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"O homem dorme na calçada
molhada pela chuva,
e sonha com a (erra
que não foi sua,
mas cultivou e amou
grão a grão.

E depois cansado
dédiWdfracôlhéila............
com o patrão,
partiu para a cidade
em busca de um sol
que fosse para iodos.

Mas só conheceu
a sombra dos edifícios.

(Lair Manar)

"Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida;

Na mesma cabeça grande,
a custo é que se equilibra,

sobre as mesmas pernas unos,
e iguais também porque o sangue

que usamos tem pouca tinta

(João Cabral de Meto Neto)
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APRESENTAÇÃO

A beleza dos textos precedentes não esconde a real face do povo
brasileiro. Antes a revela. Mostra-nos o Brasil das ruas e das mazelas
sociais, geradoras de doenças.

É nesse contexto que o trabalho da Comissão de Saúde e Ação Social
---'temsuas raízes. Por meio da ausculta dos anseios e dos problemas da

comunidade, buscamos os elementos norteadores das nossas atividades,
cujo objetivo fundamental é atuar na elaboração de leis que, quando
aplicadas, possam melhorar as condições de vida da população.

A Comissão de Saúde eAção Social tem-se pautado pelo apreço no
trato das questões relativas à sua área de interesse. Nesse sentido, tem
participado efetivamente de muitos eventos,--em-8special.dosSeminários
de Saúde e de Saneamento Básico, das audiências públicas no interior
do Estado, de visitas a instituições ligadas à saúde e aos problemas
sociais, das audiências públicas preparatórias para a revisão constitu-
cional, do recebimento de solicitações diversas e da apuração de
denúncias.

Merece destaque o criterioso estudo a que são submetidos os
projetos de lei de competência da comissão. Não obstante suaformação
acadêmica em Medicina, os membros da comissão contam com a
assessoria de técnicos da Casa e, com muita freqüência, solicitam
pareceres ou informações de especialistas nas matérias em pauta.

É importante mencionarmos que alguns projetos de lei têm sido
apresentados por sugestão de entidadespi eocupada cõin rgukmn-
lação de assuntos de interesse público.

Relacionamos, nesse trabalho, a título de ilustração, algumas leis
cujos projetos, de iniciativa de diferentes parlamentares, foram exami-



nado pela Comissão de Saúde eAção Social, bem como o ultimo projeto
de lei elaborado pela própria comissão.

Procuramos, pois, apresentar às pessoas o que temos fiio nos
últimos anos e as convidamos pai a participarem conosco da desafiadora
aventura de lutar por uma sociedade mais humana

rge Hannas

de Saúde e Ação Social



Com-ROLE DE 1 NFECÇ.0 HOSPITALAR

Autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira

LEI N° 11.053, DE 30 DE MARÇO DE 1993

Estabelece a obrigatoriedade do desen-
volvimento de programas de controle de infecção
hospitalar.

O povo' do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou
e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei:

Art. 1°— Ficam as instituições hospitalares do Estado de Minas Gerais
obrigadas a desenvolver programas de controle de infecção hospitalar.

Art. 2° - O programa de cada instituição compreenderá um sistema
ativo de vigilância epidemiológica, responsá•ve1pe1ageraçãode ..................................

1 - indicadores do comportamento epidemiológico das infecções;
II - normas e rotinas pertinentes à matéria.
Parágrafo único - Os indicadores, as normas e as rotinas referidas

neste artigo deverão estar à disposição dos usuários, dos profissionais da
instituição e dos órgãos responsáveis pela fiscalização.

Art. 3°— O programa será elaborado e conduzido por uma comissão
constituída por elementos representativos:

1 - do serviço médico,
II - cio serviço de enfermagem;
III - da administração.
Parágrafo único - Atendendo as peculiaridades de cada instituição e

a critérios estabelecidos pelo SistemaUnico de Saúde - -SUS —, a comissão
será acrescida de elementos representativos:

1 - do laboratório de análises clínicas;



II - dos médicos residentes;
III - da farmácia hospitalar.
Art. 4° - Decreto do Poder Executivo disporá sobre a

a fiscalização do programa de cada instituição.
Art. 5° .- O programa de controle de infecção hospitalar deverá estar

em efetivo funcionamento para

A-- -a- conissio t a renovação do alvará de funcionamentos
II - a venda de se rvi ços ao setor publico e ao setor privado
Art. 60 - A instituição, que não cumprir o disposto nesta leL estará

sujeita as seguintes pencihdadts
1 - advertência;
II - multa;
III - descredenciaincnt.
IV - cancelamento de alvará de funcionamento.
Parágrafo único Às sanções previstas no artigo não afastam a

possibilidade da aplica ^ão das penalidades estabelecidas pela legislação
sanitária federal.

