-te
Prof. Ronaldo Simões Coelho
Prof. Anielo Greco Rodrigues dos San-
tos
P rof. Afonso Celso Coimbra Tavares Paes

Coordenador: Prof. Orestes Braz Petrilio

NOMEAÇAO DE COMISSO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHAES AL-
VES) - Nomeio os Senhores Deputados Hugo Campos,
Agostinho P atrus, Raimundo Rezende e José Pereira
para, em Comissão, introduzirem no recinto do P le-
nário as autoridades e demais convidadjs que se
encontram no Salão Nobre, bem como os conferen-
cistas e os debatedores convidados para esta Reu-
nião.

COMPOSIÇAO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALH1WS AL-
VES) - A P residência tem a honra de convidar para
fazer parte da Mesa os Srs. Conferencistas: Pro-
fessor Paulo Buss, DD. Vice-Diretor da Escola Na-
cional de Saúde °ública e Conferencista; Profes-
sor José Maria Borges, DD. Secretário de Estado
da Saúde e Conferencista; P rofessor Hilton Rocha,
DD. Membro da Comissão p rovisória de Estudos Cons-
titucionais e Conferencista; P rofessor Afonso Cel-
so Coimbra Tavares P aes, DD. Delegado Regional do



Ministério da Saúde e Debatedor; P rofessora Ra-
quel Maria Rigotto, DD. Diretora da Divisão de Se-
gurança e Medicina do Trabalho e Debatedora; Pro
fessor Ronaldo Simões Coelho, DD. Coordenador da
P siquiatria da Fundação Hospitalar de Minasüerais
e Debatedor; P rofessor Carlos Aparício Clemente,
DD. Secretário-Geral do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Osasco-SP e Debatedor; Professor Anielo
Greco Rodrigues dos Santos, P rofessor de Clínica
Médica da UFMG e Médico da Diretoria da Assistên-
cia da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
Deputado Agostinho Patrus, Vice- P residente da Co-
missão de Saúde e Ação Social desta Assembléia Le-
gislativa; P rofessor Orestes Braz Petrillo, DD.
Diretor da Diretoria de Assistência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Concedo a palavra ao Exm P Sr. Deputado Agostinho
Patrus para a apresentação dos expositores, bem
como para os esclarecimentos que julgar necessários.

O SR. DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - Sr. Presi
dente, senhores membros da Mesa Diretora,senhoras,
senhores, pr e z a d o s amigos. Faço uso desta Tribuna
e deste microfone para falar em nome do Pre-
sidente da Comissão Organizadora do Simpósio "Mi-
nas Gerais e a Constituinte", Deputado Fernando
Rainho, que, por motivos superiores, não pôde es-
tar presente a esta reunião e solicitou-me que o
substituísse, trazendo aqui, já de antemão, os
agradecimentos desta Comissão às autoridades que
acolheram o convite da Assembléia Legislativa, tra-
zendo sua contribuição à discussão deste tema tão
importante para a vida nacional.

A Fase II do Simpósio "Minas Gerais e a Cons-
tituinte" prossegue hoje, com a discussão do tema
"Saúde e Constituinte".

Lembramos aos participantes que, de acordo com
o regulamento da presente reunião, após as expo-
sições dos conferencistas e debatedores, teremos
a sessão de debates com os presentes, que formu-
larão suas questões por escrito ou verbalmente,
encaminhando às recepcionistas suas perguntas ou
pedidos de inscrição, os quais serão atendidos
por ordem de entrega.

Cada participante terá o prazo de 1 minuto pa-
ra formular sua indagação.

O prazo para encerramento dos trabalhos está

previsto para as 13 horas.
A Presidência da Assembléia determinou ainda

providências imediatas, no sentido da implantação
do Projeto "Miniconstituinte" de Minas Gerais, que
será desenvolvido no mês de outubro, com a parti-
cipação da Secretaria da Educação, conforme en-
tendimento com a Secretária daquela pasta, Maria
Eugênia Murta Lages, quando teremos a elaboração
de uma Constituição a ser inteiramente redigida
pelas crianças de nossas escolas.

Lembramos aos presentes que, às 14 horas, se-
rá realizado, no Auditório das Comissões, Painel
presidido pelo Deputado Jairo Magalhães Alves e
Coordenado pelo Deputado Agostinho P atrus, res-
pectivamente Presidente e Vice-Presidente da Co-
missão de Saúde desta Assembléia, onde serão apre-
sentadas e ciscutidas as propostas sobre o tema
"Saúde e Constituinte".
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHAAES AL-
VES) - Com a palavra o P rofessor Hilton Rocha,
membro da Comissão P rovisória de Estudos Consti-
tucionais.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. HILTON ROCHA) -
Sr. P residente, ilustres componentes da esa,sehjres
e senhoras.

tstou aqui hoje, com vocês, porque sou membro
da Lomso Provisória de Estudos Constitucionais
e creio qi devo falar a respeito dessa Comissão e
dos trabalhos por ela desenvolvidos, principal-
mente os relacionados com a saúde.

Quando eu fui convidado para participar desta
Comissão, confesso que tergiversei, pensando que
outro poderia, sem dúvida, representar melhor a
classe médica. P edi vinte e quatro horas para pen-
sar se aceitaria ou no o mandato honroso. Nesse
prazo ponderei e achei que devia e podia aceitar.
Médico há 50 anos, 40 anos como Professor, res-
ponsável por uma escola oftalmológica de prestí-
gio, ex-Presidente da Associação Médica Brasilei-
ra, duas vezes P residente da Associação Médica de
Minas Gerais, um dos principais responsáveis pela
criação dos Conselhos de Medicina no país; ex-Pri-
meiro Presidente do Conselho Regional de Medicina
de Minas, achei que esses títulos justificavam que
eu aqui viesse e aceitasse a incumbência de ser o
único médico representante da classe dentroda Co-
missão Afonso r\rinos, mesmo porque ao lado da vi-
vência, que evidentemente no se me nega, eu da-
ria as sugestões, o amparo, as respostas	e	os
subsídios dos nossos órgãos de classe,os	quais,
mais de uma vez, eu dirigi:	Associação Médica,
Conselho de Medicina, Sindicato Módico, Associa-
ção de Hospitais, Faculdade de Medicina, Escola
de Enfermagem, Associação Brasileira dé,Hospitais.
Com esses subsídios e minha vivência eu no podia
deslustrar o mandato de representante da clas-
se dentro da Comissão. Assim iniciou meu trabalho
dentro dela. Quando essa Comissão foi criada, hou-
ve uma grande repulsa contra ela, inclusive da
própria Associação Médica Brasileira, pelo temor
de que uma comissão nomeada pelo Presidented Re-
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pública tivesse a presunção de criar um antepro-
jeto coercitivo para os constituintes brasilei-
ros. Longe disso. Conversei então com o nosso
ilustre P residente da A.M.B., Nelson P roença, que
pensava, de início, assim também. Ficou, porém,
bem claro, que o espírito da Comissão era forne-
cer subsídios, assim como este fórum. Como disse
o saudoso Tancredo Neves ao ideá-la, a Comis-
são faria um esboço de um projeto da Constitui-
ção. Que é isso, senão um subsídio?

Quero trazer um testemunho a respeito do tra-
balho da Comissão, que dura um ano. Evidentemen-
te, é composta de membros não homogêneos, do pon-
to de vista ideológico, mas homogênes no sentido
comum de bem servir à causa. Naqueles lances ju-
rídicos nos quais não podia penetrar, pude, de
fora, verificar que trabalharam sério, que até a
discussão de questiúnculas era de alto nível, no
esforço de criar uma Carta Magna que revolucione
e dê ao país o que ele tanto anseia. Dou meu tes-
temunho de que esta Comissão foi honesta. E evi-
dente q ossenhores encontrarão nela erros e exage-
ros, pois, afinal, ela é humana e passível de er-
ros. Errar é humano, perseverar 110 erro é que é

diabólico. No erro não perseveraremos.

Reportando-nos à Constituição de 34 vemos que
foi pioneira, no sentido de consagrar dispositi-
vos sobre o atendimento médico ao trabalhador e à
População brasileira. Porque 34? Porque Getúlio
Vargas, que em 30 assumiu o governo - com o pri-
meiro quatriênio magnífico - sob a inspiração e
estímulo de Lindolfo Color, criou Caixas e IAPS,
que foram lançados naturalmente no Ministério do
Trabalho. rouco a pouco, dentro da P revidência, a
assistência médica foi crescendo, e cresceu, a tal
ponto, que foi necessário tirar a P revidência do
Ministério do Trabalho e criar um Ministério es-
pecífico, o da P revidência Social. Creio que ago-
ra é o momento de corrigir o erro, porque a Pre-
vidência Social, eisso está previsto no trabalho
da Comissão, cresceu e, hoje, recebe até um nome
diferente, da Seguridade Social, que nós poderia-

mos definir com um binômio: saúde, de um lado, e be-
nefícios de outro. Esses benefícios, aposentado-
rias, pensões e outros, estão legitimamente co-
locados dentro do Ministério da Previdência So-
cial. Mas, saúde não, pois, se existe um Ministé-
rio da Saúde, como é que nós podemos compreender
ainda que se continue com o erro de dividir a
medicina em duas partes? Já houve uma época, re-
almente, que Medicina Social e Medicina Curativa
eram inteiramente separadas. Hoje, temos afiloso-
fia da Medicina Social, desde o primeiro ano da
Medicina Preventiva. Nãohá por que separar-se uma
da outra. Então, assim será proposto pela Comis-
são Afonso Arinos:que haja uma unificação assis-
tencial, que a Medicina Social e Curativa fiquem
todas unificadas no Ministério da Saúde.

Outro ponto importante da seguridade social
no texto da saúde é a elaboração do Plano Nacio-
nal de Saúde, que deverá ter um comando unifica-
do. Não nos esqueçamos de que Constituição não é
Lei. A Constituição deve ser sintética, mas não
omissa. Deve ser enxuta e não gordurosa. Não po-
demos, numa Constitução, entrar em detalhes que
só a Lei Ordinária ou Complementar poderá fazê-
lo. A Constituição tem que traçar rumos que, como
disse o Presidente desta Casa, não durem apenas 4
anos, e sim 40, 400 ou 4.000 anos. A Constituição
deve traçar as linhas mestras, mais ou menos in-
tocáveis ao longo do tempo. Não entremos numa Cons-
tituição com detalhes que serão, dentro de algum
tempo, transformados.

Por exemplo, quando sugeri que o Plano Nacio-
nal de Saúde tivesse um comando único no Ministé-
rio da Saúde, os juristas me disseram que, na
Constituição, não pode constar a palavra Minis-
tério da Saúde, porque pode ser que daqui a 10
anos não exista Ministério de Saúde ou que este
tenha outra denominação. Para atender ao meu pro-
pósito, isto terá que ser colocado nas chamadas
Disposições Transitórias.

Então, nas Disposições Transitórias está que,
para o momento atual, o comando unificado fica a
cargo do Ministério da Saúde.
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Desejo agora chamar a atenção para um outro
ponto que foi objeto de debate e no qual me empe-
nhei bastante.

No final desta reunião, os senhores receberão
o texto completo do anteprojeto elaborado pela Co-
missão de Estudos Constitucionais e vão verificar
no capítulo referente a Ordem Social, que ainda
será objeto de correção, vários dispositivos refe-
rentes à saúde, como maternidade, infância, ado-
lescência, deficientes, seguro-família, seguro-
acidente e muitos outros.

A "Ordem Social", com todo o seu contexto,
constitui um capítulo magnificamente bem feito,
relatado por um grande jurista brasileiro: o ro-
fessor Evaristo de Morais. Mas colocaram a saúde
num capítulo à parte e eu me opus a esta idéia.
Aliás, sem originalidade, imitando o que a Cons-
tituição Portuguesa adotou: saúde tem que ser um
subtítulo da seguridade social, já que esta é uw
binômio: saúde-benefício. O meu ponto de vista,fi-
nalmente, foi vencedor, tanto que, na redação fi-
nal, esta parte será corrigida.

Há outro aspecto nesta linha que sintetizei.
Trata-se dos fundos, porque o P lano Nacional de
Saúde tem que ter um comando unificado. Mas tem
que ter uma aplicação descentralizada, como cer-
tamente dirão os nossos Secretários de Saúde. Quer
dizer, os Estados e os Municípios é que serão os
aplicadores deste P lano Nacional de Saúde, a fim
de que possamos oferecê-lo a toda a população bra-
sileira, com as siglas que quisermos adotar - is-
to não importa - e que são transitórias, não po-
dendo, portanto, serem colocadas dentro do texto
de uma Constituição. Quais os fundos, qual o di-
nheiro previsto para o cumprimento desta tarefa?
Eu propus e foi aceito que se adotasse para a sa-
úde o mesmo que a emenda Calmon adotou para a Edu-
cação: 13% da arrecadação de impostos da União,
dos Estados e dos Municípios, como um mínimo de-
dicado à saúde.

Um outro item que os senhores encontrarão também,
não no texto básico, mas nas disposições transi-

tórias: apesar da transformação, do desdobramen-
to, a cota da saúde arrecadada para a seguridade
social tem que ser destinada à saúde. Não pode ser
desviada desta destinação.

Um terceiro ponto, ainda em relação ao Fundo
- e que, diga-se de passagem, sua inspiração par-
tiu de um dos candidatos ao governo de São Paulo,
o Sr. Antônio Ermírio de Morais, que era membro
da Comissão, mas que eu adotei imediatamente e es-
tá constante do texto, é o seguinte:

As empresas privadas e estatais, obrigatoria-
mente, deverão declarar parte de sua renda bruta
em favor da Educação e da Saúde de seus emprega-
dos. O último item, Sr. Presidente, é a respeito
de medicamentos. Não adianta isto tudo se o nos-
so povo pobre, ou nós, da classe média, temos di-
ficuldade de comprar remédios. Claro que já exis-
te o CEME, mas está previsto no projeto da nova
Carta que se amplie grandemente a fabricação de
medicamentos nacionais e, principalmente, a con-
quista dos produtos básicos para a confecção des-
tes medicamentos, porque não adianta nás querer-
mos fabricar medicamentos no Brasil com matéria-
Prima de alhures, de outros países.

Eu, como oftalmologista, recebi tantos pedi-
dos de necrologistas e de outros setores da medi-
cina, principalmente na minha especialidade, pa-
ra que não me esquecesse do tópico relacionado com
os transplantes de órgãos. Assim é que foram pre-
vistos dispositivos sobre o transplante de órgãos
que, pelo menos, deverão servir para conscienti-
zação popular, para solução de um problema tão im-
importante, tão grande.

Agradeço a atenção e ainda à Coordenação do
Simpósio, por ter, mais uma vez, tão pacientemen-
te,me tolerado.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BUSS) - Que-
ria, inicialmente, agradecer com muita honra o
convite que me foi formulado para comparecer aes-
ta gloriosa Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, que representa um dos focos brasileiros, um
dos segmentos do Brasil que mais contribuiu para
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a história da liberdade neste país. Na Tribuna
da Casa que representa o povo de MinasGerais, eu
me sinto profundamente emocionado e até mesmo tí-
mido.

Queria cumprimentar a todos e agradecer o con-
vite e, especialmente, cumprimentar a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais pela saudável inicia-
tiva de colocar em debate a Constituinte brasi-
leira.

Antes de entrar no tema saúde, quero lamentar
algumas questões relacionadas como processo Cons-
tituinte. A eleição de um Congresso Constituinte
ao invés de uma Assembléia Constituinte, soberana
e independente, eleita exclusivamente para esse
fim, traz distorções imperdoáveis. E a presença
dos senadores biônicos na Assembléia Nacional Cons-
tituinte: é a dificuldadecÊ Congresso Nacional se
autodiluir e se transformar, do sistema bicame-
ral, num sistema único; é o critério da represen-
tatividade e principalmente o casuísmo eleitoral,
de se misturar a eleição da Assembléia Constitu-
inte às eleições para governador, misturando ques-
tões nacionais da maior importância com interes-
ses regionais.

E importante destacar isto tudo porque, na
nossa compreensão, a questão da saúde não é uma
questão que diga respeito exclusivamente à as-
sistência médica. E sobretudo uma questão políti-
ca. E é lamentável a articulação dos "lobbies" po-
derosos das forças da economia, que estão defini-
tivamente influindo na eleição dos constituintes.

A articulação destas forças econômicas , poderosas
e conservadoras, anuncia que a nossa Assembléia
Nacional Constituinte terá um cunho conservador.
Nós estamos vivendo momento de transição, que de-
veria estar marcado pela eleição da Assembléia
Constituinte com o que houvesse de mais importan-
te em questão de qualidade. Na transição, nós en-
contramos uma articulação, é verdade, de forças
progressistas, mas também de forças profundamente
conservadoras, com gente que se beneficiou com um
regime de 20 anos e que agora ocupa cargos impor-
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tantes. P recisamos reconhecer que transição se
faz com este tipo de articulações,mas precisamos
entender que tem de ser um processo diferente; pre-
cisamos garantir que aqueles que vão comporá nos-
saConStituinte não sejam expressão das forças con-
servador s que sempre dominaram este país.Nós en-
tendemos saúde como o produto final das condições
de vida da população. Nós entendemos saúde como a
possibilidade final da articulação de um conjunto
de fatores, de um conjunto de determinantes. Não
é possível termos saúde se continuarmos com esta
posse perversa da terra, que existe no Brasil e
que joga uma massa enorme da população trabalha-
dora do campo para a periferia das grandes cida-
des, onde se vem amontoar em cinturões de pobre-
za. Não é possivel ter saúde com uma política agrá-
ria que produz alimentos para exportação, se não
temos o alimento necessário para nutrir o povo
brasileiro em sua alimentação básica.

Não é possível se pensar em saúde na Consti-
tuinte sem pensar que a Constituinte tem que as-
segurar o direito à terra a quem dela retira o
seu fruto. Não é possível se pensar em saúde se
não tivermos garantia na reforma agrária que dê a
terra a quem nela trabalha, para que possa reti-
rar os alimentos que vão ser da nossa população,
diminuindo o cinturão de pobreza. Não é possível
pensar em saúde se não tivermos um p aís soberano
e que não repita os últimos cinco anos em que so-
mos exportadores líquidos de capital para pagar
uma dívida externa que está paga há muito tempo,
e esse dinheiro poderia gerar recursos aplicáveis
em nosso País em desenvolvimento de programas eco-
nômicos, de saúde, moradia e saneamento. Nós es-
tamos mandando 12 bilhões de dólares por ano. Nos
últimos cinco anos p agamos tudo que recebemos nos
vinte anos de autoritarismo e estamos devendo mui-
to mais do que há cinco anos atrás. E possível is-
so? E possível, com essa sangria, conseguirmos de-
senvolvimento social deste p aís? E possível suge-
rirmos as necessidades da população bra-

 

S 1 1 e 1 r a , desses 130 milhões de brasi-
leiros, com essa sanha em cima do nosso capital?
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E possível pensar em saúde na Constituinte sem
pensar que o país tem que ser soberano e que tem
que ser punido qualquer governante que tergiver-
sar com questões de soberania nacional?

Estas duas questões: da posse da terra e da
soberania nacional, são questões fundamentais sem
as quais nós vamos, mais uma vez, ficar na retóri-
ca da saúde da população brasileira. Esses dois
problemas têm que ser resolvidos corajosamente por-
que vão enfrentar, com certeza, articulações des-
sas forças conservadoras que estão muitíssimo bem
articuladas e que vão influir na eleição, direta-
mente e indiretamente, dos Constituintes. Dessa
maneira não vamos conseguir saúde nem que se es-
creva na Constituinte inteira falando que a saú-
de é importante. Todos aqueles que trabalham com
a saúde, não como um fenômeno biológico, entendem
perfeitamente que nós precisamos escrever na Cons-
tituição, além das q uestões gerais, algumas ou-
tras questõesq ainda sãogerais, mas que já come-
çam a ser esecífivas e que se aproximam da ques-
tão da saúde. p recisamos garantir que a população
brasileira tenha moradia adequada, salário ade-
quado, justo, de forma que as condições de vida
dos trabalhadores e de suas famílias sejam condi-
ções dignas. O que nós temos hoje é fruto da per-
versidade da relação que existe no Brasil entre
capital e trabalho. Uma população esmagadoramente
trabalhadora sendo submetida a condição absoluta-
mente indigna de existência humana. E preciso que
esses trabalhadores tenham moradia adequada, que
vivam em ambiente com água potável abundante, aces-
sível e de boa qualidade, que nós tenhamos os de-
jetos domésticos e industriais adequadamente tra-
tados e resolvidos no seu esgotamento. precisamos
proteger o ambiente: a terra, o mar e o ar das
Poluições industriais e ambientais, dos agro-
tóxicos, dos dejetos poluentes, porque do contrá-
rio não vamos ter saúde.

Isso tem que estar escrito na Constituição e
nas leis que se seguirão, para garantir que os ali-
mentos que comemos, os cosméticos que usamos, os
saneamentos domésticos sejam corretamente fisca-
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lizados para que não sejamos agredidos por estes
produtos, ou então, como está acontecendo agora,
frustrados ao adquiri-los. A verdade é que nó
não podemos conviver mais neste país, oitava eco-
nomia do mundo, com essas diferenças que separam
homens iguais, com a esperança de 20 anos de vida
a menos nas populações de baixa renda do Nordeste
em relação às populações que ganham mais de 5 sa-
lários mínimos no Sudeste.

E impossível viver neste país com os níveis de
desnutrição que afetam a população civil e com o
recrudescimento das endemias que pareciam coisas
jogadas no passado e como convívio perverso das
doenças do subdesenvolvimento e com as doenças que
o Brasil moderno, industrializado, tem que são os
acidentes do trabalho, os acidentes do trânsito,
as violências, as doenças produzidas peloestresse,
as doenças degenerativas cardio"asculares, doen-
ças essas advindas do desenvolvimento. Tudo isso
tem que ser superado.

