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Principal medicamento deixou de ser fabricado

Falta de remédios e diagnóstico incorreto
dificultam tratamento de doença rara

Pimenta (PDT), mesmo sendo 
uma doença rara, o Estado 
tem obrigação de acolher os 
pacientes. O deputado Léo 
Portela (PRB), que também 
assina o requerimento de au-
diência, concordou e afirmou 
que o poder público não po-
de dar as costas aos proble-
mas que dizem respeito à vi-
da e à dignidade das pessoas.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) se disse solidá-
rio à luta das pessoas que so-
frem com essa enfermidade.

Durante a audiência, tam-
bém foram abordadas as difi-
culdades para tratamento de 
doenças inflamatórias intesti-
nais, como doença de Crohn e 
retocolite ulcerativa. 

hereditário. “Não dá tempo 
de o paciente em crise sair de 
Bom Despacho. Ele tem que 
ser atendido lá”, argumentou.

Outro a defender a medida 
foi o diretor administrativo da 
Santa Casa de Bom Despacho, 
Henrique Andrade do Carmo.

Um dos autores do re-
querimento de audiência, 
o deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) demonstrou 
preocupação com a situação 
de Bom Despacho, que pos-
sui 50 mil habitantes, mas 
registra pelo menos 50 casos 
de angioedema hereditário. 
De acordo com ele, a doença 
atinge em média uma em ca-
da 50 mil pessoas no País.

Para o deputado Carlos 

mento reduz as possibilidades 
de crises e internações dos 
pacientes. A médica também 
destacou que o risco de morte 
durante as crises é grande. Ain-
da segundo Luciana, há dois 
medicamentos usados nas 
crises, mas eles não são forne-
cidos pelo SUS em virtude do 
seu custo elevado, que varia de 
R$ 2 mil a R$ 7 mil a dose.

Os pacientes de Bom 
Despacho afetados pela  
doença fazem acompanha-
mento trimestral no Hospi-
tal das Clínicas, mas Luciana 
Cunha defendeu a criação de 
um ambulatório especializado 
no município, uma vez que ali 
há uma grande concentração 
de pessoas com angioedema 

Apesar de não ter cura, o an-
gioedema hereditário pode ser 
controlado, desde que a molés-
tia seja corretamente diagnosti-
cada e o paciente tenha acesso 
aos medicamentos necessários. 
Entretanto, há cerca de um ano, 
o Danazol, principal remédio 
usado no controle da doença 
e que era fornecido pelo SUS, 
deixou de ser fabricado. O la-
boratório farmacêutico teria 
alegado falta de matéria-prima.

Luciana Cunha, médica do 
Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais, disse que, para que 
a doença seja controlada, o 
remédio precisa ser tomado 
diariamente. Ela declarou que 
o uso profilático do medica-

cesso alérgico, uma virose ou 
um problema gastrointestinal”, 
afirmou Raquel Martins. Ela 
acrescentou que Minas Gerais 
é o terceiro estado com maior 
número de casos no País.

“Os médicos precisam 
conhecer esses sintomas e 
perceber que, se eles forem 
recorrentes, há a possibilidade 
da doença. O angioedema não 
pode ser tratado como um pro-

visíveis externamente como 
também afetar órgãos inter-
nos, provocando dor, náusea, 
vômito e diarreia. Por isso, a 
patologia pode ser confundi-
da com outras doenças.

O alto índice de casos de an-
gioedema hereditário, uma 
doença rara, assusta os mora-
dores de Bom Despacho, mu-
nicípio da região Centro-Oeste 
de Minas Gerais. O tema foi 
discutido ontem, em audiência 
pública da Comissão de Saúde. 
Participantes da reunião apon-
taram como obstáculos para o 
devido enfrentamento da mo-
léstia a falta de preparo dos 
médicos para diagnosticá-la e 
a dificuldade na obtenção de 
medicamentos.