Art. 7° - O Poder E'. iiivo regulamentará estalei no prazo de 120
(cenw e vinte) dias, a ce'ni.0 da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de março de

1993
O PRESIDENTE - José Ferraz
O 1°-SECRETARIO - Elmo Bra.z
O 2°-SECRETÁRIO - Roberto C

("Minas Gerais" de 31/3/93)
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OBRIGAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PELO SUS

Autoria do Deputado Jorge Hannas

LEI N° 10.619 9 DE 14 DE JANEIRO DE 1992

Obriga os órgãos do Sistema Único de Saúde do
Estado de Minas Gerais - SUS/MG - a fornecer
cópias dos resultados de exames complementares
aos pacientes e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 10_ Ficam os órgãos do Sistema Único de Saúde do Estado de
Minas Gerais - SUS/MG - obrigados a fornecer cópias dos resultados de
exames complementares aos pacientes............................................................................

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da sua vigência.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 dejaneiro

de 1992.

HÉLIO GARCIA
Evandro de Pádua Abreu
José Saraiva Felipe

("Minas Gerais" de 15/01/92)
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N0FIFICAçÂ0 DOS CASOS DE MORTE ENCEFÁLICA

Autoria do Deputado Bonifácio Mourão

LEI N° 10.860 9 DE 5 DE AGOSTO DE 199

Institui a obrigatoriedade de notificaçâo, em
................. caráter de urgência, dos casos de morte encefálica.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. lO_ Fica instituída a obrigatoriedade de notificação a Secretaria
de Estado da Saúde, em caráter de urgência, de todos os casos de morte
encefálica comprovada, ocorrida nos hospitais públicos e na rede privada,
nos limites do Estado.

Art. 2' - Cabe ao poder publico a criação de banco de órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplantes

Parágrafo único - 0.a tendimento aos receptores obedecera rigoro-
samente a ordem cronolagica de uma lista de inscrição, incluídos a
pesquisa e o tratamento, ressalvadas as exigências médicas.

Art. 3° - A permissão para retirada de órgãos, tecidos ou substâncias
humanas dar-se-á mediante:

1 desejo expresso do disponente manifestado em vida, por meio de
documento pessoal ou oficial;

II - manifestação expressa do cônjuge, ascendente ou descendente;
III - autorização judicial.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de agosto

de 1992.
HÉLIO GARCIA
Evandro de Pádua Abreu
José Saraiva Felipe
Kildare Gonçalves Carvalho

("Minas Gerais" de 6/8/92)

6



OBRIGAÇÃO DA ApucAçÃo oo TESTE DE ACUIDADE VISUAL

Autoria do Deputado José Militão

LEI N° 10.868, DE 25 DE AGOSTO DE 1992

Dispõe sobre a aplicação gratuita dos Testes de
Acuidade Visual e Auditiva nos alunos da pré-
escola e do 1 'grau das redes pública e particular de
ensino.

OPovo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou
e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei:

Art. 1°—Fica obrigatória a aplicação gratuita dos Testes de Acuidade
Visual e Auditiva nos alunos da pré-escola e do 1° grau das redes pública
e particular de ensino.

Parágrafo único - Os testes de que traesteartigosãooiniciaisde
diagnóstico e deverão ser aplicados nas escolas ou em centros de saúde por
profissional treinado por órgão estadual ou municipal de saúde.