Este é o momento justamente de análise e de
reflexão,e nós esperamos conseguir colocar na Cons-
tituinte as questões a que me referi. Temos de
contar com melhores serviços de saúde, serviços
específicos. Agora, entrando na questão central e
Primordial da saúde, que é o tema do debate de ho-
je: serviços de saúde adequadamente distribuídos
no país, com níveis de complexidade compatíveis
com o perfil epidemiológico das várias regiões a
que se destinam, que sejam geográfica e cultural-
mente acessíveis às pessoas, que sejam serviços
de saúde pública resgatados do sucateamento que
sofreram deliberadamente nos últimos 20 anos, pe-
la sanha perversa da aliança que se estabeleceu
entre a burocracia do Estado e setores privados,
que sucateiam tudo o que é público, tornam indig-
no tudo o que é público e que ainda tornam o fun-
cionário público uma pessoa descompromissada. Pre-
cisamos de servidores públicos que cultuem a éti-
ca social,ocompromisso social perante a popula-
ção. Esta nova base para a ética e o compromisso
social, temos de resgatá-la, para dignificar o

serviço público. O servidor público precisa saber
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que está servindo a sua população, aos seus ir-
mãos brasileiros e que merece, em contrapartida,
receber para o seu sustento.

P recisamos de servidores de saúde que, já no
nível periférico, no nível regional, entendam as
ações de saúde integralmente; e que superemos de
vez esta dicotomia de ver só os serviços preventi-
vos e curativos, os serviços dirigiics a pessoas,
ao amiehte. Assim, que tenhamos, a nível de cada
base territorial e geográfica, serviços de saúde
integrais em sua prestação.

P recisamos acabar de vez no serviço de saúde
com a desigualdade urbano-rural, norte-nordeste-
sudeste, no que diz respeito à assistência médi-
ca. Que construamos um sistema único público hie-
rarquizado e dignificado e q' tnh sob o spil
controle os prestadores de serviços da saúde pri-
vada, que foram os grandes beneficiários do auto-
ritarismo.

P recisamos garantir também a nacionalização
crescente da indústria farmacêutica, a produção e
distribuição de medicamentos por Estado, uma es-
tatal forte nesta área de saúde e o controle so-
bre os produtos de laboratórios privados.

Não é possível que tenhamos a questão de me-
dicamentos no Brasil subordinada a leis de merca-
do, umavez que, a qualquer momento, os laborató-
rios privados podem suspender a produção de de-
terminado medicamento.

Preciso que nós obtenhamos garantias de na-
ci o n alização do crescente controle do Estado so-
bre a indústria de equipamentos médicos, que é
uma das mais lucrativas do país, e sobre a qual o
sistema de saúde não tem nenhum controle. rara que
nós obtenhamos esta independência tecnológica, esta
autonomia, p recisamos incentivar o desenvolvimen-
to científi co-tecnológico . E é aí que saúde se ligacom e ducação. É p reciso que as Universidades se-
jam respeitadas na integral idade da sua competên-
cia e da sua missão, que não sejam sucatas, como
tem sido com as Federais de Minas e têm as Fede-rais	públicas	deste país. P recisamos resgatar
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o desenvolvimento científico na área tecnológica
da saúde para que possamos obter com o desenvol-
vimento científico a nossa independência cientí-
fico-tecnológica em todas as questões que temos
hoje na área da saúde. Estas questões todas me pa-
recem que são aquelas importantes para queastenha-
mos consideradas na Constituinte. Não importa	a
forma, mas o que esteja escrito na Constituinte.
Não importa se está dentro ou fora do capítulo,
mas, sim, que todas as questões sejam consideradas
na Carta Constitucional deste país. Por mais que
o direito do cidadão e os deveres do Estado, in-
clusive com relação à saúde, estejam incritos na
Carta Magna que vai ser outorgada e entregue ao
país em 87, tenho a certeza íntima, alimentada pe-
la demonstração crescente da organização das clas-
ses populares em todos os setores da vida nacio-
nal e pelo movimento popular das "diretas-já", que
só a população organizada, vigilante, consciente
de sua força pela luta permanente vai fazer	com
que triunfem sobre as forças do conservadorismo
os mais legítimos interesses populares, aos quais
nós, profissionais da saúde, devemos estar mais e
mais aliados.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHAES
ALVES) - Dando seqfência, será dada a palavra ao
Sr. José Maria Borges, DD. Secretário de Estado
da Saúde do Estado de Minas Gerais.

O CONFERENCISTA (PROF. JOSÊ MARIA BORGES) -
Sr. P residente senhoras e ser1-urscomponentes, tra-
balhadores da saúde aqui representados numa pro-
porção bastante evidente do compromisso do tra-
balhador da saúde com aquilo que se pretende es-
tar escrito na Constituição.

Em primeirolugar, gostaria de expressar ami-
nha satisfação de aqui estar presente, agradecer
o convite a mim formulado e parabenizar a	Pre-
sidência desta Casa pela organização brilhante
de todos os debates, sendo hoje entregue ao pú-
blico o primeiro volume dos seus trabalhos.

Não é absolutamente uma posição confortável
Para um técnico da área da saúde estar incorpo-
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rado riopapel de conferencista sobre um tema,
principalmente depois de dois outros conferen-
cistas que com tanta propriedade, tanta abran-
gência e profundidade me antecederam. Não há co-
mo não ser um pouco repetitivo, eu diria até mes-
mo cansativo. Mas procurarei, naquilo que vou re-
petir, apenas especificar um pouco mais pontos
já aqui anteriormente abordados.

Para abordarmos a importância da Constituin-
te no setor da saúde, não podemos, como disseram
os conferencistas que me antecederam, deixar de
frisar que a Saúde não pode, em hipótese alguma,
ser tratada isoladamente, ser tratada apenas no
que se refere especificamente à intervenção mé-
dica, seja privativa, seja coletiva, seja do pon-
to de vista individual ou coletivo. A saúde se mescla, de
fato, de uma série de outros requisitos que, se não
garantidos constitucionalmente, impedirão que a
população brasileira possa suportar a fase atual
de doenças em que vive, doenças de toda nature-
za, não só aquelas próprias dos países subdesen-
volvidos, mas outras, que estão se aprofundando,
dado o descaso com que a questão saúde foi tra-
tada nas duas últimas décadas.

Portanto, se não resolvermos as questões do
salário digno, da moradia pelo menos razoável,
da garantia absoluta dos princípios higiênicos e
alimentares necessários a uma vida digna, da ga-
rantia de escolaridade num nível compatível com
o desenvolvimento do ser humano, nós, certamen-
te, não poderemos avançar na transformação do es-
tado em que, permanentemente, somos obrigados a
cuidar das doenças, para uma situação de plane-
jarmos a saúde da população.

Mas, para tratar das questões específi-
cas da saúde, não poderíamos deixar de tecer al-
guns comentários históricos, alguns deles jámen-
cionados aqui, pelo Professor Hilton Rocha.

Foi a Constituição de 34 que, pela primeira
vez, procurou definir a responsabilidade da União,
Estados e Municípios, com relação à saúde. Ao Es-
tado, naquele momento, atribuiu-se cuidar da sa-
úde e da assistência pública e fiscalizar a

aplicação das leis sociais. Curiosamente, fisca-
lizar a aplicação das leis socfais voltava-se
muito mais para a questão do controle dos cemi-
térios, encarregando o setor público de regis-
trar de forma racional, estatisticamente, o nú-
mero de mortes, de enterros, do que para a ga-
rantia da assistência médica sanitária ao traba-
lhador e à gestante. Ao dizer, na Constituição
de 34, que competia ao Estado garantir ao traba-
lhador e à gestante assistência sanitário, isto
ficava fluido, não se definia bem, mas entendeu-
se, historicamente, que garantir esta assistência
significava garantir ao trabalhador um emprego
normalmente aceito. Incumbe também ao setor
público a nível de União, Estados e Municípios,
amparar constitucionalmente, nesta Constituição
de 34, a maternidadee a infância, adotar me-
didas de controle da natalidade, cuidar da hi-
giene social para impedir a propagação das doen-
ças chamadas pestilenciais, o que na atual Cons-
tituição é tarefa exclusiva da União.

Já nesta Constituição, à União cabe o con-
trole das grandes endemias,e aos Estados e aos
municípios destinam-se as questões mais especí-
ficas da prestação de serviço a nível daquelas
categorias de trabalhadores e gestantes especi-
ficadas.

Um ponto importante da Constituição de 34 é
que, pela primeira vez, um percentual dos orça-
mentos provenientes da Receita Tributária apare-
cia como aplicação de investimentos no setor da
saúde e esse percentual era fixado em 1%.

A Constituição de 37, outorgada pelo Estado
Novo, modificou restritivamente a Constituição
de 34. Já não mais falava nesse percentual e pro-
curava detalhar as competências de cada um dos
níveis do setor público, ficando a cargo da Uni-
ão legislar sobre a prestação de serviços de sa-
úde, aos Estados suprir deficiências na assis-
tência pública em obras de higiene e saúde e aos
municípios prestar assistência médica ao traba-
lhador e à gestante, sem definição de quem seria
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esse trabalhador e quais os critérios para sua
identificação.

Já na Constituição de 46, mantido o papel da
União, assegurava-se aos municípios, e isso eu
gostaria de frisar, porque me parece, neste mo-
mento,como municipalista que me tornei, depois de
de três anos como Secretário Municipal de Saúde,
gostaria de frisar, repito, a importância do tex-
to Constitucional de 46, quando se refere à com-
petência do município: "Compete ao município pres-
tar assistência médica ao trabalhador e à ges-
tante" - Mas,ao lado dessa competência privati-
va, a Constituição assegura aos municípios auto-
nomia quanto 'a organização dos serviços sociais
locais, abrangendo a área da saúde.

Já em 67 novas modificações são introduzi-
das. Cria-se, a nível federal, uma política de
combate ao tráfico de entorpecentes, atribui-se
à União o poder e a competência para a elabora-
de planos nacionais de saúde. Garante-se, mais
uma vez, na Constituição de 67, a autonomia do
Município para gerir dentro de seu âmbito admi-
nistrativo, o serviço de saúde.

Como vimos, nesse perpassar rápido das ques-
tões colocadas nas várias Constituições, desde
que a S aúde aparece formalmente na Carta Magna
do país as definições sempre foram vaga e
de caráter discriminatórjQ . Assegurava-se aúde
não à população como um taco, mas à popuiação
trabalhadora, entendida como tal, aquela formal-
mente inseriaa no mercado de trabalho e legalmen-
te registraaa; dssegurava-se,de torma genérica,
mas, possivelmente mais abrangente, a assistên
cia à gestação e à infância.

Em resumo, podemos dizer que nenhuma destas
Constituições conseguiu imprimir o direito à sa-
úde, comi um direito de cidadanid e como um ue-
ver de Estado.

Infelizmente, o que a Constituição consagra
até hoje não f'nj cumprido e tampouco será cum-
prido após a Constituição de 198/. O cumprimento
daquilo que se estabelecer e fvr colocado na Carta
Magna do país só ocorrer se a população se or-
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ganizar em todos os segmentos e, principalmente,
nas várias categorias de trabalhadores, que
vem estarestar coesas e conhecedoras daquilo que
inserido na Constituição e suficientemente orga-
nizadas para defender e impor o cumprimento da-

quelas normas.
patente para nós que, mesmo vagamente in-

senda na Constituição, e talvez intencionalmen-
te feito assim, a saúde, mesmo a do trabalhador
formalmente inserido no mercado de trabalho, nun-
ca tevE assistência integral e decente à gestan-
te e à infância, muito menos.

Portanto, sem a organização dos vários seto-
res de classe da sociedade brasileira, o que de
melhor for inserido na Constituição, garantido,
não será cumprido se não tivermos para sustentar
essas inserções constitucionais, no campo soci-
al, uma forte organização de classe.

r ara terminar, gostaria de dizer que a in-
tegração de recursos e organização de serviços,
com gerenciamento por parte dos municípios, das
prefeituras, deverá ser o sustentáculo de um

sistema de saúde, que esperamos ver assegurado
na Constituição.

experiência de longos anos trabalhando no
setor público me faz crer que, se a organização
desse sistema único de saúde não estiver alicer-
çada na municipalidade, nenhum preceito cons-
titucional na área da saúde poderá ser susten-
tado.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHAES AL-
VES) - Vamos passar à fase de debates. Cada de-
batedor disporá de 10 minutos para sua interven-
ção. Com a palavra a Prof Raquel Maria Rigotto,
DD. Diretora da Divisão de Segurança e Medicina
do Trabalho da DRT/MG.

A SR DEBATEDORA (PROF RAQUEL MARIA RIGOT-

TO) - Sr. Presidente, Companheiros da Mesa, Com-
panheiros e amigos do Plenário.

Gostaríamos, inicialmente, de endossar as
críticas formuladas pelo Professor Paulo Buss,
sobre o processo de constituição e de formação
da Assembléia Constituinte, que nos traz uma
preocupação com relação aos interesses que serão
retratados na Carta Magna. Entretanto, registra-
mos, também, a nossa fé no livre debate de idéias,
na mobilização e organização da população, para
tentarmos recuperar esse momento histórico e po-
lítico que vivemos hoje em nosso País. nesse
sentido que gostaria de cumprimentar a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, na pessoa do Presi-
dente da Mesa, pela brilhante iniciativa de colo-
car em debate as questões palpitantes em torno

da nova Constituição.
Na difícil tarefa de debatedora de to ilus-

tres Conferencistas e na qualidade de Médica do
Trabalho e de cidadã dedicada à questão de saúde
dos trabalhadores, vou-me permitir levantar al-
guns aspectos sobre a saúde, no enfoque da rela-
ção entre saúde e trabalho.

Os brasileiros vivem hoje uma situação gra-
víssima de saúde, em que o trabalho, a nosso ver,
tem um papel muito importante nesse quadro. Para
vocês terem uma idéia, morrem no Brasil, anual-
mente, cerca de 4.500 trabalhadores por aciden-
tes do trabalho. Nos últimos 15 anos foram cei-
fadas 60.000 vidas de trabalhadores, por esse ti-
po de acidente, e também nesse período mais de
300.000 trabalhadores foram aposentados por in-
capacidade permanente, decorrente de agravos de
saúde, ocorridos no ambiente de trabalho. Vejam
vocês que esse quadro é grave e não se determina
por fatalidade. Os agravos de saúde do trabalho
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não ocorrem por serem indesejáveis, porém inevi-
táveis, dentro do processo produtivo. Pelo con-
trário, a tecnologia, que propicia um processo
de produção tão sofisticado, oferece recursos pa-
ra compatibilizar o exercício do trabalho com a
saúde.

Foi colocada, de forma unânime, pelos Confe-
rencistas que me antecederam, a questão da	de-
terminação da saúde, que não se restringe aos
aspectos médicos, mas que está ligada a todas as
condições de vida da população. Nós gostaríamos
de sublinhar o papel que o trabalho exerce na
condição de vida. Se a vida depende de uma ali-
mentação adequada, de moradia adequada, de condi-
ções de saneamento, de controle do meio ambien-
te, de lazer, de segurança e de educação, nós
podemos perceber que é exatamente a maneira como
cada cidadão se insere no sistema produtivo que
vai determinar as suas condições de saúde. 5 o
seu salário que vai determinar a qualidade da sua
alimentação, onde ele vai morar, e as condições
do seu bairro, seja em termos de água e esgoto,
seja em termos da contaminação atmosférica da
água e do solo pela poluição oriunda das indús-
trias. De forma que o trabalho tem um papel de-
terminante na qualidade de vidae,portanto,na sa-
úde de cada um de nós. Um exemplo muito	claro
disso pode ser visto se nós refletirmos sobre
os trabalhadores das empreiteiras. Tem sido es-
tratégia freqüente das grandes empresas no Bra-
sil, especialmente as multinacionais, contratarem
empreiteiras para exercerem aquelas funções que
seriam consideradas de maior risco e de maior pe-
rigo para a saúde, comumente ditas, as funções
mais sujas na empresa: limpeza de altos-fornos,
serviço de retirada de escoras, tratamento de re-
síduos e alguns outros. Todos estes trabalhos são
feitos por empreiteiras. rodemos comparar, com
muita tranqüilidade, as condições de trabalho en-
tre o trabalhador próprio da grande empresa e os
trabalhadores das empreiteiras. O primeiro	tem
Ônibus, refeitório e equipamentos de	proteção
individual, enquanto o segundo trabalhador	en-

contra-se em condições muito piores. A saúde re-
flete essa diferença na forma de inserção no
sistema produtivo. Por outro lado, se entender-
mos as estatísticas de mortalidade no país, va-
mos perceber, com clareza, reflexos do processo
de industrialização que estamos vivendo,	desde
1930, na saúde da população. Em 1950, 36% das
mortes eram por doenças infecto-parasitárias, do-
ença da miséria e do subdesenvolvimento. Em 1980,
isso se inverte: temos 42% das mortes causadas
por doenças como oestresse,câncer, acidentes de-
generativos, hipertensão e acidentes vasculares.
Apenas 11,4% são mortes causadas por doenças in-
fecto-parasitárias, com uma incidência localiza-
da nas regiões do país. O Nordeste, por exemplo,
ainda abrange em relação à doença 28% e São n au-
lo apenas 8%. De forma que, notadamente, o pro-
cesso de industrialização reflete sobre a saúde,
trazendo consequências bastante graves	para a
população. Devemos entender que o Estado tem	a
função de gerir o problema da saúde. A saúde	é
uma função pública. A jornada de trabalho	deve
ser, no máximo, 40 horas semanais,	como	está
proposto no texto da Comissão Afonso Arinos. O
trabalhador deve se recuperar de sua jornada de
trabalho, se informar, participar da vida da co-
munidade. Também o salário deverá satisfazer às
necessidades básicas do indivíduo, promovendo a
liberdade de organização, o direito de greve, a
participação na gestão dos locais de trabalho,
problemas profundamente relacionados com a saú-
de. A função básica do Estado é a preservação da
vida e isso está estritamente ligado à	saúde.
Como função pública e como decorrência	natural
disso, temos duas questões: primeiro, a	impor-
tância da participação do cidadão na ação de sa-
úde pública, desde o nível de planejamento,	de
definição de políticas, de execução e de fisca-
lização e controle desses órgãos. A sociedade
brasileira precisa participar,de uma maneira de-
mocrática e explícita, da gestão e organização de
todas as ações de saúde em todos os seus níveis.
A segunda questão é bastante polêmica: é o papel
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do setor privado na área de saúde, já que no mo-
mento não há condições de se propor que o Estado
assuma todas as ações de saúde, principalmente
aquelas relativas a prestação de serviços. Mas,
sendo a saúde uma função pública, não	podemos
compreender que o setor privado seja aceito como
complementar ao Estado, como está	proposto no
anteprojeto Constitucional.

Nós temos sido testemunhas dos desmandos do
setor privado na área de saúde, principalmente,
em relação aos contratos firmados com o INAMPS.
Entendemos que o setor privado pode colaborar
com prestação de serviços do sistema, na medida
em que o Estado conceda a ele essa função, po-
dendo a mesma ser revogada, a qualquer momento,
e que a concessão se faça sob as regras do	Di-
reito Público, onde o Estado tem o poder de im-
pério. Isso se reflete na questão da	saúde do
trabalhadorse reflete, também, em vários níveis,
desde a questão da medicina de grupo, em que	a
própria P revidência Social estimula o crescimen-
to desse setor, até a questão do serviço	espe-
cializado em segurança da medicina do	trabalho
das empresas que têm atividades preventivas	e
que, apesar disso,são constituídas por	profis-
sionais contratados pelas empresas, sem autono-
mia nenhuma para exercer essa atividade.	Isso,
muitas vezes, traz algumas dificuldades na re-
lação capital-trabalho, já que cuidar da saúde
do trabalhador significa investir nela. Isso sig-
nifica alteração do núcleo e do repasse aos ór-
gãos do preço do produto final.

Nós acreditamos que o setor	privado possa
participar da prestação de serviço na	área de
saúde, desde que sob as regras de direito	pú-
blico e com o controle da população e do Estado.

Uma outra questão a ser abordada sobre os re-
flexos da industrialização na saúde da	popula-
ção, seja dentro de cada empresa em relação	às
comunidades, seja em termos de poluição ambi-
ental que traz riscos à saúde da coletividade, é
que o planejamento urbano é muito precário. Acre-
ditamos que os mecanismos de taxação desses mode-
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raclores de riscos sejam insuficientes. O empre-
gador paga à Previdência Social e,isso feito,ele
não sofre mais nenhuma admoestação na medida em

que houver mutilação ou morte do trabalhador nas
empresas. Acreditamos que isso é um esquema de
fiança. A VIII Conferência Nacional de Saúde já
havia proposto que essa taxação dos empregadores
fosse feita sobre o ganho de capital. Nós	con-
cordamos com esta proposta, mas gostaríamos de
ir um pouco mais além: já que o Estado deve tu-
telar a saúde como um direito fundamental do in-
divíduo e como um interesse da comunidade, acre-
ditamos que deva ser estabelecida com bastante
clareza na Constituição a responsabilidade pe-
nal do empregador pelos agravos da saúde dos tra-
balhadores. O imperativo disso é que se consiga
convencer o empregador sobre as responsabilida-
des que ele tem para com a saúde do trabalhador.

Gostaria ainda de colocar uma questão que já
está contemplada no texto Afonso Arinos. Não nos
interessa ter uma Constituição com um texto be-
líssimo, mas que se transforma em letra	morta,
na medida em que não for transformado em le-
gislação ou incorporado por essa legislação. Não
Sou especialista no campo do Direito, mas pare-
ce-me que na Alemanha, e em outros países da Eu-
ropa, o Direito caminha para reconhecer, direta-
mente, os direitos colocados na Constituição.

Quer dizer, a partir do momento em que uma
coisa está na Constituição não há necessidade de
uma legislação ordinária, aquele princípio pode
ser aplicado. Consideramos isto importante como
forma de garantir as conquistas conseguidas	na
Assembléia Constituinte.

29



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RAIMUNDO REZEN-
DE) - Com a palavra o Dr. Carlos Aparício Cle-
mente (Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco).

