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Garantia de tratamento do câncer
de mama é desafio em Minas Gerais

Não basta diagnosticar preco-
cemente o câncer de mama 
sem que se garanta uma con-
tinuidade para o tratamento 
da paciente. A reflexão foi 
apresentada pelo presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, Clécio Ênio de 
Lucena, em audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Saúde.

A reunião compôs a pro-
gramação da campanha Ou-
tubro Rosa, um movimento 
internacional que busca a 
conscientização sobre o cân-
cer de mama, compartilhan-
do informações sobre fatores 
de risco, medidas preventivas 
e meios de acesso a diagnós-
tico e tratamento.

Clécio Lucena valorizou a 
importância do rastreamento 
mamográfico, mas reforçou 
que é necessário dar solu-
ções para que a paciente te-
nha o acesso adequado ao 
tratamento. O presidente da 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia lembrou que o cân-
cer de mama, se não trata-
do, pode culminar na morte 
da paciente. Entretanto, ele 
pontuou que, ao longo desse 
processo, é possível diagnos-
ticar, tratar e mudar o curso 
evolutivo da doença.

Nesse mesmo sentido, 
a mastologista Bárbara Car-
valho disse que o câncer de 

mama é uma doença que 
tem cura em 90% dos casos, 
desde que seja diagnosticado 
precocemente. Ela também 
reforçou como fundamental 
o encaminhamento, que de-
ve vir logo após o diagnóstico 
para dar o suporte médico 
necessário para a paciente. 
Mamografias – Autor do re-
querimento para a discussão, 
o deputado Antônio Jorge 
(PPS) lamentou os problemas 
ligados à questão do câncer 
de mama, como a baixa ade-
são à mamografia e o fato 

de as pacientes muitas vezes 
chegarem para tratamento já 
em estágio avançado da doen-
ça. Nesse sentido, o parlamen-
tar ressaltou que a perspecti-
va é de que, neste ano, sejam 
feitas 200 mil mamografias 
de rastreamento a menos do 
que em 2013 em Minas, se-
gundo dados do Datasus.

Já o deputado Arlen San-
tiago (PTB) enfatizou a impor-
tância do programa estadual 
que disponibiliza mamógra-
fos móveis para lugares de 
baixa cobertura e se mostrou 

preocupado com a possibili-
dade de queda desse serviço.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) defendeu a maior 
valorização dos hospitais do 
interior que são referências 
regionais como uma alterna-
tiva que possa dar melhores 
resultados no tratamento da 
doença. O deputado também 
demonstrou preocupação com 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 241/16, que tramita na 
Câmara dos Deputados e que 
traria restrições aos gastos em 
áreas como saúde e educação.

Governo nega redução de mamografias
Ao falar sobre o Programa 
Estadual de Prevenção e Con-
trole do Câncer de Mama, a 
diretora de Redes Assisten-
ciais da Secretaria de Estado 
de Saúde, Márcia Dayrell, não 
confirmou as informações do 
deputado Antônio Jorge de 
que, em 2016, haveria uma 
redução de 200 mil mamo-
grafias. Ela afirmou que os 

dados deste ano ainda estão 
subnotificados.

Ela ainda informou que, 
em 2013, foram gastos R$ 16 
milhões com as mamografias 
para mulheres dentro da faixa 
etária recomendada pelo Mi-
nistério da Saúde, que vai de  
50 a 69 anos. Em 2015, esse 
número teria passado para 
R$ 17 milhões, o que apon-

taria, na sua avaliação, para 
uma estabilidade no número 
de mamografias realizadas.

De acordo com Márcia 
Dayrell, o que ocorreu foi a 
redução das mamografias 
realizadas em mulheres fora 
da faixa etária recomendada. 
Isso porque, segundo ela, em 
2013, mais de 53% das ma-
mografias realizadas no Esta-

do foram em mulheres fora 
da faixa etária recomendada. 

