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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMACAO PRE VIA

INFORMAçAO PRE VIA N2161/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n 2 363/99, de autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, que dispôe

sobre o atendimento odontolOgico preventivo nas escolas estaduais.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/6/99.

2- PONTOS DE ATEN4;A0

2.1 - 0 projeto tern por escopo criar o atendimento odontologico preventivo nas escolas

estaduais, que será feito por meio de gabinetes dentários portáteis. Dentro dessa concepcão

de atendimento, parte-se do pressuposto de que o dentista fará visitas periódicas as escolas

portando a maleta corn o instrumental necessário aos procedimentos de aspecto preventivo,

tais como evidenciacão de placa bacteriana e limpeza, bochechos corn solucao contendo

flüor. Nessas visitas, o dentista ministrará as crianças ensinamentos práticos de higiene

bucal, limpeza, uso correto da escova e do fio dental.

2.2 - A proposicão ern referência segue os ditames da medicina preventiva, que visa

prevenir doencas em vez de curá-Ias, proporcionando meihor qualidade de vida aos

indivIduos. Tat preocupaçao já é prevista na Constituição Estadual que, em seu art. 188, III,

prioriza "as acoes preventivas, consideradas as caracterIsticas socioeconômicas da

populacão e de cada região, sem prejuIzo dos servicos assistenciais".

0 cuidado corn a saüde e clever indeclinável do Estado, e as medidas preventivas

fazem parte de urn programa eficaz e produtivo, que devem ser estendidas a Odontologia,

visando garantir a saüde bucal, o que ira contribuir enormemente para o bem-estar fIsico e

ernocional do indivIduo.

E reconhecido por todos que Os gastos corn prevencão, na medicina, são bern menores

do que aqueles efetuados corn o aspecto curativo. 0 mesmo ocorre na area odontolOgica.
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Ha de se considerar ainda que, de modo geral, os cuidados preventivos nessa area

levam a resultados estéticos bern mais satisfatOrios quando comparados corn os tratamentos

habitualmente feitos corn recuperação, principairnente se se atingir o ponto de necessidade

de reabilitaçao, prOteses, ortodontia, processos esses de custo elevadIssimo, inacessIvel a

grande parte da populacao.

Por essa razão, o trabaiho preventivo, na area odontologica, é de inegável importância.

2.3 - 0 ordenamento constitucional brasileiro assegura as entidades integrantes do

sistema federativo o dever-poder de cuidar da satde e assistência püblica, tal como previsto

no art. 23, II, da Constituicao da Repüblica. Essa competência comum refere-se

principalmente a prática de atos concretos tendentes a proteger a saüde da populacão, o

que não afasta, todavia, a possibilidade de editar normas jurIdicas sobre a matéria. Assim,

União, Estados, Distrito Federal e MunicIpios, que são pessoas jurIdicas de capacidade

poiltica, todas autônomas nos termos da Lei Major, devem adotar os procedimentos e

medidas necessárjas para defender a saüde püblica, observadas as djretrizes básicas
consagradas na Carta Magna.

Além da chamada "competência comum", existe também a "competência legislativa

concorrente" entre a Unjão, Os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre protecão e

defesa da saüde, consoante o disposto no art. 24, XII, do referido Diploma Constitucional.

Essa competência consiste emjnentemente na produçao de normas jurIdicas que devern

servir de base para a execução de servicos pUblicos na area de saüde e ass istência püblica.

No caso em tela, tajs entidades polIticas podem, simultaneamente e no ârnbjto de suas

atribuiçães constitucionais, legislar sobre a matéria, cabendo a União tão-somente

estabelecer norrnas gerais.

2.4 - Entretanto, uma vez que as açaes odontologicas são acoes de saüde, é

importante frjsar que o Sistema Linico de Sacide - SUS - é integrado por acães e servicos
executados pela União, pelos Estados e pelos municIpios.

De acordo corn a Lei Federal n 9 8.080, de 1990, compete a direcao estadual do SUS,
entre outras açaes:

"Art. 17 -( ... )

- prornover a descentralizaçao para os MunicIpios dos serviços e acães de saUde."
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E compete a direcao municipal do SUS:

"Art. 18 - ( ... )

- planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços de saüde e gerir e executar os

serviços ptblicos de saüde."

Tendo em vista o processo de municipalizaçao da saüde, as acôes básicas devem ser

executadas pelo municIpio. Devemos salientar que, para tal, o municIpio, sob determinadas

condiçoes, recebe verba diretamente da União.

Ao Estado, cabe a execucão das acOes de saüde de forma supletiva, conforme dispãe

o art. 17, III, da mencionada lei. A atuacao do Estado-membro nesse campo se torna, então,

bastante reduzida.

3 - TRAMITAcAO
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissôes de Constituiçao e

Justica, de Saüde e de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Data da elaboração: 12/7/99.
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