O SR. DEBATEDOR (PROF. CARLOS APARÍCIO CLE-
MENTE) - Em primeiro lugar, gostaria de fazer um
esclarecimento: não sou professor, sou apenas um
metalúrgico. P eço desculpas à Mesa por não ter
avisado antecipadamente e o programa ter saído
errado.

Acho muito importante o exemplo que Minas Ge-
rais está dando ao país, no momento em que se
discute "Saúde e Constituinte", porque, segundo
as informações que temos, é a única Assembléia
Legislativa do p aís que assumiu esta questão.

Eu venho do Estado de São P aulo e sabemos
claramente o motivo pelo qual, naquele Estado,
não há possibilidade de se ter uma discussão chama-
da pela própria Assembléia, que é algo extrema-
mente importante. E que no Estado de São Paulo,
infelizmente, os legisladores desconhecem as ques-
tões referentes ao ambiente de trabalho.

Fala-se em saúde do trabalhador, em saúde da
população,mas, no momento em que se fala de saú-
de nas fábricas, o Deputado normalmente desconhe-
ce, porque no Estado de São P aulo, boa parte dos
representantes do povo nosLegislativos Estadual
e Federal tiveram as suas campanhas financiadas
pelos empresários e foram atrás dos votos popu-
lares, chegando nestes votos através do dinheiro
dos "lobbies". Os "lobbies" não deixam a porta
da fábrica ficar conhecida, nem pela população,
nem pela fiscalização, e vamos expor o por quê.

A segunda coisa que gostaríamos de levantar
quanto à Constituinte é que entendemos que ela
deve propor e discutir uma profunda reforma sa-
nitária no país, envolvendo todos os órgãos res-
ponsáveis pela fiscalizaçoão dos ambientes de
trabalho e pelo tratamento, acompanhamento e se-
guro daquelas pessoas que são vítimas desse am-
biente. E necessário que se criem mecanismos nes-
sa reforma sanitária para punir os responsáveis
por determinadas situações, mecanismos que per-
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mitam responsabilizar civil e criminalmente oem-
pregador que deixe um ambiente de trabalho nas
situações que vamos citar.

Agradecemos o convite para aqui comparecer e
ooder falar alguma coisa sobre a Constituinte,
porque são poucas as oportunidades que temos pa-
ra discutir, tranqLilamente , nas Casas Le-
gislativas.

Um dos problemas que ocorre hoje, e que não
oode esperar a Constituinte, é a questão da fis-
calização do ambiente de trabalho, a cargo do
Ministério do Trabalho, através de suasDelegacias
Regionais e de convênios com algumas Secretarias
de Estado.

Neste país, por falta de fiscalização nos am-
bientes de trabalho, temos oficialmente mais de
um milhão de acidentes de trabalho registrados
pelo INPS. No ano passado, este número represen-
tou um crescimento de mais de 25% com relação ao
ano anterior. Mas todos nós sabemos que a infor-
mação do INPS não tem credibilidade alguma. Os
dados relativos a acidentes de trabalho são com-
putados a partir da solicitação de benefício,
quando as vítimas dirigem-se ao Orgão Previden-
ciário. Normalmente os trabalhadores ficam afas-
tados 15 dias por causa de acidente - se esses
15 dias da licença são de responsabilidade doem-
pregador, não aparecendo, portanto, nas esta-
tísticas. E nós sabemos que em cerca de 9O% os ca-
sos de acidente têm uma previsão de cura de 15
dias. Se fosse citar ou tentar extrapolar os da-
dos nacionais para uma realidade, teríamos que
multiplicar, pelo menos por 10, para conhecer o
número real de acidentes de trabalho que provo-
cam afastamento. Outra coisa que esse órgão não
mostra como é na realidade é a questão da morte
Por acidente de trabalho. O dado mais confiável
que se tem na estatística oficial sobre a ocor-
rência de mortes se mantém inalterado desde o
ano passado. Que mortes aparecem nas estatís-
ticas? São todas as provocadas pelo acidente de
trabalho? Não, porque segundo o próprio IBGE,
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apenas cerca de 50% dos trabalhadores que for-
mam a população economicamente ativa do Pais es-
tá segurada pela p revidência Social, e a meta-
de não segurada não aparece nos dados. P or exem-
plo: o caso de trabalhadores rurais que morrem nos
locais do trabalho e não aparecem nas estatís-
ticas.

Com o inquérito policial correndo, o INPS es-
creveu oficialmente, respondendo ao Ministério
Público que quem emite dados oficiais a respeito
de acidentes não é o INAMPS. Ele não tem autori-
dade para fazer isso e, sim, o INPS. Então, o
INAMPS registra o fato. Temos conhecimento de que
são mais de três vezes os números oficiais do
INAMPS, mas os que valem são os do INPS. Apare-
cem os registros de morte por acidentes de tra-
balho quando a família procura o benefício pre-
videnciário. Se o acidentado não tem família,
sua morte não aparecerá nas estatísticas ofi-
ciais. Os dados mais confiáveis têm que ser olha-
dos com desconfiança. E eu, além da desconfian-
ça, tenho, inclusive, as provas.

Em Minas,não sei como é essa situação, mas,
e as doenças profissionais, que também são dados
oficiais, e que não podem ser fiscalizadas? O
que temos? Temos o absurdo de menos doenças pro-
vocadas pelo trabalho do que as mortes registra-
das por esses mesmos acidentes do trabalho, o
que configura uma situação interessante.

Exemplo: a rof Raquel Maria Rigotto infor-
mou que existem cerca de 5 milhões de trabalha-
dores no Estado. Registram-se, em Minas Gerais,
oficialmente, cerca de 95 mil acidentes de tra-
balho e apenas 331 mortes provocadas pelo traba-
lho. Entretanto, apenas 143 doenças provocadas
pelo trabalho foram registradas. Ora, é impossí-
vel qualquer pessoa, em sã consciência, acredi-
tar num fato como este, a não ser que o Brasil
já seja um grande sanatório e, de repente, esta-
mos todos nós loucos. E impossível imaginar que
um Estado deste possa registrar apenas 143 pes-
soas doentes. Nã.o vou mais longe. Tenho a certe-
za de que a Delegacia Regional do Trabalho não
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possui 100 pessoas especializadas em segurança e
medicina para fiscalizar as empresas. Acredito
que seja menos. Tenho a certeza, também, de que
não está aparelhada para fiscalizar os locais de
trabalho realmente como se deve: equipamentos pa-
ra medir barulho, para medir produtos químicos e
problemas de iluminação, enfim, para medir o am-
biente como um todo. Não tem, também, viaturas
suficientes para chegar a esses locais de traba-
lho. Estou falando porque conheço São Paulo e
conheço as notícias da DRT/MG. Tenho a certeza
de que, quando a equipe da DRT, aqui em Minas,
sair a campo com um trabalho programado para fis-
calizar prioridades e ferir os interesses desses
"lobbies t", a sua diretoria será afastada, porque
isso aconteceu em São P aulo. O Delegado do Tra-
balho saiu a campo vendo prioridades e foi man-
dado embora pelo mesmo Ministro que defende es-
sas questões. Não há quem mexa com os interesses
do capital nos dias de hoje. E preciso que haja
uma mudança nesse aspecto.

Só para finalizar, seria necessária uma fis-
calização e uma assistência médica decente e ade-
quada, o que hoje não existe. Tenho a certeza de
que a maioria dos médicos não aprenderam, ainda,
que têm que perguntar aos seus pacientes, no iní-
cio da consulta, que tipo de trabalho eles fa-
zem. A maioria não foi treinada para isso, já
que foi formada para atender à classe média. Es-
tão hoje sendo formados para manipular equipa-
mentos e não para atender à classe trabalhadora.
Este é um dado incontestável.

Finalmente, já é possível, antes da Consti-
tuinte, encaminhar os processos de responsabili-
dade civil e criminal do empregador. O Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo já começou a
acioná-lo. E possível fazer isso aqui em Minas
Gerais também.

Muito obrigado.

A SR DEBATEDORA (PROF RAQUEL MARIA RIGOT -

TO) - Sr. Presidente, eu pediria um aparte sobre
a colocação do Clemente.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHMES
ALVES) - Já que foi mencionada nominalmente, a
Presidência não tem nada a opor.

A SR DEBATEDORA (PROF RAQUEL MARIA RIGOT-
TO) - Eu gostaria de reforçar a colocação do Cle-
mente: as doenças profissionais não estão regis-
tradas adequadamente neste país. As doenças pro-
fissionais não são diagnosticadas. Os médicos
não estão preparados para isto. A Previdência
Social, o INAMPS e a Secretaria da Saúde, em Mi-
nas Gerais, não dispõem de estrutura para permi-
tir o diagnóstico e o tratamento dessas doenças.
Não temos laboratórios públicos aparelhados para
tal. Não há uma previsão da natureza específica
das intoxicações profissionais. Há, apenas, um
subdiagnóstico.

Fizemos um trabalho, na DRT/MG, com os re-
formadores de baterias de Belo Horizonte e cons-
tatamos uma incidência de 41% de intoxicação por
chumbo entre os trabalhadores do setor, doença
que não estava diagnosticada. Esses trabalhado-
res eram considerados, até então, saudáveis.
Trabalho semelhante foi realizado junto aos de-
detizadores urbanos e constatamos uma incidência
de 39,1% de intoxicação, devida aos produtos uti-
lizados para a realização de seu trabalho.

Realmente, o Ministério do Trabalho não dis-
põe de recursos necessários para o exercício de
suas funções, que são de prevenção e, portanto,
prioritárias. Não temos técnicos suficientes pa-
ra fiscalizar as empresas dos 722 municípios do
Estado de Minas Gerais e é um fato que a pressão
política do setor empresarial se exerce sobre a
DRT/MG, a cada vez que se colocam para a impren-
sa e para o público os problemas com a saúde do
trabalhador, em decorrência das condições de tra-
balho a que ele está submetido.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHMES
ALVES) - Com a palavra o Prof. Ronaldo Simão Coe-
iho, coordenador de psiquiatria da Fundação Hos-
pitalar de Minas Gerais.

O SR. DEBATEDOR (PROF. RONALDO SIMOES COE-
LHO) - Sr. Presidente, minhas senhoras, meus se-
nhores, companheiros de mesa. Eu queria primeiro
me permitir chamar o Clemente de Dr. Clemente.
Eu acho que não é o diploma que faz o título.
o homem que o faz.

No início do meu curso de medicina,ainda era
moda se falar num famoso aforismo, de Miguel Cou-
to: "O Brasil é um vasto hospital". Não sei o
que Miguel Couto diria hoje sobre o Brasil, com
duzentos mil casos de malária, seis milhões de
chagásicos, sete milhões de pacientes com es-
quistossomose e treze milhões correndo risco na
área de saúde mental. Já não seria mais um hos-
pital, porque hospital significa hospitalidade,
cuidado, e o Brasil não é mais isso. O descaso
que se tem com a grande massa da população é mui-
to grande. Fico perplexo e perguntaria àqueles
que estão aqui hoje, discutindo o problema da
saúde por que, apenas agora, pela primeira vez
se deu atenção ao problema da saúde mental? Por
que estamos aqui, uma minoria marginalizada ne
permite que um hospício como o de Barbacena,
em seus oitenta anos de existência,já tenha ma-
tado sessenta mil habitantes e tenha como prin-
cipal atividade o fornecimento de cadáveres para
as Escolas de Medicina? incrível o descaso ab-
soluto pulo nosso semelhante deficiente men-
tal. Nesse setor, a política continua a ser se-
gregadora, asilar, e os médicos e outros que
trabalham nestes locais, em vez de desalienis-
tas, passam a ser alienistas, passam a facilitar
a alienação das pessoas, de quem deveriam cui-
dar. P or isto criamos, na medicina, a figura do
Paciente cronificado, paciente que nós fabrica-
mos e dos quais ainda restam em Barbacena cerca
de setecentos. A saúde mental no Brasil nunca
foi prioritária, como a saúde, de modo geral. A
legislação que rege o atendimento ao doente men-
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tal no Brasil é de 1934 e já estamos em 1 986. Os
avanços tecnológicos e científicos não alcançam
a área pública. É estranho perceber que logo após
1970, após o milagre econômico brasileiro, as
internações psiquiátricas aumentaram em 293% e
as consultas psiquiátricas aumentaram em 400%.
Ë estranho perceber que 96% dos gastos com psi-
quiatria é feito em hospitais, ao ambulatório
não é dado nada, não sendo empregados recursos na
prevenção e no atendimento extra-hospitalar, que
são mais importantes. mais estranho, ainda,
saber que esses gastos são pagos com dinheiro do
INAMPS à rede privada e não à pública. rara
exemplificar sobre o tratamento psiquiátrico ao
doente mencal, gostaria de lembrar que numa oca-
sião houve uma greve na área pública, e durante
os dias de greve os pacientes melhoraram muito,
porque puderam trabalhar, fazer as suas camas.
varrer as enfermarias, fazer as suas Lomidas,
etc. Com isto, quando acabou a greve, os pacien-
tes estavam ótimos. Este é um relato de um dire-
tor de hospital público que nos faz pensar sobre
quem são esses pacientes que nós colocamos ali.
A segunda incidência do INPS são as doenças men-
tais. Por quê? P orque quando se fala de saúde, o
primeiro a ser ouvido é o médico, mas na ocor-
rência da doença ele é o último. Há um descaso
geral com a saúde da população: é o urbanista que
só projeta concreto, não respeitando as necessi-
dades do ser humano; é o arquiteto que planeja
um quarto onde o indivíduo tem que dormir em ân-
gulo reto, o que é contra a saúde mental; ocons-
trutor que vai fazer os enormes conjuntos habi-
tacionais sem atentar para o interesse de seus
moradores. Tudo isso nos faz perplexos, princi-
palmente quando vemos o descalabro com que são
tratados os indivíduos doentes mentais. 9 o ca-
so, por exemplo, do Hospital de Barbacena, que
não tem médicos e terapeutas ocupacionais, quan-
do se sabe que 93% de seus pacientes necessitam
desse acompanhamento.

Eu não quero me estender muitc, po gostd-
ria que os debates se iniciassem, mas desejo ii-
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tar um pequeno trecho de Guimarães Rosa: "Um
pouquinho de amor já é um pouco de saúde, já é
um descanso na loucura." E eu definiria a saúde
mental como o direito de amar, o direito de tra-
balhar. Amar e trabalhar são sinônimos de viver
e só quem pode amar e trabalhar pode viver; só
quem pode amar e trabalhar pode ter saúde men-
tal.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO	MACALHAES
ALVES) - Com a palavra o Prof. Anielo G. Rodri-
gues dos Santos, P rofessor da Clínica Médica da
UFMG e médico da Diretoria de Assistência Médica
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

O SR. DEBATEDOR (PROF. ANIELO G. RODRIGUES
DOS SANTOS) - Sr. P residente, componentes da Me-
sa, meus senhores e minhas senhoras. Estou colo-
cado em último lugar, acho que de propósito, pe-
lo assunto de que voufalar, que talvez seja a ca-
tegoria mais relegada em todos os planos de saú-
de do Brasil, que é o idoso. O idoso sempre tem
sido relegado ao último lugar. Isto foi bem de-
monstrado em 1980, num Congresso de Geriatria,
onde o então Ministro da Saúde, ao abrir o con-
gresso, terminou a sua conferência dizendo o se-
guinte: "Infelizmente o Brasil é um país jovem e
por isso a assistência ao idoso vai ter que es-
perar." Isso nos soa muito estranho, porque são,
exatamente, os idosos que não podem esperar : o
tempo deles é meio pequeno.

Eu fiquei muito satisfeito quando vi o ante-
projeto da Constituição, em que já houve alguma
modificação nesse sentido. Não sei se os membros
da Comissão legislaram em causa própria. Existem
algumas restrições. Por exemplo, o funcionário
público deve se aposentar aos 70 anos. Aposenta-
doria compulsória. E vedado ao funcionalismo pú-
blico, isto é, é vedado o ingresso no serviço pú-
blico de pessoas com mais de 50 anos. Não havia
nada a favor, só contra. Anotei	alguns	dados
desse anteorojeto que gostaria de	mencionar: o
art. 5Q da seção VIII trata da aposentadorja
compulsória do funcionário público aos 70 anos,
ressalvando, com relação ao magistério, a hipó-
tese de lei especial estabelecer o limite de ida-
de superior ao previsto. Espero que essa clari-
vidência tenha sido do Professor Hilton	Rocha.
Com a a p osentadoria aos 70 anos, nós	perdíamos,
nós,médicos, peidíamos os melhores professores:
época em que não só os médicos, mas também	os
professores de outras classes, podem dar o	me-
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vlhor de si, o melhor de sua expriencia e vivên-
cia.

Quanto à ordem social, o inciso 99 do	art.
19 do Título V cita claramente,e isto foi um
grande avanço para a geriatria, que deverá haver
proteção eficaz à infância, adolescênciaevelhi-
ce.

O capítulo V diz: "Assegurar-se-á assistên-
cia àmaternidade, infância, adolescência,	aos
idosos e deficientes." Eles não	legislaram em
causa própria.

Este é um dado importante. O nosso Ministro
da Saúde em 1980 disse que o Brasil é um país jo-
vem. Não é mais jovem, hoje é um país maduro,pois,
segundo	definição da Organização Mundial	de
Saúde, todos os países em que a percentagem de
indivíduos com mais de 65 anos ultrapasse 4% já
não é jovem,e nós estamos com 4,3%. Há-uma dife-
rença entre o Nordeste e o Sudeste. No Norte, in-
felizmente, eles não alcançam 49 anos, em virtude
da falta de infra-estrutura. No Sul aheg.a-. se mais
facilmente aos 65 anos. Talvez em 2025 a nossa
população de idosos seja cerca de 15 vezes mais
que em 1970. Teremos que começar um planejamento
desde já na região Sudeste para o serviço de as-
sistência ao idoso.

Na história da evolução do nosso serviço de
assistência ao idoso temos que, em 976, pela
primeira vez, despertou-se no Brasil o interesse
Pelo cuidado com o idoso, através de seminários
promovidos pelo INAMPS.

A partir disso, desenvolveu-se política de
assistência aos idosos,e várias sugestões foram
feitas. No entanto, a única coisa que persiste
até hoje é o assistencialismo asilar, que é man-
tido pela LBA, e só atinge 1% dos necessitados.
As demais sugestões e idéias se perderam a par-
tir de 1979, com a recessão econômica. Então, vo-
cês vêem que há uma carência de assistência aos
Pacientes idosos e que ela é muito grande.

Um fato importante que contribuiu para isto
e que hoje no Brasil a Geriatria é vista como
uma especialidade de elite, como uma especiali-
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dade que procura o rej uvenescimento e que só p o-
de ser paga por indivíduos de alta classe, que
não querem envelhecer.

Na realidade, a Geriatria está sendo prote-
lada, talvez por esta imagem, mas trata-se de
uma esp ecialidade que procura melhorar a quali-
dade de vida do paciente idoso. Nós não estamos
interessados na quantidade de vida que o indiví-
duo vai ter, mas na sua qualidade.

P ara se dar uma idéia da defasagem existente
hoje, no Brasil, vejamos o que ocorre, por exem-
plo, na Inglaterra: eles definem, para uma assis-
tência completa, a n ecessidade de pelo menos 10
leitos por 1.000 habitantes idosos e, destes lei-
tos, 50% seriam para pacientes cronicamente do-
entes e que devem ter cuidados constantes de as-
sistência.

Em Belo Horizonte, se considerarmos a popu-
lação idosa 4,3% da população total, necessi-
taríamos em torno de 860 leitos para a assistên-
cia aos pacientes idosos, sendo 430 apenas para
aqueles cronicamente doentes. Na realidade, nós
só temos 150 leitos em Belo Horizonte, dado es-
se que é o mesmo no Brasil inteiro. O único hos-
pital que conseguiu, em 1979, ser credenciado
pelo INAMPS como hospital de assistência geriá-
trica é o Paulo de Tarso e ninguém sabe, até ho-
je, como conseguiu. Fora disso, não temos mais
nada, a não ser na área privada e na área asi-lar.

Esperamos, já que foi dado o primeiro passo
e colocado pelo menos no an teprojeto, que o ido-
so tenha a assistência médica não como um ato de
comiseração, mas como um direito.

Esperamos que no p lano Nacional de Saúde se-
jam delineados estes cuidados ao idoso e que a
Geriatria seja incluída entre os serviços pres-
tados pelo INAM PS e que esta assistência se es-
tenda à área social.

DEBATE

1
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RAIMUNDO REZEN-

DE) - A Presidência passa a coordenação dos de-
bates ao Professor Orestes Braz Petrilio, titu-
lar da Diretoria de Assistência da Assembléia Le-

gislat iva.

O SR. COORDENADOR (PROF. ORESTES BRAZ PE-

TRILLO) - Com a palavra, para formular sua ques-
tão, o Sr. Maurício José Danese. Vai dirigir a
palavra ao Prof. Hilton Rocha.

PERGUNTA DO PROF. MAURÍCIO JOSÉ DANESE (COOR-
DENADOR DO PROJETO OURO PRETO-CONSTITUINTE) -
Srs. Membros da Mesa, Srs. Conferencistas, Srs.
Depotados, meus senhores e minhas senhoras, meus
companheiros de luta por uma Constituição livre,
democrática e soberana.

Somente podemos conceber uma Constituição pa-
ra sempre, conforme prega o Projeto Ouro Preto-
Constituinte, ou uma Constituição duradoura, con-
forme prega o Presidente Sarney, se houver uma
participação efetiva de todos os segmentos da

sociedade, através de um debate amplo e demo-

crático. Assim,e só assim, acreditamos ter uma Cons-
tituição que realmente represente os reais an-

seios do povo e da Nação. Não criticamos os com-
ponentes da chamada "Comissão dos Notáveis"; sa-
bemos que são capazes e conscientes. Criticamos,
isto sim, o seu isolamento e a pretensão em se
acreditar que os mesmos representam o pensamento
do povo.