De acordo com a vice-
-presidente da Associação 
Brasileira de Portadores  
de Angioedema Hereditário, 
Raquel Martins, embora a  
doença possa ser diagnosti-
cada de forma relativamente 
simples, por exame de san-
gue, ainda faltam conheci-
mento e capacitação dos mé-
dicos para identificá-la. Entre 
os sintomas estão os incha-
ços, que podem não só ser 

Guilherme Bergamini

Deputados, médicos e associações de pacientes defenderam maior atenção ao angioedema hereditário
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ORADORES
Poupança Jovem
Atrasos no pagamento do pro-
grama Poupança Jovem aos 
alunos das escolas públicas 
estaduais foram tema do dis-
curso do deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB). O parlamen-
tar lembrou que o programa 
foi criado no governo de Aé-
cio Neves como incentivo aos 
estudantes do ensino médio, 
que, ao concluírem essa eta-

pa, poderiam retirar o mon-
tante, no valor aproximado de 
R$ 3 mil. Com esses recursos, 
afirmou, eles poderiam dar 
continuidade aos estudos, no 
nível superior, ou montar um 
pequeno negócio. O atual go-
verno, porém, teria paralisado 
o programa, a partir de 2014, 
e ameaçado encerrá-lo até o 
fim deste ano. Bonifácio Mou-
rão acrescentou que, com a 

paralisação, 1,5 mil alunos de 
Governador Valadares (Vale 
do Rio Doce) são prejudica-
dos anualmente. O deputado 
criticou, ainda, a iniciativa do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva de abrir o capital do 
BNDES a investimentos no ex-
terior. Bonifácio Mourão foi 
aparteado pelo deputado Fe-
lipe Attiê (PTB), que também 
fez críticas à medida.

Água
Denúncias sobre a má quali-
dade da água fornecida pela 
Copasa em Espinosa (Norte 
de Minas) pautaram o pro-
nunciamento do deputado 
João Leite (PSDB). Ele desta-
cou audiência pública sobre 
o assunto, realizada ontem 
pela Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te. O parlamentar comentou 

que a distribuição de água na 
região é deficiente e a rede 
é muito antiga. João Leite 
acrescentou que a popula-
ção tem reclamado também 
da coloração escura da água. 
Em sua opinião, a situação 
representa um desrespeito 
às pessoas que pagam pelo 
serviço e que, muitas vezes, 
não têm a quem recorrer 
para resolver o problema. 

“Temos muito respeito pelas 
nossas companhias, mas é 
inaceitável o que a população 
do Norte de Minas está en-
frentando por falta de inves-
timentos na região”, disse. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) tam-
bém criticou o fato de que a 
população paga pela água e 
não recebe um produto de 
qualidade.

Ministério do Meio Ambiente apoia 
reconhecimento do Parque do Peruaçu

das cidades que abrigam o par-
que precisa acompanhar o inte-
resse pelo local, para atender a 
demanda que o turismo traria.

Com a finalização de 
obras de infraestrutura na 
área, que adequaram o Pe-
ruaçu para as atividades tu-
rísticas, o parque será aberto 
oficialmente para visitação 
pública no dia 27 de junho, 
segundo o ICMBio.

Turismo – Os deputados Pau-
lo Guedes (PT), que solicitou a 
reunião, Carlos Pimenta (PDT) 
e Gil Pereira (PP) destacaram 
a importância do selo de patri-
mônio mundial da Unesco para 
o desenvolvimento da região. 
“Esse reconhecimento traz o tu-
rismo internacional e a geração 
de emprego e renda”, salientou 
Paulo Guedes. Eles também 
lembraram que a infraestrutura 

dade da fauna e da flora local 
atraem a atenção de pesqui-
sadores de todo o mundo.

O potencial turístico e 
científico do parque embasa 
uma campanha, lançada neste 
ano com o envolvimento de 
ambientalistas e do poder pú-
blico, para o reconhecimento 
do Peruaçu pela Unesco. Se-
gundo o coordenador da Socie-
dade Brasileira de Espeleolo-
gia, Leonardo Giunco, a chance 
de a unidade de conservação 
ser reconhecida com o selo de 
patrimônio mundial é real. 