Art. 2' - A deficiência visual ou auditiva, uma vez constatada, deverá
ser comunicada aos pais do aluno portador da deficiência, os quais serão
orientados quanto ao encaminhamento da criança para tratamento espe-
cífico de saúde.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40_ Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de agosto de

1992.
• PRESIDENTE - Romeu Queiroz
• 1°-SECRETÁRIO - Agostinho Pati
• 2°-SECRETÁRIO - Raul Messias

("Minas Gerais" de 27/8/92)
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OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ESTATÍSTICAS HOSPITALARES

Autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos

LEI N° 11.037, DE 14 DE JANEIRO DE 1993

• Eslabele a obrigatoriedade de puhlicaçJo de
estatísticas hospi ia/ares.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. I' - Os hospitais públicos e privados do Estado ficam obrigados
a publicar, anualmente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em
órgão oficial do Estado, índices estatísticos referentes a:

1 - média de permanência,
II - taxa de mortalidade hospitalar;
III - taxa de mortalidade operatória;
IV - taxa de mortalidade pós-operatória.
Parágraft unico - A média de permanência e a taxa de mortalidade

hospitalar de que tratam respectivamente os incisos 1 e II deste artigo
referir-se-ão, no que couber, a cada um dos seguintes grupos nosológicos:

1 - doenças infecciosas e parasitárias;
II - neoplasmas;
III - doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolis-

mo, e transtornos imunitários;	 :
IV - doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos,
V - transtornos mentais;
VI - doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos,
VII -• doenças do aparelho circulatório;
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HÉLIO GARCIA
Evandro de Pádua Abreu
José Saraiva Felipe
Kildare Gonçalves Carvalho

("Minas Gerais" de 15/1/93)

VIII - doenças do aparelho respiratório,
IX - doenças do aparelho digestivo;
X - doenças do aparelho geniturinário;
XI - complicações da gravidez, parto e puerpério;
XII - doenças da pele e do tecido celular subcutâneo;
XIII - doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo;
XIV —anomalias congênitas;
XV - infecções originadas no período perinatal;
XVI -. sintomas, sinais e afecções mal definidas;
XVII— lesões e envenenamentos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias

contados da data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 dejaneiro

de 1993.
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OBRIGAÇÃO DA VACINAÇÃO TRÍPLICE VIRAL - MMR

Autoria do Deputado Paulo Pettersen

LEI N° 11.2609 DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

/ 'rua obrigatório o oferecimento p e lo F.stado
1 va'iiiação tríplice viral - MIvÍR - nos casos que

menciona e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. l - O Estado oferecerá vacinação tríplice vira! - MMR - às
crianças não vacinadas que contem mais de 15 (quinze) meses e menos de
12 (doze) anos de idade

Parágrafo único A vacina de que trata este artigo será aplicada nos
programas dc rotina e nas companhas de vacinação.

1! :° O Poder Executivo elaborará, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados cia data de publicação desta lei, plano fisico-financeiro para
execução do programa de vacinação a que se refere o artigo anterior.

Parágrafo único - No prazo indicado neste artigo, o Poder Executivo
encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei solicitando autoriza-
ção para .'oertura de crédito adicional e indicando os valores específicos
necessários à cobertura das despesas decorrentes da execução desta lei,
na forma do art. 46 da Lei Federal n 4 32', de 17 de março de 14

Art. 3°—A prevenção contra a rubéola, seni rreiIu/c do disposto no
art. 1° desta lei, atenderá às seguintes diictrie.

1 - realização de campanhas de esclarecimento periódicas sobre os
efeitos teratogênicos da doença, seu modo de transmissão e a necessidade
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HÉLEO GARCIA
Evandro de Pádua Abreu
José Saraiva Felipe
Kildare Gonçalves Carvalho

("Minas Gerais", de 2910/93)

de imunização;
II - adoção rotineira de métodos sorológicos para confirmação do

diagnóstico;
III - realização de estudos epidemiológicos baseados em métodos

sorológicos;
IV - promoção de aperfeiçoamento médico, tendo em vista a

necessidade de capacitação para o diagnóstico correto da doença;
V - manutenção de programa regular de vacinação anti-rubéola para

mulheres em idade de procriar, observadas as condições individuais de
aplicabilidade.