A meu ver, para se fazer uma Constituição li-
vre, democrática e soberana e que realmente re-
presente nossos anseios, só e somente só com a
participação do povo. Para se falar efetivamente
em saúde nacional e seus remédios, é preciso, an-
tes de tudo, falar de soberania, da moralidade
da coisa Qúblíca, garantia de emprego, salário
justo e condizente para se criar uma família com
dignidade, saneamento básico, combate às drogas,
de fesa do meio ambiente, educação e inflação.
or isso, peigunto ao professora como a comis-
são dos notáveis espera fazer aplicar a Consti-
tuição num ois nas condições do nosso, com dí-
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vida interna, dívida externa, problemas sociais
e totalmente dependente?

O SR-CONFERENCISTA (PROF. HILTON ROCHA) -Di-
zem que nós ficamos isolados numa "torre de mar-
fim' sem ouvir opinião. Não é verdade. A Comis-
são recebeu dezenas de milhares de sugestões do
povo brasileiro, de todas as categorias sociais,
e tanto ouvimos que tudo isso que foi anotado pe-
lo nosso debatedor consta expressamente do ante-
projeto. Mas, como vai ser cumprido, isto não é
tarefa nossa, não é tarefa de uma Comissão deba-
ter determinados aspectos e dizer quais as for-
mas a serem adotadas para que os itens ali for-
mulados sejam cumpridos. Desgraçadamente, a co-
missão não tem esse poder.

PERGUNTA DE UM PARTICIPANTE NlO IDENTIFICADO
(ESTUDANTE DA ESCOLA DE FARMICIA DA UFMG) - Ao
pensarmos em saúde, temos que preservar um espa-
ço para os medicamentos. Dentro deste contexto
desejamos saber quais são as propostas da Comis-
são responsável pelo anteprojeto da Constituição
no que diz respeito ao incentivo à pesquisa na
área de medicamentos, reserva de mercado e con-
trole de qualidade de medicamentos. Como se pen-
sa controlar o lançamento no mercado brasileiro
de medicamentos não testados no país de origem
e de medicamentos cujas bulas não coincidem com
as bulas do país de origem?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. HILTON ROCHA) - A
Constituição, como sabemos, deve ser sintética
mas não omissa. A Constituição não pode, de for-
ma alguma, entrar nestes detalhes, que são muito
justos e que todos subscrevemos. O que se suge-
re para a Carta é que o Governo se preocupe com
a fabricação no Brasil, dos remédios necessá-
rios, para torná-los acessíveis à massa popular
e principalmente que tome a iniciativa para que
nós possuamos as matérias-primas necessárias à
produção desses medicamentos, para não acontecer
como hoje, que até a aspirina não temos. Toda as-
pirina do Brasil é importada. Em linhas gerais,
a Carta proposta pela Comissão Afonso Arinos pre-
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viu o problema sem entrar em detalhes que fazem
parte de uma lei ordinária ou complementar.

PERGUNTA DA SR MARCIA DE ARAÚJO ABREU (DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ1O) - O Dr. Hilton

Rocha disse na sua explanação que Constituição

não é lei. por isso que as diretrizes sociais
não são acatadas. A próxima Constituição poderá
ser respeitada? Como?

A SR DEBATEDORA (PROF 9 RAQUEL MARIA RIGOT-

TO) - A vigência dos direitos conquistados na

Constituinte vai depender da relação de forças

da sociedade, o que é uma coisa dinâmica que
construímos com nossa atividade política coti-
diana. Hoje, temos uma legislação que não é tão
ruim, com bastantes aspectos positivos, e no en-
tanto não é cumprida por dois motivos: a falta

de um aparelho fiscalizador e a fragilidade da

justiça, pela sua morosidade e burocracia.
muito simples fazer leis sem estabelecer

mecanismos objetivos de fiscalização, que deve
ser feita não só através dos aparelhos do Estado
mas com a participação da população, dos usuários
e cidadãos; é necessário, também, uma justiça ca-
paz de fazer valer os princípios consagrados na
Carta Magna. E é neste sentido que achamos inte-
ressante o disposto no artigo 10 do Capítulo III
do anteprojeto, que determina que os direitos e
garantias constantes da Constituição tenham apli-
cação imediata. O seu parágrafo primeiro diz que,
na falta ou omissão de lei específica, o juiz

decidirá o caso, de modo a atingir os fins da

norma constitucional.

PERGUNTA DO SR. ADEMIR MOREIRA SANTOS (DO

INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA) - Em se tra-
tando de saúde, como o senhor vê a questão do mé-
dico, que, comprometido com as vidas das pessoas,
se nega, mediante uma greve, a dar-lhe assistên-
cia? O que vale, então, o juramento médico?

O CONFERENCISTA (PROF. HILTON ROCHA) - Sou
suspeito para falar, pois sou inteiramente con-
trário à greve de médicos. Se há um profissio-
nal que não pode fazer reivindicação através de
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greve é exatamente o médico. A profissão é dife-
rente. Mas vamos fazer justiça. Nas greves que
têm sido feitas tem prevalecido a situação dos
casos ditos de urgência, embora saibamos que a
interpretação de urgência varia de pessoa para
pessoa. Dor de cabeça pode ser simplesmente uma
dor benigna, mas pode também ser um tumor cere-
bral, de modo que a in ter p retação de urgência é
relativa. Deixo mais uma vez explícito meu ponto
de vista, talvez "geriátrico", mas é que greve
não é arma de reivindicação médica.

O SR. COORDENADOR (PROF. ORESTES BRAZ P[_
TRILLO) - A próxima pergunta é de Paulo Luiz Do-
mingues, Secretário da Associação dos Moradores
de Santa Isabel. Não tem uma destinação, de ma-
neira que vou dirigi-la após ter sido formulada
oralmente.

PERGUNTA DO SR. PAULO LUIZ DOMINGUES (SECRE-
TARIO DA ASSOCIAçA0 DOS MORADORES DE SANTA ISA-
BEL) - Os hansenianos têm elaborado uma proposta
para a Assembléia Nacional Constituinte, no sen-
tido de se acabar com a discriminação sofrida pe-
los 233 mil hansenianos do Brasil. Desejaríamos
o apoio do P lenário, para dirigir apelo ao Mi-
nistério da Cultura e demais órgãos competentes
para coibirem a utilização, pelos meios de comu-
nicação, principalmente teatro e televisão, de
máscaras e termos desrespeitosos para com esses
doentes. Muito obrigado.

PERGUNTA DE PARTICIPANTES NO IDENTIFICADOS
( PROFESSORES E ALUNOS DA FACULDADE DE FARMACIA
DA UFMG) - Valeu a pena comparecer à Assembléia
nesta manhã. Sua fala foi brilhante e traduz (fe-
lizmente) as aspirações de boa parte das pessoas
que se sentem responsáveis pela saúde do país.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BUSS) - Nós
estamos organizando, como conseqfiência da oitava
Conferência Nacional de Saúde, uma Conferência
Nacional sobre recursos humanos em saúde, que vai
acontecer em Brasília de 13 a 17 de outubro. Te-
nho tido oportunidade, como membro da Comissão
Organizadora dessa Conferência Nacional de Re-
cursos Humanos, de discutir com representantes da
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Associação Brasileira de Farmácia e Bioquímica,
com os Sindicatos, etc., e confesso que estou
aprendendo como nunca com relação às demais pro-
fissões. Temos uma segmentação tão grande na área
da saúde que também os profissionais ficam muito
isolados. Nas discussões que tenho tido com o
pessoal da Farmácia e Bioquímica, eles me aler-
taram para o problema. Um deles, que todos nós
constatamos, é o problema de medicamentos noBra-
sil, que é seríssimo: sua produção e distribui-
ção. Fomos, ainda, alertados por várias pessoas
desta Mesa que o Brasil é totalmente dependente
do exterior quanto a insumos básicos para a pro-
dução de medicamentos, tanto os sais como os
componentes elaborados.

Um dos componentes deste grupo do Sindicato
de Farmácia do Rio de Janeiro disse existir no
Brasil dois cursos de pós-graduação nesta área
de capacitação de gente para a Farmácia e a Bio-
química, todos os dois funcionando com caracte-
rísticas extremamente precárias. E, no desenvol-
vimento da questão, lembra que hoje o Brasil tem
um corpo de economistas de qualidade, porque in-
vestiu dos anos 60 para cá, mandando para o exte-
rior e apoiando cursos de pós-graduação para es-
ses economistas.

Por que não fazer o mesmo na área de Farmá-
cia e Bioquímica,onde o recurso humano é muito
grande? Se voltássemos para dentro do aspecto de
desenvolvimento científico e tecnológico para ca-
pacitarmos farmacêuticos e bioquímicos em forma
de incentivo e apoio financeiro, técnico, etc.,
para trabalhar na pesquisa de novos produtos,
reelaboração de produtos, teríamos, com certeza,
meio caminho ou um bom caminho andado na direção
da esperada independência da parte de medicamen-
to no Brasil.

Acho que a questão da Farmácia e da Bioquí-
mica se inscreve no sistema nacional de saúde de
forma importante. Devemos mais do que nunca in-
centivar a capacitação de recursos humanos na
área, para que obtenhamos, no menor prazo possí-
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vel, com esses investimentos, a capacitação ne-
cessária na área de Farmácia e Bioquímica, para
termos a esperada e necessária independência tec-
nológica, estratégica na questão de medicamento.

Estamos brigando e temos de nos associar a
todos. Na Conferência Nacional de Recursos Huma-
nos, onde vão ser discutidos aspectos específi-
cos de cada profissão, é necessário debater o de-
senvolvimento na área de Farmácia e Bioquímica
como momento estratégico para a independência
tecnológica que devemos ter no setor.

PERGUNTA 00 SR. PAULO A. DA ROCHA - Dentro des
te tema "Saúde e Constituinte", seria necessário
realçar a necessidade de um rigoroso combate às
drogas. Gostaria que fosse combatido o fumo e a
bebida alcoólica, pois ambos têm sido a causa do
aumento das principais doenças no país e no mun-
do. Em face disso, gostaria de sugerir que tos-
sem proibidas as fábricas dos referidos produtos
no Brasil. E necessário, também, fiscalizar os
produtos alimentícios, sobretudo as carnes e
frangos congelados, que têm sido a origem de inú-
meras doenças. O que o senhor acha?

O SR. DEBATEDOR (PROF. RONALDO SIMOES COE-
LHO) - A preocupação do Sr. P aulo da Rocha me
faz lembrar o saudoso P rofessor Samuel ressoa.
Não sei se vocês sabem, mas o consumo diário de
cachaça no Brasil, entre 18 e 21 horas, ou seja,
no horário de pique, é de 60 milhões de doses.
Isto significa que,em cada 2 brasileiros, um to-
ma uma dose de cachaça por noite. Há quem tome
10 doses, assim como há quem não tome nenhuma. O
P rofessor Samuel ressoa dizia que a dose de ca-
chaça diária é a dose de prazer cotidiano a que
todo homem aspira e tem direito. Ele queria di-
zer que quem está miseravelmente vivendo, sem
ter o que comer, tendo que tomar um ônibus e ne-
le permanecer por duas, três ou quatro horas, até
poder chegar em casa, tem necessidade dessa dose
de prazer por dia, caso contrário, não se sabe
onde ele iria parar. Isso não quer dizer que eu
seja um adepto do alcoolismo.

Quando se interna um paciente com pancreati-
te aguda, ninguém se lembra que é por causa do
consumo de álcool. Quando alguma pessoa sofre um
aririente de trânsito, vão logo dizendo que foi
p1i raumatismo, e ninguém procura saber se o

motorista estava alcoolizado.
Se formos verificar, na realidade, o consumo

de álcool no Brasil é muito grande, e é impos-
sível impedir a fabricação de bebidas alcoóli-
cas.

A história da bebida é a história do homem e
nós não podemos deixar de ser realistas diante
desse quadro.

O que se faz necessário é um controle sobre
o sistema de propaganda que alia uma mulher pe-
lada a um copo de cerveja; isso é outra histó-
ria. Isso estimula, principalmente, a população
jovem a beber, porque leva-os a crer que, assim,
serão aceitos em sociedade.

A benevolência com que tratamos nossos fi-
lhos quando bebem e dizemos: "Não é nada, você
estava de fogo", em vez de alertá-los sobre os
reflexos que isto pode ter na sua saúde, é algo
a ser corrigido.

O problema da droga no Brasil ainda é muito
inicial, apesar de todo o barulho que se está fa-
zendo em torno disso. Na FHEMIG temos uma insti-
tuição encarregada de trabalhar o problema da
droga, principalmente a nível de pesquisa. Po-
rém, o que estamos fazendo, por enquanto, é co-
piar modelos. Nós não sabemos nem como nossos do-
entes adoecem e nem como nossos jovens procuram
drogas. As medidas tomadas são tão estrangeiras
como a aspirina, citada pelo Professor Hilton Ro-
cha.

E importante que as pessoas estejam preocu-
padas com isso, mas mais importante é que tenha-
mos consciência de que devemos ter soluções nos-
sas para problemas nossos.

PERGUNTA DE REGINA SANTANA (ESTUDANTE DE FAR-
MICIA) - Num país como o Brasil, onde a produ-
tividade é colocada sempre em primeiro lugar,
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qual é a situação do doente mental dentro dessa
sociedade, uma vez que ele é considerado impro-
dutivo? Como a Constituinte conseguiria abrires-
paço e quebrar esse tabu na sociedade brasilei-
ra? Por que os órgãos governamentais restringem
tanto a consciência pública, diminuindo a cada
dia as condições dignas de vida?

O DEBATEDOR (PROF. RONALDO SIMOES COELHO) -
A comunidade terapêutica, que nasceu na Ingla-
terra e foi uma revolução, não nasceu por razões
técnicas ou científicas, mas por uma questão de
produtividade. Os doentes mentais, que eram im-
produtivos, foram obrigados a produzir, porque os
homens sadios estavam na guerra, lutando no
"front". Ambos foram chamados para aquele esfor-
ço de guerra. Foi um grande resultado: melhora-
ram, sararam, e o grande criador da comunidade
terapêutica ficou famoso no mundo inteiro.

No Brasil, o elemento improdutivo foi margi-
nalizado. A idéia de que o ser humano, mesmo sen-
do louco, mesmo sendo marginal, deve ter o mí-
nimo de dignidade, só agora se começa a aceitar.
Nos últimos anos essa consciência tem crescido.
A partir de 1979, com a vinda ao Brasil do Prof.
Franco Basaglia, que fechou hospícios na Itália,
e trouxe suas idéias para cá, deixou de haver a
crença de que o louco é incurável. Em Barbacena,
procuramos dar a esse elemento oportunidade de
desenvolver seu potencial, inserindo-o no pro-
cesso produtivo, o que ainda não é fácil fazer.
Mas essa é uma conquista que espero ver. Assim
como nós temos aqui representantes dos hansenia-
nos, espero que, futuramente, nós tenhamos pre-
sentes os doentes mentais.

PERGUNTA DO SR. JO1O FERNANDES DOSSANTOSFI-
LHO - O ABC, Alimentos de "Baixa Qualidade", a
baixo custo: pão com bromato de potássio; leite
com hipoclorito; queijo com coliforme fecal; e
as multas, quando acontecem, são brandas. Diante
de tal quadro, desejo saber se são as leis ul-
trapassadas ou as autoridades sanitárias negli-
gentes? Existe algum trabalho específico, a ní-
vel nacional, para ser levado à Constituinte?
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 SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ MARIA BOR-
GES) - Quanto à existência de um trabalho espe-
cífico para ser levado à Constituinte, não co-
nheço nada de concreto. Sei que existem grupos
preocupados com este fato, e certamente já fize-
ram chegar à Comissão Provisória de Estudos Cons-
titucionais essa preocupação.

O que foi dito é absolutamente verdade. Quan-
do nós tomamos leite, aqui no Brasil, não acon-
tece nada porque já estamos habituados aos coli-
formes. Mas, quando chega aqui um estrangeiro e
toma leite, seguramente ele terá, no mínimo, uma
diarréia importante. O bromato e o sulfito são
usados para fraudarem, de fato, as mercadorias
de primeira necessidade. E isto é feito com mui-
ta freqtência.

Contudo, não se pode dizer que o Governo es-
teja paralisado em relação a esse quadro. A vi-
gilância sanitária tem evoluído e recebido, por
parte dos Ministérios e das Secretarias Munici-
pais e Estaduais, importantes subsídios mate-
riais, que a capacitem melhor para o exercício
de suas funções. Diria que estes instrumentos, e
os recursos humanos, são insuficientes para con-
ter tudo isto que acontece, mas estamos evoluin-
do.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Ho-
rizonte, recentemente, aprovou o Código Sanitá-
rio que dá uma estrutura inteiramente diferente
do ponto de vista legal, estabelecendo penalida-
des efetivas às infrações. P aralelamente, melho-
rou seus equipamentos e sua atuação, no sentido
de proteger a população dos perigos trazidos atra-
vés dos alientos mal acondicionados ou mal pre-
parados. A própria Secretaria Estadual de Saúde
tem desenvolvido projetos que vão avançar muito
mais este ano. uma ação bastante limitada, mas
é um grande despertar por parte do setor públi-
co, envolvendo desde a União até o Município, pas-
sando pelo Estado e dando respostas mais efici-
entes a esta urgência.

PERGUNTA DO SR. ANTONIO CARLOS FERREIRA -
rofessor Hilton Rocha, a questão de privatiza-
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ção ou estatização não deve ser entendida como
paternalismo ou qualquer tendência semelhante?
Como a saúde preventiva e curativa foi tratada
nas discussões da Comissão Arinos?

Em sua opinião, a saúde como direito de ci-
dadania, como deverá ser tratada pelo Estado?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. HILTON ROCHA) -
Se entendi a pergunta, no sentido de opinar so-
bre a estatização da Medicina Nacional, sou con-
tra. Não podemos, de um modo genérico, nem com
a Medicina, ou com o Hospital, fugirmos à livre
iniciativa. A livre iniciativa é um aspecto fun-
damental no progresso de um país e de sua socie-
dade. De modo que a estatização não foi adotada
no anteprojeto.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BUSS) - Gos-
taria de fazer uma colocação a respeito da ques-
tão da privatização e da estatização, que não é
uma questão bem colocada. E indicativo de que há
necessidade, em todas as atividades nacionais,
da confiança entre a atividade sustentada, ori-
unda do setor público e do setor privado.

E imperativo conhecer que o serviço de saúde
privado é financiado com recursos públicos. Isto
é uma coisa muito importante no hospital priva-
do. Hoje, eles não conseguem sequer abrir suas
portas; com raras exceções, acredito que a clí-
nica do P rof. Hilton Rocha seja uma das poucas
que conseguem sobreviver sem os recursos que o
trabalhador brasileiro recolhe e entrega ao Es-
tado, para que este o administre. Na verdade, não
temos livre iniciativa no Brasil no setor de sa-
úde. Temos uma érea privada inteiramente depen-
dente dos recursos públicos. O que tivemos nes-
tes últimos anos foi a constituição desse anel
perverso da burocracia do Estado com o empresa-
nado do setor da saúde. Tivemos o sucateamento
e a criação de uma ideologia do serviço público
ineficiente porque isto estava dentro da lógica
que presidia a economia nestes 20 anos de autori-
tarismo com objetivo de privilegiar o setor pri-
vado. Esse desenvolvimento se deu com a concen-
tração dos serviços hospitalares no Sudeste do

Brasil. Todo ele foi financiado pelo Fundo de
Apoio da Caixa Econômica, que depois passou a
funcionar com recursos públicos. Que livre ini-
ciativa é essa, Prof. Hilton Rocha? Essa é uma
livre iniciativa perversa, porque está ligada com
financiamento de recursos públicos dessa mesma
livre iniciativa. Temos uma mancomunação da ca-
pacidade do setor privado com o setor público.
Isso precisava acabar, porque da forma como esta-
va sendo colocada até agora não era possível.
Existe uma dependência total do setor privado, em
relação ao setor público.

A SR DEBATEDORA (PROF RAQUEL MARIA RICOT-
TO) - Gostaria de acrescentar algumas palavras à
colocação do Prof. Paulo Buss sobre casos que
acontecem na érea da saúde do trabalhador, quan-
do o INAMPS abre oportunidade para se conveniar
empresas que atuam nessa érea.

Tivemos, durante a "Semana do Trabalho", um
debate sobre esses convênios, e a empresa convi-
dada para falar em nome do setor empresarial nos
colocou que a partir do convênio para acidente
do trabalho, que lhes é facultado fazei com o
INPS, elas recebem um retorno de 15% do Seguro
Acidente de Trabalho, que recolheram ao INPS.
Houve uma proposta do Ministro da Previdência e
Assistência Social de reduzir este valor, por-
que achava os lucros exagerados. Com apenas 5%
desse retorno, eles financiam todo acidente de
trabalho do grupo: o pagamento dos profissionais
especializados e a compra dos equipamentos de
prevenção; os outros 95% dessa devolução são li-
vres. Enquanto isso, os órgãos responsáveis pela
saúde do trabalhador vivem em total carência de
recursos. A participação da iniciativa privada
no setor saúde precisa ser repensada em novos
moldes.

PERGUNTA DA SR RAQUEL MARTINS PINHEIRO -
Como profissional não médica discuto e conheço
de perto a importância da saúde ocupacional do
trabalhador. Ao mesmo tempo que fico satisfeita
de perceber que as autoridades atentaram para a
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saúde do trabalhador, fico desapontada por per-
ceber que: 12 - O trabalhador precisa de assis-
tência no próprio ambiente ou na reabilitação
profissional; 22 - Existem profissionais prepa-
rados para tratá-los e, no entanto, estão desem-
pregados;

P ergunto: Se existe a necessidade da reabi-
litação, se temos profissionais de saúde para
tratá-los (Terapeutas Ocupacionais, Fisiotera-
peutas, P sicólogos, etc.), o que está impedindo
que essa assistência aconteça? E ainda: como o
Estado se posiciona para solucionar esse proble-
ma?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. JOSÉ MARIA BOR -
GES - Compete ao Estado o delineamento das ati-
vidades de saúde, dentro da sua área territorial.
O Dr. Ronaldo Simões Coelho deu os números abso-
lutos e relativos da virtual inexistência de pro-
fissionais da terapia ocupacional e educacional
nos serviços públicos de Minas Gerais, edeu tam-
bém uma noção muito rica da sua necessidade, pe-
lo menos na área da P siquiatria e Traumatologia.

