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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PRE VIA

INFORMAçAO PREVIA N2 147/98

1 -OBJETO 	 D

Projeto de Lei n. 2 1.709/98, que dispöe sobre o atendimento

do idoso nos diferentes nIveis de atencão a saüde no Sistema Unico de Saüde -

sus.
A proposicao fol publicada no "Diário do Legislativo" de 24/4/98.

2- PONTOS DE ATENcAO

2.1 - 0 art. 1 2 do projeto preve atendirnento preferencial aos rnaiores de 60

anos em unidades ambulatoriais do SUS, sob a responsabilidade do Estado ou

credenciadas. 0 art. 2 2 qualifica o atendimento preferencial como atencão

imediata ao idoso "em todos os nIveis de serviços de saüde do SUS-

MG."(grifo nosso).

Inicialmente, cabe a indagacão de qual seria o significado da expressão

grifáda, isto e, se ela se refere ao atendirnento a ser efetuado pelas três esferas

de governo ou se quer indicar que a prioridade no atendimento deva ocorrer nos

diversos niveis de atencao a saüde, incluindo, portanto, os procedimentos

hospitalares.

0 art. 22 determina também que a prioridade estabelecida no art. 1 2 não

deverá ser obedecida caso haja doentes em situacao de major urgencia que os

idosos.

2.2 - E de se destacar que o art. 1, II, da Lei n. 2 12.054, de 1996,

determina o atendimento prioritário as pessoas corn rnais de 65 anos de idade

nas repartiçôes püblicas do Estado.

2.3 - Ao examinarmos o art. 42 do projeto sob cornento, verificarnos que a

criaçao de programas especIficos para o idoso e a capacitacão de recursos por



ele estabelecidas estão previstas no art. 52, II, da Lei n. 2 12.666, de 1997, que

dispôe sobre a polItica estadual de amparo ao idoso. 0 art. 52, II, "f", dessa lei

determina a criaçao de serviços alternativos de saüde para a idoso.

Ainda corn relacao ao art. 42 da proposição, que estabelece competências

para o 6estor estadual do SUS, observemos que estas se encontram

enumeradas no art. 17 da Lei Federal n. 2 8.080, de 1990, que dispöe sobre a

organizaçao do SUS.
0 24-- Em obediência ao art. 198, I, da Constituiçao da Repüblica, a

mencionada lei federal institui, como princIpio norteador do sistema, a

descentralizacao do atendimento a saüde para as municIpios (art. 72, IX). Além

disso, determina caber a direcão municipal do SUS a execucâo dos servicos

pUblicos de saüde (art. 18, I), obrigando-se o Estado a executar, apenas

supletivamente, açães e serviços de saüde (art. 17, III).

Corn a efetiva municipalizaçao dos servicos e das acOes de saüde, reduz-

se grandemente o papel do Estado na prestacao de atendimento ambulatorial.

2.5 - 0 art. 1 do projeto em exame menciona que o "princIpio da

universalidade" deve, entre outros princIpios, presidir a atendimento da

populaçao pelo SUS. Vejamos em que termos a Iegislação determina seja a

populacão atendida.

0 art. 196 da Constituicao da RepLblica estabelece que "a saüde e direito

de todos e dever do Estado, garantido mediante polIticas sociais e econômicas

que visem a reduçao do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as açöes e servicos para sua promoção, protecao e

recuperacao."(grifo nosso).

A Constituiçao mineira possui dispositivo semelhante (art. 186), que

preve o acesso universal e iguatitário a saüde.

Tal norma se repete no art. 2, § 1, da citada Lei n 2 8.080, que também
relaciona, entre os princIpios reguladores do SUS, "a igualdade da assistência a

saüde, sem preconceitos ou privilegios de qualquer especie." (art. 72, IV).
Observe-se que a Constituicao Federal, no capItulo que trata da famIlia, da

criança, do adolescente e do idoso, assim dispöe: "E dever da famIlia, da



sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, corn absoluta

prioridade, o direito a vida, a saüde, a alimentaçao, a educacao, ao lazer, a

prof issionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de

negligencia, discriminacao, exploraçao, violência, crueldade e opressão."(art.

227).

3- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e fol distribuldo as Comissôes de

Constituicão e Justica e de Saüde, para receber parecer.

Data da elaboração: 20/5/98
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