No entanto, cada país só po-
de inscrever um candidato por 
ano, e o parque sofre a concor-
rência de locais como a cidade 
de Parati, no Rio de Janeiro, e os 
Lençóis Maranhenses. Ou seja, 
para Giunco, o maior desafio é 
convencer o próprio governo 
federal, por meio do Ministério 
de Relações Exteriores.

Outro obstáculo, ressal-
tado por Carolina Fonseca, 
do ICMBio, é o complexo e 
caro dossiê técnico que preci-
sa ser entregue à Unesco. 

O reconhecimento do Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu 
como patrimônio da humani-
dade, pela Unesco, recebeu 
ontem um importante apoio. O 
Ministério do Meio Ambiente 
ratificou, em ofício, sua posição 
favorável à indicação da unidade 
de conservação, localizada no 
Norte de Minas, como candida-
ta brasileira à titulação.

Foi o que informou a coor-
denadora regional do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), 
Carolina Fonseca, em audiên- 
cia pública promovida pela 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização em Ja-
nuária, um dos três municípios 
que abrigam os limites do par-
que. Os outros são Itacarambi 
e São João das Missões.

O ICMBio é o órgão go-
vernamental responsável pela 
gestão da unidade, que possui 
140 cavernas catalogadas e 
mais de 80 sítios arqueoló-
gicos em uma área de 57 mil 
hectares. Pinturas rupestres 
de até 11 mil anos e a diversi-

Campanha por reconhecimento do parque foi tema de audiência

Luiz Santana

COMISSÕES
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate explica os detalhes do movimento nacional encabeçado pelo Legislativo 
mineiro para que Minas e outros 14 estados recebam os recursos perdidos com a Lei Kandir, 
que suspendeu a cobrança de ICMS de produtos primários exportados nos últimos 20 anos. O 
prejuízo de Minas Gerais chega a 135 bilhões de reais. Participam do programa os deputados 
Tadeu Martins Leite (PMDB), Dilzon Melo (PTB) e Lafayette de Andrada (PSD), além da deputa-
da Marília Campos (PT). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
Belo Horizonte vai receber 10 mil estudantes do Brasil e de outros países para o 55º Congresso 
da UNE (União Nacional dos Estudantes), entre os dias 14 e 18 de junho. E para falar sobre a 
luta e a força dessa entidade, que está completando 80 anos no País, o Geração conversou com 
lideranças atuais e outras que militaram na época da ditadura. No bate-papo, o cenário recente 
da política no Brasil, a luta contra o machismo e o impacto das manifestações de junho de 2013 
para o movimento estudantil. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
Manter os sistemas operacionais atualizados, utilizar antivírus e fazer backups regulares são 
algumas das ações que devem ser realizadas por quem deseja manter os aparelhos eletrônicos 
protegidos das invasões dos hackers. No estúdio do Panorama, o professor titular do Departa-
mento de Computação da UFMG, Wagner Meira Jr., e o especialista em segurança da informa-
ção Bruno Rodarte esclarecem quais são os melhores procedimentos para se manter seguro no 
ambiente virtual. Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro / organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

	 1h	 #Confirma
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (30/3) – Debate sobre o 

PL 3.312/16, que institui a Política Estadual dos Atingidos por 
Barragens 

 5h35 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 
Bruno Lazzarotti Diniz Costa

 7h Parlamento Brasil
 7h30 Mundo Político 
 8h Compactos de Comissões 
 8h15 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 6/6
 9h45 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 7/6
 10h45 Comissão de Desenvolvimento Econômico (23/5) (inédito) – 

Debate sobre a retomada das atividades da Samarco Mineração
 13h Resenha da Semana (inédito)
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Compacto da 

semana: Teleaulas de 1 a 5
 15h30 Documentário – Diálogos possíveis 
 16h Panorama – Acidentes de trânsito 
 16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Sala de Imprensa – Crise política divide imprensa
 18h15 Compactos de Comissões 
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (inédito) – Movimento estudantil 
 19h30 Zás – Banda Little Chicken   
 20h Memória e Poder – Político Valdir Melgaço 
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 22h Segunda Musical – Sérgio Anders e Ederson Urias 
 22h30 Palestra – Qualificação profissional e administração pública, 

com Francisco Gaetani 

•		programação	sujeita	a	alterações

	 0h15	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	
(24/4) – Debate sobre as políticas de atenção à pessoa com 
transtorno do espectro do autismo (TEA) 