Grande parte dos defeitos residuais dos in-
capacitados e p olitraumatizados que entram no
P ronto-Socorro ocorre não pela lesão em si, mas
pela falta de atendimento fisioterápico imediato
dentro do P ronto-Socorro. Não dispomos de pro-
fissionais para enfrentar este problema.

Infelizmente, as Ações Integradas de Saúde no
atual momento, não dispõem de recursos específi-
cos para cobrir este tipo de atividade profis-
sional, o que limitou, nesse último concurso que
realizamos, a inclusão do profissional da área da
fisioterapia e terapia ocupacional. Não tínhamos
recursos no orçamento e nem poderíamos contar
com recursos ex tra-orçamentários mediante convê-
nios das AIS, por não prever a consulta como um
trabalho auxiliar desses profissionais.

Se depender do nosso esforço, vamos deixar
para o orçamento de 1987 recursos suficientes pa-
ra que outras categorias profissionais, essen-
ciais ao trabalho de saúde, possam ser contem-
pladas. A resolução desse problema fica no bojo

do que falamos aqui: não é possível enfrentarmos
as situações de saúde trabalhando com orçamentos
percentuais que, no caso de Minas Gerais, em
1986, nãochegaram a 4% da sua receita bruta.

PERGUNTA DA SR ISA CARLA ALVES - Está se fa-
lando em Constituinte em todos os níveis. Será
que os homens que vamos eleger farão valer a Car-
ta que regerá o país ou ela será apenas uma Car-
ta sem o seu devido valor?

O SR. DEBATEDOR (METALÚRGICO CARLOS APARIÍCIO
CLEMENTE) - Um passo é a gente conseguir ter uma
Carta Magna que reflita aquilo que interessa à
maioria da população. O outro passo, e esse me
parece ser tão difícil quanto o primeiro, é o
seu cumprimento.

Hoje, temos um exemplo: falava-se, há pouco,
sobre pessoas que voltaram do Programa de Reabi-
litação Profissional. A legislação prevê que to-
das as empresas são obrigadas a manter em seu
quadro de empregados de 2 a 5% de trabalhadores
que ficaram com sequelas irreversíveis. Isto não
ocorre. A grande maioria dessas pessoas sobrevi-
ve fazendo "bico" e não trabalhando na sua em-
presa.

Fala-se, hoje, em direito ao trabalho para
todas as pessoas, mas, quando o trabalhador che-
ga a uma empresa para fazer um exame admissio-
nal, o médico da empresa, que já mudou o papel
da própria medicina operacional, verifica apenas
se ele tem qualquer coisa que o incapacite para
o trabalho.

Na nova Constituição, para conseguirmos ga-
rantir o cumprimento dos direicos básicos que
ela consagrar, teremos que fazer uma grande mo-
bilização. Será necessária uma mobilização popu-
lar, que comece com discussão, debates e com o
conhecimento dos direicos dos cidadãos. Hoje, a
maioria dos cidadãos desconhece os seus direi-
tos. Quando chegam à frente do médico, conside-
ram-no um deus e diante do patrão pensam que é
o S enhor de tudo. E, na verdade, este patrão tem
uma funcão social que na realidade não está de-
sempenhando. Só conhecendo seus direitos é que
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o cidadão pode lutar por eles. Hoje, poucos bra-
sileiros conhecem a atual Constituição, e a no-
va, que vem vindo aí, deverá ser do conhecimento
de todos, para que possa ser discutida, melhora-
da e até mesmo remendada.

Em Osasco, trabalhadores metalúrgicos lutam
pelo direito de ter uma CI P P funcionando; cobram
do engenheiro, do fiscal, do patrão, etc.,o cum-
primento de seus deveres. Tudo isso porque lhes
foram dadas condições de conhecerem seus direi-
tos básicos. Falta ainda muito a ser feito, mas a
defesa dos direitos básicos já começa a se mos-
trar ali. preciso que isto seja feito em âmbi-
to nacional.

PERGUNTA DA COMI5SAO LOCAL "MENINOS DE RUA" DE
BELO HORIZONTE - Hoje, no Brasil, e especial-
mente em Minas Gerais, um grande número de cri-
anças e adolescentes estão participando do pro-
cesso produtivo, alguns, inclusive, com registro
em carteira (12 anos em diante). Grande parte
não possui os mínimos direitos garantidos, estão
subempregados. Quais os dados oficiais sobre es-
ta parcela da população? O Brasil, em contrapo-
sição à orientação da 01T, permite o trabalho de
12 anos em diante. Quais as decorrências para a
saúde e a educação da criança e adolescente?

A SW2 DEBATEDORA (PROF RAQUEL MARIA RIGOT-
10) - Essa questão é bastante séria. Estamos, in-
clusive, planejando uma intervenção interinsti_
tucional no Município de Nova Serrana, que é ri-
co em indústrias de calçados, onde existem cerca
de dez mil trabalhadores, 30% dos quais são cri-
anças, trabalhando expostos à cola que é utili-
zada na indústria de calçados; a mesma cola que
os pivetes cheiram na rua e que tem efeitos tóxi-
cos sobre o sistema nervoso central, causando de-
pendência e prejudicando a capacidade de apren-
dizado, além de provocar anemia e leucemia, en-
tre outros males.

uma grande população de menores que estão
empregados e a flO5Sa p reocupação, ao atuar nes-
se problema, é saber, exatamente, qual a maneira
adequada de fazê-lo. Naquela comunidade, por
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exemplo, representa um grande valor o fato de os
menores estarem inseridos no sistema produtivo e
não haver pivetes nas ruas. Ë importante pensar-
mos em fórmulas de compatibilizar o trabalho do
menor com a sua saúde.

Eu lembraria, também, a quantidade de meno-
res existentes na construção civil, na maioria
dos casos não registrados, e realizando servi-
ços superiores às suas forças físicas. Aliás, o
peso do saco de cimento é uma coisa que precisa
ser mudada. Com cinquenta quilos de peso, não há
coluna, nem mesmo de adulto, que aguente. Assim
como esse, há inúmeros problemas a serem solu-
cionados. A legislação atual proíbe o trabalho
em condições insalubres para a mulher e para o
menor, mas é preciso estudar mecanismos para
proteger a saúde dos menores, que, apesar da pro-
ibição, continuam trabalhando nessas condições e
que o fazem p ara sobreviver.

PERGUNTA DO SR. IRANI CARVALHO (DA ASSOCIA-
Ç1O BRASILEIRA DE DETETIVES PROFISSIONAIS) - Co-
mo é vista a questão da doença do operário das
fábricas de amianto do Estado?

A SR DEBATEDORA (PROF RAQUEL MARIA RIGOT-
TO) - A questão da industria de amianto no Bra-
sil é da maior seriedade, na medida em que sabe-
mos que os países do primeiro mundo estão sedan-
do ao luxo de proibir esse tipo de indústria em
seus territórios, exportando-a para o terceiro
mundo, principalmente para o Brasil.

O amianto é uma fibra que, além de causar um
tipo de fibrose pulmonar conhecida como asbesto-
se, é capaz de provocar o câncer de pulmão, de
Pleura, de laringe, de peritônio e em várias ou-
tras partes do organismo e ainda provocar a po-
luição ambiental na medida em que não há um con-
trole da destinação dos resíduos sólidos, expon-
do toda a população vizinha ao risco, bem como a
família do trabalhador. Há casos de esposas de
trabalhadores que tiveram um tipo de câncer mui-
to específico, causado pelo amianto, pelo sim-
ples fato de lavarem o uniforme de trabalho de
marido.

57



A DRT incluí entre suas prioridades para 86
a questão do asbesto. A primeira etapa desse tra-
balho já foi concluída e detectamos as condições
precárias de trabalho nessas empresas, além da
total desinformação, por parte dos trabalhado-
res, do risco a que estão expostos. Gostaríamos
de chamar a atenção para o direito que o traba-
lhador tem, ao ser admitido, de ser informado so-
bre o risco que corre naquele determinado traba-
lho, para que ele possa fazer sua opção, se pre-
fere continuar desempregado ou sujeitar-se a
esse tipo de risco.

Foram detectados vários casos de asbestose
entre os trabalhadores, e estamos levando as em-
presas a um controle mais rígido do uso dessa
substância.

Mas não basta essa atuação isolada da DRT.
Chamaríamos a atenção para a importância de que
a legislação atentasse para esses fatos, e ao
importar a indústria, a tecnologia, as máquinas
e e q uipamentos, seria necessário que se pensas-
se nos seus reflexos para a saúde. Como a deter-
minação da saúde é muito ampla, a política de
saúde não pode ser pensadas simplesmente pelo seu
setor específico. Ela envolve, inclusive, a im-
portação de tecnologia.

Gostaria de denunciar que, apesar da nossa
legislação proibir esse fato, as indústrias de
equipamentos e de máquinas costumam colocar à
disposição do cliente dois tipos de equipamen-
tos: um, com acessórios de segurança, como os
protetores de partes móveis, cabines para evitai
a exposição do operador aos ruídos, ar condicio-
nado, equipamentos de controle de vibração etc.;
e outro, com preço inferior, sem os acessórios
de segurança. A opção do nosso empregador é sem-
pre a segunda, quer dizer, a segurança é consi-
derada sempre em 29 plano. Ora, segurança não é
um acessório; ela é obrigatória. Apesar de es-
tarmos tomando iniciativa em Minas Gerais em re-
lação à indústria do amianto, é importante que a
legislação nacional contemple esse problema.

Que tipo de indústria e de equipamentos va-
mos permitir no Brasil? Que tipd de tecnologia
vamos importar e autorizar neste país? Está aí
a questão da informática, em que a legislação é
totalmente despreparada para prevenir e proteger
a saúde do trabalhador contra os riscos da nova
tecnologia. Isso tudo precisa ser repensado.

PERGUNTA DO SR. AFRANIO SARAIVA REZENDE (SIN-
DICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS) - Por
que, no anteprojeto da Constituição, não existem
dispositivos que proíbam a propaganda indiscri-
minada de remédios com anúncios de propriedades
efetivamente não comprovadas? No seria melhor
haver proibição de propaganda de remédios na im-
prensa leiga?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. HILTON ROCHA) - A
pergunta é válida.

Primeiramente,quero dizer que ventilei este
assunto na Comissão, mas minha opinião foi der-
rotada, porque, segundo oc demais membros, este
é um assunto que extrapola a Constituição. Pro-
pus, também, que déssemos alguma ênfase à ética
médica, o que, também, não foi aceito. As vezes,
nós médicos propomos coisas que os juristas en-
tendem impróprias.

Mas este assunto é previsto nos Conselhos de
Medicina e Odontologia; o que é preciso é que
sejamos modernizados, pois esses Conselhos são
fracos e não tomam as medidas cabíveis para apu-
rar as denúncias individuais. Quando falo assim,
estou criticando a mim mesmo, pois fui membro do
Conselho a vida toda e só deste atual não faço

parte.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BUSS) - Du-

rante os primeiros cinco anos que trabalhamos
juntos no Conselho de Medicina do Estado, esta
foi uma preocupação constante. Mas a verdade é
que se os Conselhos dispõem de legislação capaz
de proibir certas atitudes, não possuem condi-
ções para coibi-las E necessário um entrosamen-
to maior com outras autoridades, a fim de que

possamos atingir este objetivo.
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Acho que já existe, de fato, legislação per-
tinente que pode coibir estes abusos praticados
pela propaganda; o que falta é sua efetiva apli-
cação.

O SR. COORDENADOR (PROF. ORESTES BRAZ PE-
TRILLO) - Pergunta da Sr2 CLECIENE RODRIGUES -
"O problema da saúde hoje é bastante grave. O
número de médicos é, em várias regiões do país,
insuficiente para atender a população. Este pro-
blema não poderia ser resolvido com a adoção de
"médicos descalços", com formação mais prática
que teórica, agindo em pontos "endêmicos" do
Brasil?"

O SR. CONFERENCISTA (PROF. PAULO BUSS) -
P ermita ... me discordar da colocação de que não exis-
tem médicos em número suficiente no Brasil. Oque
existe é a distribuição inadequada de médicos no
país.

Os médicos não se distribuem ao acaso. Onde
estão as anênrias dos bancos? Onde estão os car-
tórios? A d!sribuição é relativa à distribui-
ção de mercado.

O que leva o profissional da medicina a se
fixar neste ou naquele lugar são os incentivos
salariais e de desenvolvimento científico. Nós
criamos a mentalidade de que o profissional tem
prazer em trabalhar, mas é preciso que haja, tam-
bém, a remuneração adequada e que lhe seja ga-
rantida oportunidade de aperfeiçoamento. Só as-
sim poderíamos reverter o atual quadro, com esta
distribuição totalmente inadequada.

E importante, também, que existam agentes de
saúde de outras categorias profissionais traba-
lhando junto com o médico. Existem experiências
bem sucedidas em Minas Gerais, como a experi-
ência do P IASS. E uma experiência muito impor-
tante. Acho que uma coisa não exclui a outra.
rode-se votar outros recursos, mas tem que haver
a distribuição do médico. E preciso haver utili-
zação de recursos como homeopatia, acumpuntura,
etc. Eu tenho uma dúvida íntima quanto à eficá-
cia científica de algumas práticas, mas não vou
citar nenhuma delas. Mas acho que saúde e doença

também são uma coisa de cultura. Você tem doença,
mas tem saúde; e tem gente que não é doente e

se percebe doente. Enfim, acho que outras prá-

ticas sanitárias, além da alopatia, devem ser
valorizadas, devem ter o seu espaço. Todas elas
precisam e devem ter o seu espaço, é um direito.
Quanto à magnitude ou não disto, acho que a po-
pulação, ao buscar um determinado ramo, quando

existe oferta de serviço, quem é que legitima

este serviço. P odem dizer que homeopatia não é
científico. Mas o que é alopatia? Frequentemen-
te ela é causa de doença. As conseqüências dela
são vitais. Assim, existe lugar para tudo. Acho
que a gente deve examinar estas situações desta
maneira, entendendo que há espaço para todas es-
tas coisas.

O SR. COORDENADOR (PROF. ORESTES BRAZ PE-

TRILLO) - Tendo em vista o término do prazo re-
gimental da presente reunião, a coordenação dá
por encerrados os debates e encaminhará as per-
guntas que não puderam ser respondidas à Comis-
são Organizadora do Simpósio para que sejam en-
tregues aos respectivos destinatários.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALH1ES
ALVES) - Esgotado o prazo regimental da reunião,
a Presidência a encerra, agradecendo aos Senhores
Conferencistas que abrilhantaram a reunião e con-
vocando os Senhores Deputados para a Ordinária
de logo mais, às 14 horas, com a Ordem do Dia já
publicada. Convidamos os participantes do Sim-
pósio para virem logo mais às 14 horas ao Audi-
tório das Comi ssões,raa apresentação e discus-
são das propostas relativas aos temas debatidos:
Saúde e Constituinte. Ficam também todos os pre-
sentes convidados para a sessão do dia 25 cor-
rente, às 14 horas, com a discussão do tema: Meio
Ambiente e Constituição. Levanta-se a reunião.
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PAINEL DA Y2 SESSAO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E
A CONSTITUINTE" - FASE II

11 DE SETEMBRO DE 1986

TEMA: SAÚDE E CONSTITUINTE

Presidência: Deputado Jairo Magalhães Alves
Coordenador: Deputado Agostinho Patrus

NOMEAÇAO DE COMISSAO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALH1ES
ALVES) - Convido a tomarem assento à Mesa os
Exmos. Srs. : Deputado Agostinho P atrus, DD. Vi-
ce- P residente da Comissão de Saúde da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e Coorde-
nador do P ainel; Orestes Braz Petrilio, DD. Di-
retor da Diretoria de Assistência da Assembléia
Legislativa; Efigênia Ferreira e Ferreira, Den-
tista da Diretoria de Assistência da Assembléia
Legislativa; Vânia Lúcia Carvalho, Enfermeira da
Diretoria de Assistência da Assembléia Legisla -
tiva; Carlos Aparício Clemence, Secretário - Ge-
ral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco-SP.

PROPOSTAS



PROPOSTA DO SR. JOSÉ SCHEMBRI (MEDICO HOMEO-
PATA) - Em outubro de 1985, apresentamos esta
proposta para a Constituinte e a roformulamos
agora, para apresentá-la neste painel.

Por que a necessidade da implantação do en-
sino de Homeopatia nas Faculdades de Medicina,
de Farmácia, de Veterinária e de Enfermagem?

Por que a necessidade da implantação cres-
cente da Homeopatia nos Centros de Saúde?

E grande a procura da Homeopatia por parte
dos doentes, pelos estudantes e pelos médicos não
homeopatas, que a reconhecem como medicina natu-
ral e eficiente.

Teorias contrárias à Homeopatia são facil-
mente removidas à luz da Física e da Eletrônica.

A Homeopatia é uma Medicina energética e somente
pelas leis da energia podemos explicá-la.

Reconhecida como especialidade médica pelo
Conselho Federal de Medicina, em 1980, a Homeo-
patia faz parte dos serviços médicos prestados
pelo INAMPS.

Trata-se de uma medicina natural, psicosso-
mática, preventiva, atuando como potencial ener-
gético capaz de reativar as funções dos órgãos.
E uma terapia de baixo custo e, sobretudo, efici-
ente, sem riscos e sem efeitos colaterais.

A Homeopatia identifica-se essencialmente com
a Medicina de Clínica Geral, porquanto estuda o
doente como um todo em sua organização psicosso-
mática.

O tratamento homeopático implica menores
custos, uma vez que o doente retorna menos vezes
ao consultório. Com isso, os órgãos públicos te-
riam redução dos custos nos tratamentos de saú-
de.

Temos quarenta anos de medicina inteiramente
dedicada à Homeopatia. Estamos fazendo experiên-
cia com doentes portadores de doença de Chagas,
capacitando-os para o trabalho. Realizamos, ain-
da, trabalhos no tratamento de cataratas e tra-
tamento gastroenterológico em moradores de fave-
las.
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A minha proposta, portanto, é que a Homeopa-
tia faça parte dos currículos dos cursos de Me-
dicina, Farmácia, Veterinária e Enfermagem.

PROPOSTA DO SR. JOSÉ TEUBNER FERREIRA (CON-
SELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS) - A palavra saúde vem, historicamente, ad-
quirindo dimensão bastante ampla e em sintonia
com o conceico que dela faz a OMS - Organização
Mundial de Saúde. Cada vez mais as causas ou fa-
tores intervenientes no bem-estar das pessoas se
multiplicam e adquirem maior complexidade. Nesse
documento, ao empregar a palavra saúde, ou mais
precisamente o termo Saúde Pública, estamos nos
referindo às ações médicas e a determinadasações
ou medidas de prevenção e promoção da saúde. O
conceico aqui exposto inclui, pois, as dimensões
curativa e preventiva, não excludentes entre si,
mas complementares. Não se admite mais oposição
ou dicotomia entre medicina curativa e preventi-
va ou medidas de prevenção.

No exercício da assistência médica, os pro-
fissionais, entidades ou instituições são leva-
dos à indagação sobre as origens das causas de-
sencadeantes das doenças e que passarão a exigir
ações preventivas e curativas imediatas no nível
causal. Não podemos ter uma atitude estética e
expectante.

Exemplificando:

a) quando um médico atende uma criança com
diarréia, de pronto o assalta a percepção da ne-
cessidade de intervir nas condições ambientais em
que vive a maioria das vítimas desta doença;

b) a hipertensão arterial, que hoje se cons-
titui numa das patologias de maior frequência
nos consultórios, tem comprovada a sua relação
com as condições de estfese em que trabalha a
maioria dos operários brasileiros (um fato evi-
dente é a hipertensão nos trabalhadores em má-
quinas de tecelagem);

c) ao diagnosticar casos de sarampo, polio-
mielite, tétano, difteria e coqueluche, o servi-
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ço médico deve desenvolver, de imediato, medidas
de bloqueio imunológico.

Grande parte das doenças do Brasil é devida
a uma insatisfatória e insuficiente ação preven-
tiva e promocional de saúde (o que não deve sig-
nificar adoção de política exclusivamente pre-
ventiva). De uma forma ou de outra a saúde é um
direito de cada cidadão e qualquer proposta a ser
levada na Constituinte tem que respeitar esse
pressuposto básico, além daqueles decorrentes
dos princípios democráticos e da análise histó-
rica e realista da assistência e condições de sa-
úde de nosso povo.

Achamos que a Constituinte deverá garantir a
unificação da medicina preventiva com a curati-
va, contemplando a assistência integral à saúde
do indivíduo, com maior ênfase à prevenção, pois,
somente assim, poderemos conquistar um melhor
nivel de Saúde Pública.

Antes de entrar na proposta para a Saúde Pú-
blica é preciso esclarecer que a saúde só atin-
girá sua plenitude se, paralelamente, se priorizarem
políticas, também explicitadas na Constituinte,
através de maciços e contínuos investimentos nos
setores de saneamento, defesa do meio ambiente,
melhores condições de trabalho, produção de ali-
mentos para consumo interno, habitação e educa-
ção. Além disso, a Constituinte deverá assegurar
um pleno acesso à terra pelos trabalhadores ru-
rais, eliminar os latifúndios improdutivos, im-
pedir a espoliação externa (grande parte dos
alimentos são usados para pagar a dívida exter-
na - 12 bilhões de dólares anuais, somente de ju-
ros). Enfim, enfatizar que saúde requer uma dis-
tribuição de renda e riquezas nacionais.