No que se refere à ação 
dos mamógrafos móveis, ela 
disse que o programa vai se 
restringir aos municípios de 
baixa densidade populacio-
nal, atendendo às mulheres 
que ficam a mais de 50km de 
distância de um serviço de 
mamografia.

A reunião da Comissão de Saúde integra a programação da campanha Outubro Rosa

Ricardo Barbosa 
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12 horas
• Zás (Teatro) – Especial Semana do Servidor, com o espetáculo Solteiro fora de forma

 0h Palestra (continuação) – Improbidade empresarial e 
administrativa, com Fábio Medina Osório e deputado Arnaldo Silva 

 1h Panorama – Mercado da moda mineira
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (23/6) – Mudanças na Previdência
 4h50 Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 

Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo 

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania: qual a sua 
participação? – Teleaula 5: Acompanhe as etapas do ciclo 
orçamentário 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Cultura do estupro
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (23/8) – Debater 

as relações comerciais, industriais e econômicas de Israel com o 
Brasil e Minas Gerais

11h30 Parlamento Brasil
 12h Memória e Poder – Linguista Ângela Vaz Leão
 13h Horário Político

13h10 Mundo Político 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h30 Comissão Extraordinária do Idoso (6/7) – Envelhecimento da 

população
16h30 Comissão de Assuntos Municipais (30/6) – Decreto estadual 

47.002/16, que estabelece diretrizes do plano de parcerias 
público-privadas 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/#Confirma

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Cultura do estupro
 20h Segunda Musical (inédito) – Coral da OAP/UFMG e Cantoría 

Popular de Mujeres El Bosque
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate –  Concessões e privatizações
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito)
 23h Via Justiça (inédito) – Sistema Eletrônico de Execução Unificada
 23h30 Zás (inédito) – Grupo Serelepe, com o espetáculo Locotoco

• programação sujeita a alterações 

Em função do horário de fechamento desta edição, a matéria sobre a audiência pública realizada ontem 
pela Comissão de Participação Popular, para discutir as reflexões contidas no livro O Brasil que queremos, 
organizado pelo professor Emir Sader, será publicada na edição de segunda-feira (24).

Proposta que aumenta o ICMS do álcool
e da gasolina será tema de debate 

A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te aprovou ontem requeri-
mento para que seja discuti-
do, em audiência pública, o 
aumento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre o 
álcool e a gasolina, proposto 
no Projeto de Lei 3.810/16, 
do governador.

O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) foi quem solicitou 
o debate. Entre outros pontos, 
a proposição aumenta de 29% 
para 30% a alíquota do ICMS 
da gasolina e de 14% para 20% 
a do álcool. Nesse último caso, 
no entanto, o projeto permite 
que o governo possa reduzir 
esse percentual para 16%.

Obras paradas – A comissão 
aprovou, ainda, requerimento 
de visita à agência Oscar Vidal 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) e às obras do Grand Hill 
Residence, localizadas em Juiz 
de Fora (Zona da Mata). Segun-
do o deputado Noraldino Jú-
nior (PSC), autor do pedido, as 
obras, da construtora Carnavali 
& Carneiro, foram iniciadas em 
2011 e deveriam ter sido entre-
gues no prazo de 24 meses.

O objetivo da visita é veri-
ficar a situação do empreendi-
mento e a responsabilidade da 
CEF em relação ao cumprimento 
dos contratos de financiamento 
feitos com os compradores.

Em sua justificativa, o par-
lamentar menciona relatos de 

compradores de que a constru-
tora decretou falência e que, 
apesar da paralisação das obras, 
a CEF teria mantido a cobrança 
das prestações e das taxas de 
seguro e de evolução das obras.

Aqueles que pararam de 
pagar estariam com os nomes 
inscritos no SPC e no Serasa. 
Apesar de uma nova constru-
tora ter sido licitada, as obras 
continuariam paradas.

Comissão aprovou ontem pedidos de audiência e de visitas

 Flávia Bernardo 