Ait4°— Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado
o disposto no inciso 1 do art. 161 da Constituição do Estado.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de outubro
de 1993.
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OBRIGAÇÃO DE EXAME GRATUITO PARA DIAGNÓSTICO DA FENILCETONÚRIA E DO
HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO
Autoria da Comissão de Saúde e Ação Social

PROJETO DE LEI N° 1.639/93

À ssegura o oferecimento gratuito, pelo Estado,
tio exame tio cariótivo e da triagem metabólica para
diagnóstico dafenilcetonúria e do hipotircoidismo
congênito "exame do pezinho ".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica o Estado obrigado a oferecer gratuitamente à popula-
ção a realização de:

1 - exame do cariótipo:
11 - triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do

hipotireoidismo congênito "exame do pezinho".
Parágrafo único . O exame gratuito do cariótipo é assegurado:
1 - ao indivíduo portador da Síndrome de Down;
II - aos pais e irmãos do indivíduo portador da Síndrome de Down

causada por translocação cromossômica.
Art. 2' - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Poder

Executivo poderá celebrar convénio ou contratos, respectivamente, com
os seguintes órgãos ou entidades localizados no Estado:

1 - universidades estaduais;	 . .....:........:...:............
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II - universidades federais;
III - demais órgãos públicos;
IV - entidades filantrópicas e
V - demais entidades privadas



Art. 3° - O exame do cariótipo será oferecido em, pelo menos, um
município de cada macrorregião do Estado.

Art. 4°—O Poder Executivo divulgará amplamente o significado e a
importância dos exames de que trata esta lei, bem como os locais e as
condições para sua realização.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 6° - As despesas para a execução desta lei correrão à conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
At 8°— Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 8.826, de 5/6/85.

Sala das Reuniões,	de	de 1993.

Comissão de Saúde e Ação-Social ............................................................

Justificação: Segundo o DSMIII-R (Diagnóstico Médico Estatístico III
- Revisado), elaborado pela Academia Americana de Psiquiatria, o
retzrdo mental ocorre em 1% da população.

Há, basicamente, três grandes grupos de causas de retardo mental:
os tocotraumatismos, os processos infecciosos pré e pós-parto e os de
etiologia genética. Com o advento da prática de exame pré-natal e do
melhor aparelhamento médico-farmaco-hospitalar, está ocorrendo urna
diminuição do primeiro e do segundo grupos etiologicos com consequen-
te aumento do terceiro.

Minas Gerais tem 15 milhões de habitantes, e a Grande Belo
Horizonte, 4 milhões. Aplicando-se o índice preconizado pelo DSMIII-R,
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concluímos haver, no Estado, cerca de 150.000 portadore
mental e, na Grande Belo Horizonte, cerca de 40.000.

Levando-se em consideração que, aproximadamente,
casos são de etiologia genética, temos as impressionantes som
e 20.000 portadores de retardo mental de origem genética, res
te, no Estado e na Grande Belo Horizonte.

Mesmo que grande parte dessa população não venha a gerar filhos,
por sua própria côndição. tanto a parcela restante quanto seus pais e
irmãos correm o risco de gerar filhos doentes, tornando-se importante o
aconselhamento genétieo. discutido mais adiante.

Pode-se afirmar q
reconhecida como gen
conhecidas, até mesmo

O processo de dia
ainda, fundamentalmeni
levar em conta a pato
favorecedoras. Tal post
sionais e da família.

a prática, somente a Síndrome de Down--é...--
sendo ignoradas centenas de outras menos

profissionais da área de saúde.
tico utilizado atualmente em Minas Gerais é,
rtomático, e o tratamento, padronizado, sem
causal, seu prognóstico e suas condições

eva, com freqüência, à frustração dos profis-

O henetieio do diagnóstico preciso é que, para qualquer patologia,
há UniprognoStico. msino que relativo, que poderá nortear o tratamento.
No caso das doenças diagnosticadas pelo "exame do pezinho", o trata-
mento adequado resulta em cura.

O aconselhamento genético, que parte da realização dos exames
preconizados por esta proposição, consiste em informar o casal sobre o
risco de ter filhos acometidos por determinadas síndromes, em especial se
já possui filho portador de retardo mental. Os exames podem fornecer,
também, em certa medida, informações quanto ao risco a que estarão
submetidos os filhos de outros membros da fmilia.