1 - CONDIÇOES DE SAÚDE DA POPULAÇAO BRASILEIRA

Nas últimas quatro décadas, estabeleceram-se
importantes mudanças na estrutura social brasi-
leira, reflexo do desenvolvimento industrial e
das transformações da estrutura agrária. A taxa
de urbanização da população passou de 31,2% para
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67,6% nesse período. A população economicamente
ativa deslocou-se do setor primário para os se-
tores industriais, de serviços, do comércio e
dos transportes. A classe operária cresceu e con-
centrou-se nos grandes centros urbanos da Rgião
Sudeste. Todavia, por um lado, aurbanizaçã deu-
se de forma desordenada e caótica e, por outro,
persistiu o abandono e o atraso em extensas re-
giões do território nacional, 0 quadro sanitário
tornou-se complexo. De um lado, alguns indicado-
res gerais apontam para a melhoria das condições
de saúde da população. De fato, a esperança de
vida ao nascer passou de 38,5 anos para 60,5
anos e a mortalidade geral decresceu de 24 para
9 óbitos por 1.000 habitantes. A estrutura da
mortalidade modificou-se, traduzindo as altera-
ções na estrutura econômica e social. Em 1950,
as principais causas de morte nas capitais bra-
sileiras eram as moléstias infecciosas e parasi-
tárias, sendo que atualmente são os neoplasmas e
as doenças do aparelho circulatório doenças da
sociedade moderna.

Ao analisarmos os dados mais atentamente, ve-
rificamos, no entanto, que a mortalidade infan-
til decaiu de maneira pouco significativa nesse
período. As doenças infecciosas e parasitárias
continuam contribuindo de modo importante para
a mortalidade. Existem um milhão de tuberculo-
sos, 8 a 12 milhões de chagásicos, 8 milhões de
esquistossomóticos e 300 mil crianças morrem
anualmente por doenças evitáveis. Há enormes va-
riações entre os valores dos indicadores de saú-
de em diferentes grupos populacionais em dife-
rentes regiões do país, refletindo a acentuação
brutal das desigualdades sociais e regionais.
Numa mesma região urbana encontramos grupos com
coeficientes de mortalidade infantil de 15/1000
nascidos vivos e outros grupos ultrapassando a
marca dos 100. Semelhantes disparidades são ob-
servadas também entre as Regiões Sudeste e Nor-
deste, por exemplo.

P irtarito, o atual quadro sanitário brasilei-
ro tem como característica, além de acentuados

contrastes entre a situação de saúde de diferen-
tes setores sociais e regionais, a convivência
de doenças típicas dos países mais atrasados.

or outro lado, a estrutura atual de assis-
tência à saúde no país revela-se um sistema de-
sarticulado, discriminador e fortemente mercan-
tilista, que presta um atendimento desumano e de
péssima qualidade. E, ainda, extensas áreas do
território nacional não possuem estrutura alguma
de atenção à saúde, ou a possuem de forma precá-
ria.

2 - QUESTOES FUNDAMENTAIS

E preci-o destacar que é impossível atingir
ima melhoria dos serviços específicos de saúde
se não forem garantidos na Constituinte três pan-
to básicos:

a participação da população usuária e das
entidades representativas dos profissionais da
área de saúde no planejamento, gerência e con-
ro1e das ações em todos os níveis decisórios;

o) o Estado deve garantir a assistência mé-
dica gratuita para todo cidadão. Saúde não pode
ser mercadoria de lucro. O clamor nacional de que
saúde é u m direito de cidadania, intrinsecamente pres-
supõe que é um dever do Estado;

c como decorrência do conceito de saúde, em
-Ud dimensão mais ampla, deverá haver tratamento
prioritário na área social e da distribuição de
renda e iquezas nacionais compatíveis com os di-
reitos de todo cidadão: o direito à vida, ao tra-
balho, à moradia, ao ambiente saudável eaos ser-
viços básicos de nossa época.

3 - QUESTOES ESPECÍFICAS DA SAÚDE NA CONSTITUINTE

3 • 1 - Universalização da assistência médica

O Estado tem que garantir ao cidadão este di-
:eit humano. Hoje,calcula-se que 40 milhões de
Drabileiros ainda se encontram excluídos do aces-

aos serviços de saúde. A assistência deverá
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ser gratuita, sem discriminação de qualquer na-
tureza.

3.2 - Equalização do atendimento à saúde

Enquanto nos grandes centros urbanos estão
concentrados os recursos tecnológicos, os brasi-
leiros dos pequenos municípios e regiões caren-
tes recebem uma assistência de baixa qualidade
técnica, sem deixar de citar os serviços dife-
renciados para funcionários públicos e milita-
res. Não poderá haver diferença de qualidade no
atendimento.

3.3 - Sistema único de Saúde

Deverá ser organizado basicamente em 3 ní-
veis:

a) Nível Federal - que deverá normatizar a
forma e as condições da prestação da assistên-
cia; condução e execução de programas emergen-
dais que escapem às possibilidades de interven-
ção das Unidades Federativas; definição das po-

líticas setoriais de tecnologia, saneamento, re-
cursos humanos, insumos básicos, financiamento e
informações; determinação de padrões de qualida-
de homogêneos para os setores público e privado.
Permanecerão sob o controle feaeral os serviços
e atividades considerados estratégicos ao Siste-
ma Único de Saúde, tais como: órgãos de pesqui-
sa, de produção de imunobiolágicos, de medica-
mentos e de equipamento. Os serviços federais
de caráter local que tenham relação direta com o
atendimento à população serão transferidos aos
Estados e Municípios.

b) Nível Estadual - que fará a coordenação,
a assessoria, o controle e a avaliação da Polí-
tica Nacional de Saúde na Unidade Federativa
(UF); elaboração do Plano Diretor de Saúde da
UF; prestação de serviços de saúde, vigilância
epidemiológica e sanitária, em coordenação com
os sistemas municipais, responsabilizando-se pe-
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los serviços de abrangência estadual ou regio-
nal, como os de caráter secundário e terciá-
rio , isto é, por aqueles serviços que, por seu
custo, especialização ou complexidade, não podem
ser executados pelos municípios.

o) Nível Municipal - para cuja execução de-
verá haver autonomia administrativa e financeira
com o apoio técnico do nível estadual. Deverá
exercer um papel predominantemente executivo,
tendo a seu cargo os serviços básicos de saúde e
saneamento, em estreita coordenação com o nível
estadual.

3.4 - Centralização do Sistema Único de Saú-
de no Ministério da Saúde.

As ações de saúde preventivas e curativas
encontram-se dissociadas através da Lei 6.229/75,
que formaliza o Sistema Nacional de Saúde e es-
timula a competição por recursos entre as insti-
tuições que o compõem. Por isso, propõe-se a uni-
ficação das ações de saúde no Ministério da Sa-
úde.

3.5 - P articipação das entidades de saúde e
da população nos diferentes níveis (federal, es-
tadual e municipal) dos serviços de saúde.

A participação deverá se dar de forma cole-
giada, pelas entidades representativas dos pres-
tadores de Serviços de Saúde, dos profissionais
de saúde, da população e dos órgãos públicos do
setor.

3.6 - Participação da rede privada de servi-
ços hospitalares

A participação deverá se dar de forma com-
plementar e segundo parâmetros emanados do Mi-
nistério da Saúde.

3.7 - Mecanismos de controle e avaliação.
r ara a rede pública e privada,com a partici-

pação das entidades do setor da população.
3.8 - Englobamento dos hospitais previden-

ciários e fundações pelo S.U.S. (Sistema Único
de Saúde).

Recuperação e ampliação da rede pública, com
gerenciamento adequado para promover novos pa-
drões de eficiência e eficácia dos serviços, ser-

71



vindo de parâmetro para aferir a qualidade da re-
de particular de hospitais.

3.9 - P roibição da participação de grupos in-
ternacionais na atuação de prestação de serviços
de saúde.

3.10 - Criação de planos de carreiras pro-
fissionais no Sistema único de Saúde.

Remuneração do pessoal de saúde de forma dig-
na e compatível com sua formação profissional.
Criação de incentivos de interiorização com ga-
rantias de prioridade no sistema da reciclagem e
promoções. Vinculação do trabalho dos profissio-
nais de saúde ao serviço público, sem interme-
diações de terceiros.

3.11 - Reformulação dos currículos universi-
tários.

Adaptação dos currículos universitários, pa-
ra a formação de profissionais ajustados ao
S.U.S. Garantir, na Universidade, a pesquisa dos
principais problemas de saúde da realidade bra-
sileira.

3.12 - Garantia de educação continuada pela
Universidade e demais instituições de ensino.

3.13 - Obrigação do Estado relativa aos me-
dicamentcys.

Obrigação do Estado de responsabilizar-se pe-
la pesquisa, fabricação e distribuição de medi-
camentos necessários à população, evitando a
multiplicidade de produtos e a abusiva explora-
ção econômica, procurando criar uma tecnologia
própria. Garantir a soberania nacional na produ-
ção de soros e vacinas. P roibição da propaganda
comercial de marcas e produtos químicos e farma-
cêuticos.

2.14 - Obrigação do Estado de desenvolver
pesquisas.

Incentivar as indústrias nacionais na área
dos equipamentos médicos, propiciando um desen-
volvimento da tecnologia nacional.

3.15 - Orçamento para o Sistema Único de Sa-
úde.

Garantir no orçamento da União, Estados e
Municípios um percentual nunca inferior a 13%
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para o S.U.S., sendo que a distribuição dos re-
cursos da União e dos Estados deverão obedecer ao
critério populacional, reservando-se uma par-
cela de 30% para redistribuição, visando à cor-
reção de distorções. P rogramar a redução pro-
gressiva da participação dos recursos previden-
ciários no financiamento da assistência médica,
com seu retorno à P revidência Social para cobrir
outros benefícios como a ampliação do salário-de-
semprego.

3.16 - Reforma tributária.
A reforma tributária deverá ser de cará-

ter progressivo e distributivo, cuja taxação in-
cida principalmente sobre o capital e os extra-
tos de renda mais alta e que descentralize os re-
cursos para os Estados e Municípios.

4 - Conclusão.
P odemos sintetizar a proposta em quatro pon-

tos fundamentais:
a) criação do sistema unificado de saúde,

responsável pelas ações preventivas e curativas
sob o controle exclusivo do Ministério da Saúde;

b) participação dos usuários e dos prestado-
res de serviços de saúde em todos os níveis, atra-
vés de suas entidades;

c) garantia de financiamento nos orçamentos
públicos;

d) tratamento prioritário da área social e
da distribuição de renda, decorrentes do concei-
to de saúde.

PROPOSTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

1 - Serão respeitados os direitos da crian-
ça aprovados pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, a saber:

- Independente de sua raça, cor, sexo,
língua, religião, nacionalidade, classe social e
opinião política, a criança gozará de todos os
direitos enunciados nesta Declaração.

2 - A fim de garantir à criança seu de-
senvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social de forma sadia e em condições de liber-
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dade e dignidade, a ela serão proporcionadas, por
lei e outros meios, oportunidades, facilidades e
proteção especial.

32 - Desde o nascimento, toda criança terá
direito a um nome e a uma nacionalidade.

49 - Toda criança terá direito à alimenta-
ção, habitação, recreaçãõ e assistência médica
adequadas. Terá direito aos benefícios da previ-
dência social e direito de crescer com saúde. Pa-
ra tanto, a criança e sua mãe receberão trata-
mento e proteção especiais, inclusive cuidados
pré e pós-natais.

5Q - A criança incapacitada física, mental ou
socialmente serão proporcionados o tratamento,
a educação e os cuidados especiais exigidos pela
sua condição peculiar.

6 Q - Exceto em circunstâncias excepcionais,
a criança de tenra idade não será, jamais, sepa-
rada de sua mãe. E desejável a prestação de aju-
da oficial e de outra natureza em favor da manu-
tenção dos filhos de famílias numerosas. Toda
criança precisa de afeto e compreensão para de-
senvolver completa e harmoniosamente a sua per-
sonalidade. Assim, à sociedade e às autoridades
públicas caberá propiciar cuidados especiais às
crianças sem família e àquelas carentes de re-
cursos básicos para sua subsistência.

79 - Toda criança terá direito a receber edu-
cação gratuita no grau primário. A criança será
oferecida uma educação capaz de promover sua
cultura geral e permitir que, em condições de
igualdade, ela desenvolva suas aptidões naturais,
sua capacidade de emitir juízo próprio e seu sen-
so de responsabilidade moral e social, ajustan-
do-se assim à sociedade como um todo. Toda cri-
ança terá direito a brincar e divertir-se, ca-
bendo à sociedade e às autoridades públicas ga-
rantir a ela o exercício pleno desse direito.

8 - Em qualquer circunstância, a crLança es-
tará entre os primeiros a receber socorro e pro-
teção.

- Toda cr-iança gozará de proteção compul-
sória contra quaisquer formas de negligência,
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crueldade e exploração. Não será jamais objeto
de tráfico, sob qualquer forma. A criança não
deverá nunca ser levada a empenhar-se em qual-
quer ocupação ou emprego que lhe prejudique a sa-
úde ou a educação e interfira em seu desenvol-
vimento físico, mental ou moral. A sociedade e
às autoridades públicas cabe proibir oemprego de
crianças antes da idade mínima conveniente.

1OQ - Toda criança gozará de proteção con-
tra atos de discriminação racial, religiosa, po-
lítica, social ou de qualquer outra natureza.
Toda criança tem o direito de crescer em um am-
biente de compreensão e tolerância, de amizade
entre os povos, de paz e fraternidade universais,
consciente de que seu esforço e aptidões devem
ser postos a serviço de seus semelhantes.

2 - Será criado o Conselho Nacional de Di-
reitos da Criança, responsável pelo cumprimento
dos direitos enunciados no item anterior.

O Presidente da Sociedade Brasileira de Pe-
diatria declara que são considerados crianças de
zero a dezessete anos, hoje em nosso país, 50%
da população brasileira, merecendo, também, um
Conselho de Proteção Nacional dos Direitos da
Criança. Na faixa de zero a quatro anos, temos
25% da população brasileira.

3 - As crianças de O a 7 anos terão direi-
to à guarda do Governo em creches ou jardins ma-
ternais, gratuitamente.

4 - Fica proibido o trabalho para menores de
15 anos.

JUSTIFICAÇ1O

- Estas são propostas da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria, constituída por 11.000 médicos
pediatras de todo o Brasil, sendo a terceira
maior sociedade de pediatria do mundo, superada
apenas pelos Estados Unidos e França.

- A população de O a 18 anos constitui 50%
da população brasileira e a abaixo de 4 anos re-
presenta 25% da população.

- 50% das crianças e adolescentes brasilei-
ros são considerados carences (carência afetiva, ali-
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mentar, educacional, de trançnnrtL, etc ) eane-
nas 1% são me n ores abandona rl s.

DEBATE

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO AGOSTINHO PA-
TRUS) - A atual Constituição permite que a cri-
ança trabalhe a partir dos doze anos.

O SR. FRANCISCO MARCOS - O Sr. Coordenador
disse que a Consciluição atual estabelece o li-
mite de doze anos para que a criança comece a
trabalhar. A Sociedade Brasileira de pediatria
propõe que este limite passe para quinze anos.
Sabemos que há crianças menores de doze anos que
trabalham mais que qualquer adulto. Acho que o
trabalho deve estar de acordo com a idade da cri-
ança.

A SR LENY FERREIRA - Gostaria de propor a
volta do salário do menor que era adotado pelas
empresas e de acrescentar que as crianças até do-
ze anos não deveriam trabalhar em serviços pesa-
dos.

O SR. ORESTES BRAZ PETRJLLO (DIRETORIA DE AS
SISTENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) - Gostaria
de esclarecer, como ex-membro da Sociedade Bra-
sileira de P ediatria, que nossa Preocupação com
relação a essas crianças de doze a quinze anos
diz respeito às mesmas não estarem empregadas e
sim subempregadas. Não têm nenhum direito, ape-
sar de contribuírem para a renda familiar. Nos-
sa preocupação, então, seria dar a essas crian-
ças um tipo de ocupação que as preparasse para a
vida, com cursos p rofissionalizantes e outros in-
cent i vos.

A SR EDITE FERREIRI ANTUNES CAMPOS - A cri-
ança que está subempregada 01 icialmente não exis-
te como trabalhador e considero esta situação
ilegal como irreversível.

A SR DOMINGAS JORGE (MOVIMENTO DE MULHERES
DA BARRAGEM SANTA LÚCIA) - Em que situação fica-
rão os menores carentes que trabalham ia fei-
ras, para a lu d ar n oTçamento doméstico?

O SR. COORDENAOR (DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS)...

Na realidade, a questão levantada pela Sr Do-
mingas é uma preocupação de outras pessoas que
já se manifestaram. A nossa intenção é que a fa-
mília brasileira tenha condições suficientes pa-
ra a sua sobrevivência. Temos de dar condições
humanas às nossas crianças de até doze anos. Is-
so seria o ideal, mas não prejudica a proposta
da Sociedade Brasileira de Pediatria,que proíbe
o trabalho para menores de quinze anos. Devemos
buscar soluções para que essas famílias tenham
condições de trabalho e salário condignos, para
que possam sustentar, orientar e educar os seus
filhos menores, independenLcmntecfaixa etária.

PROPOSTA DO SR. CARLOS APARÍCIO CLEMENTE (DO
SINDICATO DOS METPLLJRGICOS DE OSASCO) - Enumera-
mos algumas questões de Saúde e Trabalho que es-
tão sendo discutidas pelo movimento sindical pa-
ra a Constituinte:

1 - Reforma Sanitária que permita ao Sistema
de Saúde Pública acesso aos locais de trabalho,
podendo intervir quando as condições sanitárias
não atenderem às exigências legais. A precarie-
dade das condições sanitárias nas empresas tem
ocasionado um número cada vez maior de trabalha-
dores que procuram assistência médica;

2 - Responsabilidade civil e criminal dos
proprietários e seus prepostos que não respei-
tarem as exigências da legislação de prevenção
decorrentes da omissão quanto à salubridade, pro-
teção e condições dos maquinários. Vamos acabar
com esses 50 mil dedos decepados nas empresas e
com um crescente número de mortes, sem que nenhum
empresário seja responsabilizado por esta ação.

3 - Unificação das ações de fiscalização e
assistência médica a nível regional e nacional.

4 - Fixação de prazos para controle das con-
dições insalubres e perigosas nos locais de tra-
balho. Este prazo deve ser fixado para a solução
do problema, em substituição ao mero pagamento
de adicional de insalubridade, como paliativo
dessa situação, ou multa para a empresa.
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5 - O Estado deve se aparelhar para fazer
frente aos programas de salubridade que venham a
ser estabelecidos para o país. Hoje, o Estado
não está aparelhado para garantir o cumprimento
da legislação.

6 - P roibição da instalação no país de em-
presas cujas atividades tenham sido proibidas em
outros países por ameaçar as condições de saúde
da população.

7 - Direito de organização sindical em todos
os setores da economia, inclusive no setor pú-
blico, para fazer frente às más condições de tra-
balho.

8 - O P oder P úblico deve garantir um sistema
de saúde próprio e, eventualmente, contratar o
serviço de terceiros. Atualmente o INAMPS aten-
de menos de 10% das necessidades de hospitaliza-
ção, ficando, portanto, a quase totalidade das
hospitalizações nas mãos da iniciativa privada.
o Estado deve garantir um sistema de saúde pró-
prio para, em seguida, fazer a contratação de
serviços de terceiros, já que os hospitais par-
ticulares, visando lucros, prestam atendimento
nos grandes centros, ficando as regiões mais ca-
rtes sem assistência médica adequada.

PROPOSTA DA ASSOCIAÇO DOS HOSPITAIS DE MI-
NAS GERAIS:

1 - Incentivar a participação de todos os
segmentos da sociedade na definição de seus an-
seios e necessidades na área de saúde, bem como
dos meios para atendê-los.

2 - Definir claramente a política nacional de
saúde,com ampla divulgação dos resultados.

3 - Adotar métodos mais modernos e eficien-
tes de controle e gestão da área da saúde, obje-
tivando otimizar custos e benefícios.

4 - Enfatizar o estudo e a solução do pro-
blema do uso de tóxicos.

5 - Estimular a formação de mão-de-obra em
número e qualidade suficientes para atendimento
ao setor de saúde, propiciando reciclagem e me-
.l;ores condições de trabalho e remuneração.

6 - A arrecadação da Previdência Social deve
ser destinada somente para a área da saúde e con-
cessão de benefícios aos contribuintes.

7 - Regulamentação e aplicação do art. 52 da
Lei 6.950/81, que dispõe que os recursos do Fun-
do de P revidência e Assistência Social serão alo-
cados para as despesas de seguro social, assis-
tência médica, assistência social, segundo dis-
puser decreto do Poder Executivo, obedecida a
diretriz de custos independente de cada um dos
programas.

8 - Criar incentivos para pessoas físicas e
jurídicas que contribuam para a área de saúde.

9 - Desenvolver um sistema confiável de in-
formações na área de saúde.

10 - Realizar, no prazo de um ano, o 2 9 Con-
gresso Nacional de Saúde.

11 - Obrigatoriedade da educação para a saú-
de e preservação ambiental nas escolas de 12 e20
graus.

DEBATE

O SR. LUIZ ANTONIO NUNES - Devo dizer que a
área da saúde deve ser prioritária para o Esta-
do, por ser sua obrigação, e não da iniciativa
privada. Se tal não ocorrer, as empresas parti-
culares vão investir mais na área da saúde, di-
ficultando, ou impossibilitando, um controle efe-
tivo por parte do Estado.

PROPOSTA DO PRONTO-SOCORRO CLIMINAS - "Saúde
é um direito do cidadão e um dever do Estado".
(VIII Conferência Nacional de Saúde).