 4h Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 
José Carlos Reis

 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Segunda Musical – Sérgio Anders e Ederson Urias  
 7h30 Mundo Político 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Banda Little Chicken 
 9h Documentário – Diálogos possíveis
 9h30 Comissão de Saúde (26/4) – Debate sobre a importância da 

conscientização sobre o autismo 
 12h15 Compactos de Comissões 
 12h30 Geração – Movimento estudantil 
 13h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Sérgio Anders e Ederson Urias  
 15h30 Memória e Poder – Político Valdir Melgaço 
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Mundo Político
	17h30	 #Confirma	
 18h Sala de Imprensa (inédito) – Regulação da mídia
 18h35 Compactos de Comissões
 19h Minas é Muitas – Serra do Caroula, no Serro 
 19h45 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 8/6 
 20h45 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro / participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello 

 22h Panorama – Segurança na rede
 22h30 Via Justiça – 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa
	 23h	 #Confirma
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

•		programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

12 horas
• Zás (Teatro) – show de Péricles Garcia

 

14 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2017 – oficina Jazz and Democracy (Escola 

do Legislativo)

 0h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com André 
Pilatti 

 1h Panorama – Segurança na rede  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (25/4) – Retorno 

da operação de voos de grande porte ao Aeroporto da Pampulha 
 5h20 Minas é Muitas – Alto Caparaó 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5: Da 

independência do Brasil, em 1822, à abdicação de dom Pedro I, 
em 1831

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Luta antimanicomial 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Assuntos Municipais (11/5) – Debate sobre a 

Feira de Artesanato do Bairro Eldorado, em Contagem 
 11h15 Minas é Muitas – Buritizeiro
 12h Memória e Poder – Político Paulino Cícero de Vasconcelos
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 5: Da 
independência do Brasil, em 1822, à abdicação de dom Pedro I, 
em 1831

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte 

(16/5) – Cronograma das obras da MG-050
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – Luta antimanicomial 
 20h Segunda Musical (inédito) – Sérgio Anders e Ederson Urias 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – 25 anos da Lei de Improbidade 

Administrativa
 23h30 Zás (inédito) – Banda Little Chicken 

•	programação	sujeita	a	alterações
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Oficina dirigida a estudantes discute 
noções de democracia por meio do jazz

Jovens do Núcleo Vida e do PJ Minas participam da oficina

Pollyanna Maliniak / Arquivo

a democracia americana e 
esse ritmo musical.

unidade das músicas de  
jazz e sobre a ligação entre 

democrático a partir do en-
tendimento do jazz.

Sessenta jovens estão 
inscritos na oficina, condu-
zida pelo fundador da orga-
nização não governamental 
(ONG) Jazz and Democracy, 
Wesley J. Watkins. A ONG 
americana busca discutir 
com estudantes o conceito 
de democracia usando o  
jazz como metáfora.

Entre os tópicos pre-
vistos na oficina estão his-
tória, governo, educação 
cívica e cultura. Eles serão 
abordados a partir de dis-
cussões sobre o processo 
de improvisação individual 
que gera a harmonia e a 

Estudantes que participam 
das atividades do Parla-
mento Jovem de Minas (PJ 
Minas) 2017 e adolescentes 
trabalhadores do Núcleo 
Vida da Assembleia Legisla-
tiva vão aprender um pou-
co mais sobre democracia 
num curso bastante origi-
nal. Será realizada hoje, das 
14 horas às 16h30, na Esco-
la do Legislativo da ALMG, 
a oficina Jazz and Democra-
cy, que terá esses jovens 
como alunos. O evento é 
resultado de uma parceria 
da Escola com a Embaixa-
da dos Estados Unidos em 
Minas Gerais e tem o obje-
tivo de discutir o processo 

CIDADANIA