Os exames citogenéticos (exaI:c do cariotipo) e o exame do
pezinho" assumem, dessa forma, grande importância para a prevenção do
retardo mental de origem genética.

O exame do cariótipo permite identificar alterações cromossômicas;
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o "exame do pezinho" permite o diagnóstico precoce do hipotireoidismo
congênito eda fenilcetonúria. Essas duas últimas condições são tratadas,
respectivamente, pela administração de hormônios e por prescrição de
dieta especial, pobre em alanina.

Saliente-se que o hipotireoidismo congênito ocorre com elevada
freqüência em portadores da Síndrome de Down e que a fenilcetonúria é
a doença mais freqüente do grupo denominado Erros Inatos do Metabo-
lismo.

A Constituição Estadual preconiza a prevenção da deficiência nos
termos do seu art. 244. Entretanto, poucas ações têm sido levadas a efeito
nesse. sentido. Minas Gerais conta apenas um laboratório de citogenética,
de caráter privado. A Fundação Navantino Alves possui um ambulatório
parcialmente equipado para atender a portadores de distúrbios genéticos;
porém, falta-lhe o laboratório para a realização dos exames. Não há
instituição que faça o "exame do pezinho" de forma gratuita e coletiva.

Citaremos o que disse o Dr. John Optiz, reconhecido geneticista
americano, em visita ao Brasil: "(. . .) um pa .. que não .
abundantes deve investir no trabalho preventivo com os que possuam
incapacidades e defeitos, para que tais recursos possam ser melhor
investidos nos indivíduos sãos (. .

O projeto ora apresentado prevê a execução de ações preventivas
importantes, que atingirão, como já dissëmos, parcela significativa da
população.

A celebração de convênios e contratos possibilitará ao Estado a
utilização da infra-estrutura de entidades diversas, como universidades,
laboratórios ou mesmo serviços municipais situados em localidades em
que haja interesse na implementação dos laboratórios necessários.

Pretendemos, ainda, oferecer ao usuário a possibilidade de realizar
o exame do carlotipo na macrorregião onde re side, eitando seu desloca-
mento para regiões distantes. Ao restringirmos a obrigatoriedade desse
exame a casais com filhos portadores da Síndrome de Down, procuramos
estabelecer uma condição que, não onerando demasiadamente os cofres
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públicos, atenda ao propósito desta lei, tendo em vista a relação	stica
entre freqüência da Síndrome de Down e outros distúrbios in

O "exame do pezinho" poderia ser realizado em uni único
rio, visto que o material pode ser enviado via postal.

Dessa forma, estaríamos equiparados a Estados que já
	os

primeiros passos para prevenir a deficiência, como São Paul
	

de
Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Estaríamos g lo,
também, a permanência,: em Minas, dos recursos destinados ata es,
pois os mesmos seriam :realizados em território estadual.

Acreditamos que	tribuição que pretendemos dar à saúde dos
mineiros, por meio desi	eto, receberá o apoio de nossos ilustres pares..........

Comissão de Saúde e Ação Social



DALMIR DE JESUS
Diretor-Geral

MESA [A ASSEMBLÉIA LEGIsITIvA

JOSÉ FERRAZ
Presidente

ELMIRO NASCIMENTO
l'-Vice-Presidente

JOSÉ MILITÃO
2°-Vice-Presidente

RÊMOLO ALOISE
3°-Vice-Presidente

ELMO BRAZ
1°-Secretário

ROBERTO CARVALHO
2°-Secretário

BENÉ GUEDES
3°-Secretário

SEBASTIÃO HELVÉCIO
4°-Secretário

AMILCAR PADQVANI
5'-Secretario

SECRETARIA

PAULO RUBENS NAVARRO
Secretário-Gcral da Mesa

v



"Por meio da ausculta
dos anseios e dos

problemas da
comunidade,
buscamos os

elementos norteadores
das nossas atividades,

cujo objetivo
fundamental é atuar
na elaboração de leis

que, quando
aplicadas, possam

melhorar as condições
de vida da população."

ASSEMBLÉIA LEGISL
DO

ESTADO DE MINAS GEKA!
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