1 - Todo médico, após sua formatura, deveria
ter seu credenciamento automático, como Clínico
Generalista, pelo Ministério da Saúde. Imagina-
mos que as fraudes iriam diminuir consideravel-
mente, já que os internamentos seriam pedidos
Por médicos, na maioria das vezes estranhos aos
interesses da empresa (hospital), que não teriam
a obrigação de internar um paciente, sem indi-
cação clínica para tal procedimento, apenas para
agradar ao patrão, empresário, dono do hospital.
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Isso possibilitaria o acesso do paciente ao mé-
dico de sua livre escolha e ainda melhor apro-
veitamento do profissional, que fica oneroso pa-
ra o Estado, permanecendo às vezes de braços cru-
zados por falta de colocação, ou sujeitando-se a
subempregos, com remuneração aviltante. Cada

residência de um médico seria uma oficina de tra-
balho,e a população ficaria plenamente benefi-
ciada.

2 - O Conselho Federal de Medicina não deve-
ria permitir aos órgãos públicos e de economia
mista admitirem, com o título de estagiário, o
estudante de medicina sem a devida capacitação
profissional. Do Governo deveria partir o exem-
plo de oferecer para a Nação um serviço sério,
com profissionais altamente capacitados, e não
aprendizes, que muitas das vez—; nem fizeram a ca-
deira da especialidade que estão atendenao, sen-
do muito comum estarem tomando conta do setor de
atendimento do hospital. O profissional incumbi-
do de assessorar o estudante de medicina nunca
está presente no momento oportuno. Outro incon-
veniente é a ocupação, pelo estudante, do lugar
de um profissional que necessita daquele traba-
lho para sustenta: sua família.

3 - Democratizar o curso de Medicina, onde
existe uma discrepância com os demais cursos su-
periores. Enquanto o curso médico tem duração de
seis anos, e nem por isto é melhor remune-
rado no mercado de trabalho, todos os outros cur-
sos superiores têm a duração de quatro anos.

4 - Estabelecer estudos para distribuição das
Faculdades de Medicina no país, obedecendo à pro-
porção do número de médicos formados a cada ano
e à relação médico/população estabelecida pela
Organização Mundial de Saúde. Não existe excesso
de Faculdades de Medicina?

5 - Deveria ser extinto o estágio obrigató-
rio em cidades do interior, já que se trata de
uma casuística inconstitucional. P or que os es-
tudantes de outras faculdades não são obrigados
a fazer tal tipo de estágio? Não seria melhor
averiguar porque não há médicos no interior?

go

DEBATE

O SR. ARNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (FARMACEU-
TICO) - Proponho que seja estabelecido o estágio
profissional a partir do terceiro ano do curso
de Medicina, pois no exercício da profissão apren-
de-se muito mais do que no curso. Não se falou
sobre a assistência à maternidade e à infância.
Todos sabemos que a fase de gestação é muito im-
portante para o futuro do recém-nascido. Gosta-
ria que fosse incluída essa questão.

O SR. FRANCISCO MARCOS - Sugiro que a propos-
ta não seja aprovada.

A SR EFIGENIA FERREIRA E FERREIRA (UFMG) -
Acho que a proposta não deve ser encaminhada, uma
vez que a questão do estágio profissional de
saúde não tem muito a ver com a resolução do pro-
blema da saúde.

O SR. ANIELO G. RODRIGUES DOS SANTOS (MEDI-
CO) - Sugiro que o único item a ser encaminhado
à Constituinte seja o que diz respeito à proibi-
ção co estudante trabalhar em hospitais, ocupan-
do o lugar do médico.

A SR MARIA FRANCISCA DE AVILA - Discordo da
proposição do Sr. Arnaldo Ferreira de Oliveira
quanto à obrigatoriedade de três anos de está-
gio, pelas dificuldades que acarretaria para o
estudante de medicina de família pobre,que, ten-
do de trabalhar para pagar a universidade, não
disporia de tempo para estudar e fazer estágio
obrigatório.

PROPOSTA DOS COORDENADORES DO NÚCLEO REGIO-
NAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
DE PARIS DE MINAS:

1 - Planejamento familiar, cabendo ao INPS o
fornecimento de comprimidos, aparelhos ou opera-
ções, de acordo com o método escolhido pelo ca-
sal.

2 - ssistência médica e odontológica aos es-
colares.

3 - Implantação de laboratórios em cidades-
pólo, tornando obrigatório o exame de amniocen-
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tese pelas gestantes, para verificação de possí-
veis defeitos congênitos do feto.

DEBATE

A SR CLAUDIA DINIZ - Como Assistente So-
cial, esclareço que essa parte do programa sa-
úde está vinculada ao INAMPS e não ao INPS.

O SR. ORESTES BRAZ PETRILLO (DIRETOR DA DI-
RETORIA DE ASSISTÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATL..
VA) - Sou contrário à obrigatoriedade do exame
de om niocentese, visto que põe em risco a vida
da parturiente. Tal exame só deve ser realizado
em condições excepcionais, por indicação médica.

A SR DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA (DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS) - O planejamento
familiar garantido pelo INPS não se deve limitar
à distribuição de comprimidos e outros métodos
contraceptivos, o Estado deve, também, educar o
cidadão para o planejamento familiar.

PROPOSTA DO SR. AMANCIO SOUZA REIS - Tendo
em vista a convocação dirigida a todos os seg-
mentos da sociedade mineira, no sentido de apre-
sentarem sugestões à nova Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, consideremos o que
se segue:

O trabalhador brasileiro, principalmente o
operário, representa com o seu labor quotidiano
uma peça prioritária na criação e multiplicação
de riquezas e tem sido tratado com descaso pelos
governantes.

Todas as categorias profissionais, exceto o
servidor público estatutário, contribuem para o
TAPAS com taxas de 8,5% a 10% e quando o traba-
lhador é licenciado para tratamento de saúde, so-
fre redução de seu salário, justamente no momen-
to em que, devido à enfermidade, as despesas au-
mentam.

Na aposentadoria, o trabalhador sofre um de-
créscimo em seu salário de 44% em relação ao que
recebia antes, motivada pela média aritmética do
que percebia nos últimos anos antes de passar à
inatividad e Os p roventos do aposentado deveriam

ser pagos integralmente, baseados no valor da úl--
tima remuneração, uma vez que os descontos são
assim calculados.

Portanto, uma assistência previdenciária jus
-ta, quer na doença, quer na aposentadoria, é algo que

se impõe.
PROPOSTA DO SR. ARNALDO FERREIRA DE OLIVEI-

RA (FARMACÊUTICO) - Há vinte anos atuando na re-
gião da Serra ao Cipó, dedicando-me à fitologia,
descobri e elaborei fórmulas medicamentosas con-
venientes à saúde humana, estudando as proprie-
dades medicinais e alimentícias de plantas da-
quela região.

A nossa legislação farmacêutica não nos as-
segura o direito único de propriedade, por isso
julgo que devia existir patente para produtos
farmacêuticos de bases inéditas e de comprovada
eficácia.

Disponho de provas concretas nos campos da
cancerologia e endocrinologia e coloco-me à dis-
posição de todos os órgãos competentes para com-
provação de minhas assertivas.

PROPOSTA DA FEDERAÇAO DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FETAEMG -

1 - Proibição do uso de agrotóxicos, salvo
quando for inofensivo à saúde do consumidor e
daqueles que os aplicam.

2 - Higiene e segurança do trabalho.
3 - Proibição do trabalho em atividade insa-

lubre, salvo se autorizado em convenção ou acor-
do coletivo.

4 - Proibição de qualquer trabalho para me-
nores de quatorze anos.

5 - Descanso remunerado da mulher, antes e
depois do parto.

6 - Assistência sanitária, hospitalar, médi-
ca e odontológica.

7 - Previdência social nos casos de doença,
velhice, invalidez e morte.

8 - Seguro-desemprego e contra acidente de
trabalho, bem como proteção à maternidade, medi-
ante contribuição da União, do empregador e do
empregado.
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9 - Aposentadoria com remuneração igual à da
atividade, garant(ju o reajustamento e vedada
qualquer redução por motivo de retorno à ativi-
dade remunerada. Redução do tempo de serviço pa-
ra concessão de aposentadoria: trinta anos para
o homem e vinte e cinco para a mulher e tempo in-
ferior quando o trabalho for insalubre ou peri-
goso.

PROPOSTA DA FEDERAÇ1O NACIONAL DE MEDICINA
NATURAL - FENAMAN - A Fenaman está filiada a ume
Confederação com sede na Espanha.

Consideramos a saúde como uma questão de so-
berania nacional. No Brasil, a saúde existe em
estado de falência, representando o Modelo Car-
tesiano Tecnicista que está patrocinando um tipo
de ciência defasada em termos de realidade huma-
na. A alimentação, que é uma questão vital, em
termos de saúde, não tem recebido a devida aten-
ção. É uma alimentação sucata na qual o País es-
tá se nutrindo.

A auto-sobrevivência, exclusiva e destruido-
ra, transforma o Brasil numa nação de sobrevi-
ventes, num grande hospital.

Os custos energéticos que geram a saúde são
tão anti-econômicos e irreais, tornando-se pato-
lógicos por si mesmos. Dentro de uma economia de
e,scassez, ainda assim, a medicina industrial ge-
ra para o mundo um bilhão de dólares de renda.

Também a saúde, do ponto de vista de uma me-
dicina ecológica, propõe uma revolução na medi-
cina e na patologia, dentro de uma nova concei-.-
tuação não cartesiana da existência. A medicina
tradicional, que absorve 10% das questões de sa-
úde, detém a hegemonia em questão de saúde, sen-
do que 90% dos casos são questões ecológicas e
sociais e não somente biológicas.

A nossa Federação propõe a criação de uma
Secretaria ligada às Medicinas Alternativas e
Naturais, em virtude de estas, como forças ener-
géticas,nãosecoadunarem com a medicina tradicio-
nal, que é alopática. A medicina alternativa e a
tradicional, apesar de serem antagônicas, se uni-
riam visando à cura do paciente e do enfermo.
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PROPOSTA DA ASOCIAÇAO DOS FONOAUDIÚLOGOS DE
MINAS GERAIS, ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS FISIOTERA-
PEUTAS,A5Jc1AÇA0 MINEIRA DOS PARAPLÉGICOS, AS-
SOCIAÇMO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE MINAS GE-
RAIS, ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,
MEDICINA E SERVIÇO SOCIAL, SINDICATO DOS PSICÓ-
LOGOS DF MINAS GERAIS E DO VEREADOR JOAO BATISTA
DE OLIVEIRA - pessoas portadoras de disfunções
motoras e sensoriais, profissionais e estudantes
sistematizaram, durante o 1 9 Seminário sobre Re-
abilitação em Equipe, muitas propostas.Essaspro-
postas se subordinam ao princípio básico da cria-
ção de uma política nacional de reabilitação que
objetive o reconhecimento dos direitos das pes-
soas portadoras de deficiência e dos profissio-
nais que com elas trabalham, em todos os senti-
dos e em todas as áreas:

1 - Verbas justas e compatíveis com as reais
necessidades da população no setor de saúde.

2 - Possibilitar condições adequadas de tra-
balho:

a) número suficiente de profissionais;
b) espaço físico adequado às necessidades de

trabalho de reabilitação (aparelhos adequados e
construções adaptadas ao deficiente).

3 - Condicionar os convênios a serem firma-
dos pelos órgãos oficiais com instituições par-
ticulares à presença de profissionais de reabi-
litação (equipes multi disciplinares proporcionais
ao número de clientes).

4 - Controle rígido da infecção hospitalar.
5 - Equipes de reabilitação nos hospitais ge-

rai s.
6 - Fim da alta administrativa.
7 - Fornecimento de aparelhos, próteses

óiteses pelos órgãos públicos.
8 - Abertura cio Centro de Reabilitação

f issional para todos os segurados.
9 -Centros de reabilitação para atendimento

aos não segurados.
10 - Revisão dos currículos escolares dos vá-

ris cursos superiores ligados à área de reabi-

e

pro-
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litação, proporcionando integração entre eles e
a comunidade a ser atendida.

11 - Concurso público nas contratações do Go-
verno.

12 - Admitir a participação do reabilitando
e da família no planejamento do seu processo de
reabilitação.

13 - Atuação dos profissionais na sua área de
formação e não em trabalhos burocráticos.

14 - Acompanhamento do paciente pela equipe
após a alta hospitalar.

15 - Abordagem do paciente como um todo, não
deixando que o tratamento se restrinja à defici-
ência que tem.

16 - Enfermarias especiais com profissionais
qualificados para atender lesados medulares.

17 - Participação do reabilitando nas deci-
sões da equipe.

18 - Atendimento dos deficientes nas suas
próprias regiões de origem.

19 - Criação de uma política nacional de pre-
venção de deficiências, desde as escolas de l
grau.

20 - P ropiciar o engajamento da comunidade
na prevenção e reabilitação de deficiências.

21 - Preparação de mão-de-obra e garantia de
mercado de trabalho para trabalhadores portado-
res de deficiência.

As pessoas portadoras de limitações motoras
e sensoriais reivindicam, através das entidades
de classe dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocu-
pacionais mineiros, a inclusão de equipes multi-
disciplinares na reabilitação física e profis-
sional nas Ações Integradas de Saúde, ora em im-
plantação em nosso Estado.

A inclusão de equipes na reabilitação física
e profissional nas Ações Integradas de Saúde,
com o conseltSente aproveitamento dos profissio-
nais do setor, se reveste de fundamental impor-
tância na medida em que um grande contingente de
pessoas com limitações motoras e sensoriais de-
pendem deste tipo de terapêutica para poderem se
locomover e garantir sua própria sobrevivência,

mediante o preparo para a atividade profissional
nos limites permitidos por sua disfunção.

PROPOSTA DA Í%SS')CIAÇTO COMUNITIRIA DOS MORA-
DORES DE SANTA ISABEL E DO MOVIMENTO DE REINTE-
GRAÇ1O DO HANSENIANO - NORHAN:

1 - Que o Governo providencie a revisão e
atualização das leis que amparam o hanseniano.

2 - Que o Governo garanta uma pensão compa-
tível com as despesas para a sobrevivência de
uma família de quatro ou mais pessoas menores,
quando o chefe da mesma for hanseniano qualifi-
cado incapaz para o trabalho, independentemente
de já possuir aposentadoria do INPS.

3 - Que o hanseniano que estiver licenciado
pelo INPS e for considerado pelo médico capaz pa-
ra retornar ao trabalho seja aceito novamente pe-
la firma de origem sem nenhuma discriminação.

4 - Que os Postos de Saúde de tratamento am-
bulatorial tratem o hanseniano como tratam o do-
ente comum, sem discriminação por parte dos mé-
dicos, enfermeiros e atendentes; que em cada Pos-
to de Saúde seja colocado um funcionário hanse-
niano.

5 - Que faça parte dos currículos das Facul-
dades de Medicina e Enfermagem o Curso de Hanse-
níase,para que médicos e enfermeiros possam co-
nhecer e tratar da doença adequadamente.

6 - Que não haja empecilho nos coletivos pa-
ra os hansenianos.

7 - Que a moradia não seja negada ao hanse-
niano e, por disposição legal, que a pessoa por-
tadora da Hanseníase não seja despejada ou impe-
dida de alugar imóvel.

8 - Que a Secretaria da Saúde dê proteção aos
hansenianos que moram nas cidades, tendo em vis-
ta que é comum os vizinhos reclamarem através da
imprensa e, às vezes, na própria Secretaria, e
esta sempre atender ao reclamante.

9 - Que o Ministério da Cultura, o Ministé-
rio das Telecomunicações e a Censura não permi-
tam que os meios de comunicação usem, pejorati-
vamente, os termos leproso, morfético ou apre-
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sente máscaras de monstros para caracterizar o
hanseniano.

10 - Que as terras devolutas do Estado sejam
divididas em lotes e doadas ao hanseniano para
que ele possa construir e plantar para sua pró-
pria sobrevivência.

11 - Que a legislação que concedeu estabi -
lidade ao hanseniano servidor público que conta-
va cinco anos de serviço até 24 de janeiro de
1967 seja alterada no sentido de beneficiar a
todos que tenham completado ou venham a comple-
tar cinco anos de serviço.

12 - Que as faculdades sejam gratuitas para
os filhos de famílias pobres sem discriminar os
filhos de hansenianos.

DEBATE

A SR MARIA FRANCISCA DE IVILA - Quero fa-
zer um acréscimo a essa proposta, referente à
substituição de medicamentos. Sou moradora da Co-
lônia de Santa Is abel e o que ocorre lá é o se-
guinte: coloca-se um medicamento em uso e quan-
do os hansenianos percebem que ele começa a pro-
duzir efeito, sem qualquer explicação, esse me-
dicamento some da Colônia. Surge outro medica-
mento e acontece a mesma coisa. P ediria que an-
tesco medicamento ser retirado do mercado fos-
sem ouvidos os hansenianos, que são os maiores
interessados.

O SR. ARNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (FARMA-
CUTICO) - Tendo, há pouco, apresentado ao nos-
so presidente o resultado dos trabalhos que ve-
nho realizando na formação experimental de uma
farmácia científica, quero enfatizar que fabrico
particularmente uma fórmula comprovadamente imu-
nológica, resultado de um estudo realizado em
1975, na Faculdade de Medicina, à qual são sen-
síveis os bacilos de Hans e de Koch Gostaria
de fazer um trabalho junto aos moradores de San-
ta Isabel, caso seja patenteada essa minha fór-
mula.

PROPOSTA DA !\SSOCIAÇ1O MINEIRA DOS FISIOTE-
RAPEUTAS,ASSOCIAÇTO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
DE MINAS GERAIS E COMISSTW PRÚ-SINDICATO DOS FI-
SIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS - De
acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de
60% das mortes ocorridas em 1980 foram causadas
pelas chamadas doenças da industrialização -car-
diopatias, neoplasias, acidentes de trânsito e
de trabalho e outras. 9 de reconhecida importân-
cia a atuação do Fisioterapeuta e do Terapeuta
Ocupacional, como profissionais da área de saú-
de, na prevenção e tratamento destes tipos de
patologias. Portanto, achamos ser de grande im-
portância para a melhoria da qualidade dos ser-
viços prestados pelo poder público e para tornar
pnssvel n anessn de um nranrle nimern de nessoas
necessitadas dos nossos serviços a inclusão do
Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional no qua-
dro de profissionais previstos para contratação
pelo Estado nas Ações Integradas de Saúde.

DEBATE

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO AGOSTINHO PA_
TRUS) - Na realidade, essa proposta nada tem a
ver com a Constituinte, devendo ser encaminhada
à Secretaria de Saúde, na pessoa do ex-Secretá-
rio, Dr. Raimundo Rezende. Faremos o registro da
mesma, pois se trata de modificação ao Decreto-
Lei 938, de 03-10-69.

PROPOSTA DO SR. FRANCISCO MARQUES CARVALHO
RIBEIRO - /s empresas que tiverem um número su-
perior a quinhentos empregados se obrigam a ter
um setor de assistência médica para seus empre-
gados e dependentes.

PROPOSTA DA SRLR EDITE FERREIRA ANTUNES CAM-
POS - Obrigatoriedade de uma Odontologia do Tra-
balho nas empresas, a exemplo da Medicina do Tra-
balho, como medida de prevenção e cura das doen-
ças que se refletem na boca, provocadas por con-
dições e ambientes de trabalho.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO AGOSTINHO PA-
TRUS) - A palavra está livre.
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A SR DOMINGAS JORGE (MOVIMENTO DE MULHERES
DA BARRAGEM SANTA LÚCIA) - Encaminhei à Mesa uma
proposta-denúncia ao INPS, intitulada 505 Dema-
gógico, onde os segurados sofrem as conseq?iên-
cias das greves e não têm um alerta contra um
mal que aflige grande número de pessoas, que é o
doença na coluna vertebral.

A SR IRANI CARVALHO (ASSOCIAÇAO BRASIL-EIRA
DE DETETIVES PROFISSIONAIS) - Gostaria de falar
sobre o fato de mais de 40% da população brasi-
leira não possuir atendimento odontológico. Al-
gumas medidas deveriam ser tomadas para redução
do elevado índice de cáries no país, tais como:

a) fluoretação das éguas rias cidades do in-
t e r io r;

b) medidas de prevenção adotadas pelo INAMPS;
c) obrigatoriedade de assistência odontoló-

gi(-a nas escolas públicas de 1 9 grau, orientan-
do os alunos quanto ao hábito de escovar os den-
tes;

d) evitar o uso de açúcares na elaboração do
cardápio da merenda escolar;

e) orientar a população mais carente quanto
aos devidos cuidados na higiene bucal, com dis-
tribuição gratuita de escovas e creme dental.

Quero fazer outra abordagem sobre o problema
do uso indiscriminado de agrotóxicos, sugerindo,
inclusive, a proibição de propaganda destes pro-
dutos nos meios de comunicação.

P roponho a criação, a nível estadual, de um
órgão de fiscalização, em defesa da saúde huma-
na e do meio ambiente.

A SR NÍVEA SCHEMBRI (MEDICA HOMEOPATA) - Gos-
taria de ratificar o que foi dito aqui por ou-
tros colegas, quanto à viabilidade do tratamento
homeopático. Quero ressaltar, ainda, dois servi-
ços que, pela sua eficácia, podem prestar valio-
sa contribuição ao que está sendo proposto. Um
deles é o serviço profilático da Faculdade de
Odontologia da Universidade Católica. Outro é o
trabalho realizado pelo Dr. Felipe Aranha, na re-
gião de Venda Nova, com resultados positivos no
campo da homeopatia.

O SR. DJALMA SANTOS (ASSOCIAÇAO DOS PROFIS..

SIONAIS.DAACLW?UNTURADE MINAS GERAIS) - Gosta-
ria de complementar o que disse a Sr 9 Nívea Sc.hem-
bri,considerando não só.a.medicina alopática, mas um
contexto mais amplo, englobando a medicina natu-
ral. Ela é de vital importância para que, junto
da medicina social, possamos contribuir um pouco
mais. Seria o caso da adoção de práticas alter-
nativas como a acupunura, homeopatia e outras,
uma vez que são terapêuticas operosas e efetivas
na melhoria da qualidade de saúde da população.

PROPOSTA DO. SR. GERALDO TEIXEIRA DA SILVA
Criação de um hospital para abrigar mendi-

gos.

PROPOSTA DO SR. CAETANO JOSÉ VASCONCELOS DOS
SANTOS - Toda empresa que mantém refeitório, in-
clusive firma brasileira com obras no exterior,
deve contratar nutricionista, devendo tal encargo ser
fiscalizado pelo Governo.

A SW2 EFIGENIM FERREIRA E FERREIRA (DA AS-
SEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS) -
Como dentista, quero fazer uma colocação a -respeito do
que existe sobre profilaxia e prevenção. Conheço
o trabalho da Universidade Católica que pede,
inclusive, fluoretação no tratamento da água e
outras medidas preventivas. Acontece que não po-
demos nos ater a propostas apenas preventivas,
Pois o Brasil possui um alto índice de pessoas
Portadoras de doenças dentárias. Teremos que de-
senvolver a odontologia curativa, que ficou es-
quecida, que não recebeu verbas.

O SR. MARCO AURÉLIO COZZI (FENAMAN) - Gosta-
ria de sinteUzar o que foi aqui colocado, rati-
ficando que a medicina tradicional deve ser am-
p liada pelo exercício da medicina natural. Quan-
to à questão odontológica no Brasil, é, antes de
tudo, uma questão social. Continuo, porém, atri-
buindo aos médicos alopatas e à Previdência So-
cial a responsabilidade pela saúde e,num perfil
mais abrangente, esta é uma questão política.
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PROPOSTA DA SR ELIZABETH GUEDES (SOCIEDADE
MINEIRA DE ENGENHEIROS):

1 — A criança poderá trabalhar com menos de
quinze anos, desde que o trabalho esteja de acor-
do com sua idade e seja regulamentado e fiscali-
zado pelo Governo.

2 - Socialização da Medicina e Odontologia.
3 - O Estado deve possibilitar o acesso do

indivíduo a qualquer médico, dentista, hospital
ou laboratório.

4 - Obrigatoriedade do indivíduo de fazer
exames periódicos para prevenção de diversas do-
enças.

5 - Criação de ambulatórios móveis, que per-
correrão bairros e cidades do interior.

6 - Obrigatoriedade da empresa manter cre-
che, restaurante, serviço médico e odontológico
para seus empregados e dependentes.

7 - Criação de instituições para proteção a
velhos, crianças, deficientes e convalescentes.

8 - Orientação, nas escolas, sobre medicina
preventiva, sanitária, verminose e alimentação
adequada.

9 - Inclusão no currículo escolar do desenho
de arte, como meio de comunicação, controle mo-
tor, sociabilidade, terapia e auxílio a outras
matérias.

10 - Redução do limite da velocidade dos car-
ros para até 80km por hora.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO AGOSTINHO PA_
TRUS) - Sr. P residente, não havendo mais nenhuma
proposta sobre a Mesa, agradeço ter-me permitido
coordenar os trabalhos deste P ainel e devolvo a
V. Ex â Presidência.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JAIRO MAGALHAES
ALVES - Agradeço ao Deputado Agostinho Patrus
pela coordenação dos debates, aos participantes
da Mesa, aos funcionários da Casa que nos deram
assistência e a todos os presentes pela sua co-
laboração nos debates. Nada mais havendo a tra-
tar, declaro encerrados os trabalhos. (Levanta-se
a reunião).
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RESUMO DAS PROPOSTAS

PROPOSTAS CONSENSUAIS

1 — Deverá ser definida claramente a Políti-
ca Nacional de Saúde, com ampla divulgação dos
resultados (Associação dos Hospitais de Minas
Gerais).

2 - Como decorrência do conceito de saúde,
em sua dimensão mais ampla, deverá haver trata-
mento prioritário à área social e distribuição
de renda e riquezas nacionais compatíveis com os
direitos de todo cidadão: o direito à vida, ao
trabalho, à morada, ao ambiente saudável e aos
serviços básicos de nossa época (José Teubner
Ferreira - Conselho Regional de Medicina — CRM).

3 — O Estado deverá garantir a assistência
médica gratuita a todo cidadão (José Teubner Fer-
reira — CRM).

4 - Deverá ser o Sistema Unificado de Saúde
responsável pelas ações preventivas e curativas,
sob o controle exclusivo do Ministério da Saúde
(Carlos A. Clemente e José Teubner — CRM e Asso-
ciação dos Hospitais de Minas Gerais).

5 — A rede privada participará dos serviços
hospitalares de forma complementar e segundo pa-
râmetros emanados do Ministério da Saúde (José
Teubner Ferreira — CRM).

6 — A população usuária e as entidades repre-
sentativas dos profissionais da área de saúde
participarão do planejamento, gerência e contro-
le das ações, em todos os níveis decisórios (Jo-
sé Teubner Ferreira — CRM).

7 — Deverão ser definidas as responsabilida-
des das entidades participantes do sistema de sa-
úde (Associação dos Hospitais de Minas Gerais).

8 — Deverão ser criados mecanismos de con-
trole e avaliação, para a rede pública e priva-
da, com a participação das entidades do setor e
da população, objetivando otimizar custo/benefí-
cio (José Teubner Ferreira - CRM, Irani Carvalho
e Associação dos Hospitais de Minas Gerais).
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9 - Deverá ser equalizada a qualidade do
atendimento à saúde. (José Teuner Ferreira -
CRM).

10 - Deverá ser proibida a participação de
grupos internacionais na atuação de prestação de
serviços de saúde (José Teubner Ferreira - CRM).

11 - O Estado deverá responsabilizar-se pela
pesquisa, fabricação e distribuição de medica-
mentos necessários à população, evitando a mul-
tiplicidade de produtos e a abusiva exploração
econômica, procurando criar uma tecnologia pró-
pria. Deverá ser garantida a soberania nacional
na produção de soro e vacinas. Deverá ser proi-
bida a propaganda comercial de marcas e produ-
tos químicos e farmacêuticos (José Teubner Fer-
reira - CRM).

12 - O Estado deverá responsabilizar-se pelo
desenvolvimento de pesquisas e incencivo à in-
dústria nacional, na área de equipamento médico
(José Teubner Ferreira - CRM e Associação dos
Hospitais de Minas Gerais).

13 - Deverá ser garantido, no orçamento da
União, Estados e Municípios um percentual nunca
inferior a 13% para o Sistema Único de Saúde
(José Teubner Ferreira - CRM e Associação dos
Hospitais de Minas Gerais).

14 - í\ medicina e a odontologia deverão ser
socializadas (Elizabeth Guedes - SME).

15 - Deverão ser criados ambulatórios móveis,
com a finalidade de levar médicos, dentistas e
laboratórios a bairros das capitais e do inte-
rior (Elizabeth Guedes - SME).

16 - Serão obrigatórios exames gerais peri-
ódicos do indivíduo, para se evitarem diversas
doenças (Elizabeth Guedes - SME).

17 - Será feita reforma sanitária que permi-
ta-que o sistema de saúde pública possa interfe-
rir, entrar e checar locais de trabalho, com o
objetivo de avaliação, controle e garantia de
que esses locais se mantenham em condições pre-
vistas na legislação (Carlos Aparicio Clemente -
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco).

18 - Serão responsabilizados, civil e crimi-
nalmente, os proprietários e seus prepostos que
não respeitarem as exigências da legislação de
prevenção de acidentes (Carlos f\parício Clemen-
te - Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco).

19 - Serão unificadas as ações de fiscaliza-
ção e assistência médica, com programas nacio-
nais e regionais, que levem em conta prioridades
com base em estudos técnicos (Carlos Iparício
Clemente - Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco)

20 - Serão fixados prazos para controle e so-
lução das condições insalubres e perigosas nos
locais de trabalho, ao invés de mero pagamento de
adicional de insalubridade, ou multa para a em-
presa, como paliativo dessa situação (Carlos f\pa-
rício Clemente e FETAEMG).

21 - O Estado deverá aparelhar-se para fazer
frente aos programas de saúde a serem estabele-
cidos no país (Carlos Aparício Clemente - Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Osasco).

2? - Nenhuma empresa poderá ser instalada no
país se suas atividades tiverem sido proibidas
em outros países, por causar mal à saúde da po-
pulação (Carlos Aparício Clemente -Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco).

23 - Será proibido o usn de agrotóxicos, sal-
vo quando comprovado, com base em critérios ci-
entíficos estabelecidos em lei, que sua utiliza-
ção é inofensiva à saúde do consumidor e daque-
les que os aplicam (FETAEMG e Irani Carvalho).

24 - Deverá ser proibida a propaganda dos
produtos agrotóxicos no rádio e na televisão
(Irani Carvalho).

25 - Serão priorizados o estudo e a solução
do problema de uso de tóxicos (Associação dos
Hospitais de Minas Gerais).

26 - Será garantido o descanso remunerado
para a trabalhadora rural, antes e depois dopar-
to (FETAEMG).

27 - Será garantida a assistência sanitária,
hospitalar, médica e odontológica para o traba-
lhador rural (FETAEMG).
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28 - Será garantido salário integral para o
trabalhador licenciado para tratamento de saú-
de (Amâncio de Souza Reis).

29 - Será garantida para o trabalhador ru-
ral a previdência social nos casos de doença, ve-
lhice, invalidez e morte; seguro-desemprego; se-
guro contra acidentes de trabalho e proteção à
maternidade, mediante contribuição da União, do
empregador e do empregado e aposentadoria: a) com
30 anos de trabalho, para o homem; b) com vinte
e cinco anos, para a mulher; c) com tempo infe-
rior aos das alíneas acima pelo exercício do tra-
balho penoso, insalubre ou perigoso (FETALM(,).

30 - Será garantida a aposentadoria com re-
muneração igual à da atividade, garantido o rea-
justamento e vedada qualquer redução por motivo
de retorno à atividade remunerada (FETAEMG e
Amâncio de Souza Reis).

31 - Deverá ser garantida alimentação	sau-
dável (FENAMAN).

32 - A arrecadação da Previdência Social de-
verá ser destinada tão-somente para os cuidados
de saúde e benefícios do seguro social da popu-
lação contribuinte (Associação dos Hospitais de
Minas Gerais).	-

33 - Será obrigatória a Odontologia do Tra-
balho das empresas, a exemplo da Medicina do Tra-
balho, como medida de prevenção e cura das doen-
ças que se refletem na boca, provocadas por con-
dições e ambientes de trabalho (Edith Ferreira
Antunes Campos).

34 - As empresas que tiverem um número supe-
rior a 500 empregados serão obrigadas a formar
um setor de assistência médica aos empregados e
dependentes (Francisco Marques Carvalho	Ribei-
ro)

35 - Todas as empresas, fábricas e indús-
trias devem manter creches, restaurantes (balan-
ceados), médicos e dentistas (Elizabeth Guedes -
SME).

36 - Toda empresa brasileira que	mantiver
refeitório será obrigada a contratar	nutricio-
nista (Caetano José Vasconcelos dos Santos).

37 - Serão respeitados os direitos da crian-
ça, aprovados pela Assembléia Geral das Nações
Unidas (Sociedade Brasileira de Pediatria).

38 - Será criado o Conselho Nacional de Di-
reitos da Criança, responsável pelo cumprimento
dos direitos enunciados no item anterior (Socie-
dade Brasileira de Pediatria).

39 - As crianças de O a 7 anos terão direito
à guarda do Governo em creches ou jardins mater-
nais, gratuitamente (Sociedade Brasileira de e-
diatria)

40 - Será obrigatória, nas escolas, orienta-
ção sobre medicina preventiva, sanitária,	ver-
minoses e alimentação adequada de acordo com	o
ambiente	a situação financeira (Elizabeth Gue-
des - SME;.

41 - Será obrigatória a assistência odonto-
lógica nas escolas públicas de 1 9 grau e a ori-
ntação do aluno para manter o hábito de escovar
os dentes (Irani Carvalho).

42 - Será obrigatória a educação para a saú-
de e para preservação ambiental, nas escolas de
1 9 e 2 9 graus (Associação dos Hospitais de Minas
Gerais).

43 - A elaboração do cardápio da merenda es-
colar deverá evitar a ingestão de açúcares.

44 - Será adotado em todo o país o sistema
de fluoretação nas águas, para redução do eleva-
do índice de cáries no país (Irani Carvalho).

45 - As Associações Comunitárias de bairros e
vilas deverão ser orientadas sobre os devidos
cuidados da higiene bucal e deverão ser distri-
buídos, gratuitamente, nas escolas, escovas	de
dente e creme dental (Irani Carvalho).

46 - Será garantida aos escolares assistên-
cia to t al na área de saúde, ou seja, oftalmoló-
gica, oiontológica, etc. (Núcleo Regional do ro-
grama Estadual de Alimentação Escolar de Pará de
Minas).

47 - Serão mantidas instituições para prote-
ger os velhos, as crianças, os deficientes e os
C onvalescentes que precisem de tratamentos lon-
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IA
gos, ou recém-saídos de hospitais (ElizabethGue-
des - SME).

48 - Serão criados hospitais ou casas de sa-
úde para abrigar as pessoas doentes que vivem na
rua (Geraldo Teixeira da Silva).

49 - Será obrigação do Estado educar o cida-
dão com vistas à saúde e ao olanejamento fami-
liar, bem como a distribuição gratuita de pílu-
las anticoncepcionais, aparelhos ou operações,
de acordo com o método anticonceptivo escolhido
pelo casal (Núcleo Regional do P rograma Estadual
de Alimentação Escolar de Pará de Minas).

50 - Serão concedidas patentes para produtos
farmacêuticos de bases inéditas e de comprovada
eficácia, assegurando-se o direito único de pro-
priedade ao farmacêutico que elaborou as fórmu-
las (Arnaldo Ferreira de Oliveira).

51 - Será criada uma Secretaria ligada às
Medicinas Alternativas e Naturais (FENAMAN).

52 - Será incluído o ensino da Homeopatia nas
faculdades de Medicina, Farmácia, Veterinária e
Enfermagem (José Scnembri)

53 - Serão adotadas as práticas alternativas
como a acupuntura, homeopatia, etc., urna vez
que são terapêuticas operosas e efetivas na me-
lhoria da qualidade de saúde da nossa população
(Djalma Santos).

54 - Serão atualizadas as leis que amparam o
hanseniano.

55 - Será garantido ao hanseniano encostado
no INPS, que for considerado pelo médico capaz
para o trabalho, o retorno à firma de origem,
sem discriminação.

56 - Será concedida pelo Governo pensão com-
patível com as despesas para a sobrevivência de
uma família de quatro ou mais pessoas menores,
quando o chefe da mesma for hanseniano qualifi-
cado incapaz para o trabalho, independentemente
de já possuir aposentadoria do INPS.

57 - Que os P ostos de Saúde de tratamento
ambulatorial tratem o hanseniano sem discrimina-
ção. E que em cada Posto de Saúde seja colocado
um hanseniann.
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58 - As conduções ciletivas não poderão cri-
ar empecilho para o harseniano.

59 - erá proibido o despejo do hanseniano.
60 - [is Ministérios da Cultura e daT Comuni-

cações vetarão qualquer tratamento pejorativo
dispensado aos hansenianos pelos meios de comu-
nicação.

6 - Parte das terras devolutas do Estado se-
rão divididas em lotes e doadas aos hanseniarios,
para que eles possam construir e plantar para a
sua própria sobrevivência.

62 - Antes de Lual q uer medicamento para han-
senfase sei --et rado do mercado, devEro sei ou-
vidas os hansenj anil a.

Übs. :s propostas de nQ 54 a 62 são de au-
toria da Associação Comunitária dos Moradores de
Santa Isabel e do MORHAN - Movimento de Reinte-
gração do Hanseniano.

63 - Será criada urna Poiítca Nacional d Re-
abilitação que objetive o reconhecimento dos di-
reitos das pessoas portadoras de deficiências e
de todns os orofissionais que com elas traba-
1h em.

64 - Serão criadas condições adequadas de
trabalho, com número suficiente de profissionais
necessários nas equipes e recursos materiais ade-
quados às necessidades do trabalho de reabilita-
ção (aparelhos e construções ada p tados ao defi-
ciente)

65 - Os convênios a serem firmadas pelos ór-
gãos oficiais com instituições particulares se-
rão condicionados à presença de profissionais de
reabilitação (equipes multidisciplinares) pro.-
porcionaimente ao número de clientes.

66 - Será viabilizado controle rígido da in-
fecção hospitalar.

67 - Serão criadas nos hospitais equipes de
reabilitação.

68 - Será abolida a alta administrativa.
69 - Serão fornecidos, pelos Úrgãos Públi

cos, aparelhos, próteses e órteses.
70 - Os Centros de Reabilitação Profissional

Serão abertos a todos os sequrados.
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71 - Serão criados Centros de Reabilitação
para o atendimento aos não segurados.

72 - Será admitida a participação do reabi-
litando e da família no planejamento do seu pro-
cesso de reabilitaçoão.

73 - Os profissionais de saúde deverão atuar
na área para a qual foram preparados e não em
trabalhos burocráticos.

74 - Será garantido o acompanhamento do pa-
ciente pela equipe após a alta hospitalar.

75 - Será garantido o tratamento do pacien-
te como um todo, não se restringindo este sua
deficiência.

76 - Serão criadas enfermarias especiais, com
profissionais qualificados para atender lesados
medulares.

77 - O atendimento dos deficientes será fei-
to nas suas próprias regiões de origem.

78 - Será criada uma Política Nacional de
Prevenção de Deficiência desde a escola de 1°
grau.

79 - Serão criadas fórmulas de engajamento
da comunidade na prevenção e reabilitação de de-
ficiência.

Obs. : As propostas de n g 63 a 80 são de au-
toria da Associação dos Fonoaudiólogos de Minas
Gerais, Associação Mineira dos Fisioterapeutas,
Associação Mineira de Paraplégicos, Associação
dos Terapeutas Ocupacionais de Minas Gerais, Es-
tudantes e P rofissionais de Enfermagem, Medicina
e Serviço Social, Sindicato dos Psicólogos e Ve-
reador João Batista de Oliveira.

81 - Deverá ser criado plano de carreira pro-
fissional no Sistema único de Saúde - S.U.S.

82 - O pessoal de saúde deverá ser remunera-
do de forma digna e compatível com sua formação
profissional.

83 - Serão criados incentivos de interiori-
zação com garantias de prioridade no sistema de
reciclagem e promoções.

84 - A vinculação do trabalho dosprofissio-
nais de saúde ao serviço público será feita sem
intermediação de terceiros.
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Obs. : As propostas de nQ 81 a 84 são de au-
toria de José Teubner Ferreira - CRM e Associa-
ção dos Hospitais de Minas Gerais.

85 - Serão reformulados os currículos uni-
versitários, adaptando-os para a formação de pro-
fissionais ajustados ao SUS. Será garantida e
incentivada na universidade a pesquisa dos prin-
cipais problemas de saúde da realidade brasilei-
ra (José Teubner Ferreira - CRM).

86 - Deverá ser garantida a educação conti-
nuada pela Universidade e demais instituições de
ensino (José Teubner Ferreira - CRM).

87 O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacio-
nal serão incluídos no quadro de profissionais
previstos para contratação pelo Estado, nas
ações integradas de saúde (Associação Mineira óe
Fisioterapeutas, Associação dos Terapeutas Ocu-
pacionais de Minas Gerais, Comissão Pró-Sindi-
cato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacio-
nais de Minas Gerais).

88 - serão criadas equipes multidisciplina-
res, para a reabilitação física e profissional
das ações integradas de saúde (Leonardo José de
Matos, P residente da Associação Mineira de Para-
plégicos).

89 - Serão reformulados os currículos esco-
lares dos vários cursos superiores ligados à
área de reabilitação, visando a integração en-
tre os reabilitandos e a comunidade a ser aten-
dida (Associação Mineira de Fisioterapeutas e
outras).

90 - Será incluído no currículo das Faculda-
des de Medicina e Enfermagem o Curso de Hansea-
níase (Associação Comunitária dos Moradores de
Santa Isabel e Movimento de Reintegração do Han-
seniano - MORHAN).

PROPOSTAS N1O CONSENSUAIS

1 - Fica proibido o trabalho para menores de
15 anos (Sociedade Brasileira de Pediatria).

2 - Fica proibido o trabalho pesado para cri-
anças de até 12 anos (Leny Ferreira).
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3 - Além das ações básicas de saúde da com-
petência do Estado, todo médico, após sua forma-
tura, deverá ter seu credenciamento automático
como Clínico Generalista, pelo Ministério da Sa-
úde (Climinas).

4 - O Conselho Federal de Medicina não permi-
tirá aos órgãos públicos ou de economia mista a
admissão, com o título de Estagiários, do estu-
dante de medicina sem a devida capacitação pro-
fissional (Climinas).

5 - Será democratizado e reduzidcpbra 4 anos
o Curso de Medicina (Climinas).

6 - A criação de faculdades de medicina no
país deverá obedecer a relação médico/população
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde
(Climinas)

7 - As reitorias do país devem desobrigar o
estágio médico em cidades do interior (Clirninas).

8 - Será obrigatório o exame de fmniocente-
se das gestantes, após implantação de laborató-
rios em cidades-pólo (Núcleo Regional do ro-
grama Estadual de Alimentação Escolar de Pará
de Minas).

9 - Fica proibido qualquer trabalho a meno-
res de quatorze anos (FETMEMO).

10 - Será criado o estágio profissional obri-
gatório a partir do Curso de Medicina (Arnaldo
Ferreira de Oliveira).

11 - A criança poderá trabalhar com menos de
15 anos, desde que haja fiscalização, regulamen-
tação, coordenação e proteção do Governo (Eliza-
beth Guedes - SME).

PROPOSTAS NTO RELACIONADAS COM O TEMA

1 - Reforma Tributária - de caráter progres-
sivo e distributiva, cuja taxação incida princi-
palmente sobre o capital e os extratos de renda
mais alta e que descentralize os recursos para
os Estados e Municípios (José Teubner Ferreira -
CRM).

2- Dir2ito de organização sindical em todos
os ramos da economia, inclusive no Poder Públi-

co (Carlos Aparício Clemente - Sindicato dos Me-
talúrgicos de Osasco).

3 - Ensino universitário gratuito.
4 - Concurso público nas contratações do go-

verno.
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