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"Houve i,na grande
evolução na democracia
participativa, reforçada

também pelo maneira
COIfl() O Legislativo

mniiieiro vem atuando,
através da interiorização e

da promoção de
audüncias publicas para

ouvir as demandas da
sociedade, no que diz

respeito à saúde."

(iisso tci "raio X" da saúdc cm Minas

Nindariça cm plano\ dc sude tem protesto

Acolhidas deflUIKiiL coril ra Ipsemg



Cfmssões

A defesa da
Saúde Pública

A cn'e da Saúde Pública em tudo o

País, particulaniieiite cm Minas Gerais, foi
tema presente cru 	as reuniões e

debates realizados pela Comissão de
Saude, na tentativa de buscar soluções
pala os principais problemas e de evitar
cuniportameilios inadequados de órgiius

rcsponsí ck. As dificuldades de acesso ao
tratamento da esclerose múltipla, a

inclusão do atendimento odontológico nu
Prorarna Saúde da Família. o

atendimento a Saúde da Mulher torajil
alguns dos assuntos abordados pela

c:OTnisso, que discutiu também situiações

particulares. como as dificuldades do

Hospital Vera Cruz nu reallLaçúo de
círurias cardíacas infantis e a falia de

pagamento das bolsas de Residência
Mudica pela Santa Casa de Misericórdia

de Belo flonzonte.

.A Cornisso também realizou uma

grande audiência pública pura sabatinar o
Secieeirici de Estado de Saúde. General

Carlos Patrício de licitas, sobre os
problemas da pasta. Participaram
representantes de Prefeituras e de
entidades, que puderam questionar o

Secretário e sua equipe sobre variados

i.i,ssuntos.

Ao longo do amo, a Cornissõo realizou 23
reuniões ordinarias e especiais e duas

extruonlinaiias. além de urna nu interior
do Estado. Entre convidados e

depoentes, foram ouvidas 91 pessoas.
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Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade

O trabalho das Comissões é essencial ao
bom funcionamento do processo legislativo e
tundaniental para a participação da sociedade
nesse processo. embora nem sempre visível
para o grande público. Particularmente em
2(X) 1. o trabalho dos deputados nas comissões
teve repercussão decisiva em alguns aspectos
da vida mineira, bastando citar como exemplos
as medidas saneadoras que resultaram da CPI
do Narcotráfico ou a vitória dos pequenos
produtores de leite. na esteira dos debates
realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano. as comissões
registram a realização de 545 reuniões
ordinárias e especiais. 201 extraordinirias e
outras 51 no interior do Estado, o que dá a
média de mais de três reuniões por dia útil. As
comissões realizaram, ainda. 47 ' isitas e
receberam perto de cinco mil convidado,, OU

depoentes.
As comissões parlamentares se di Idem em

Pe!7ll(IIleJ)te5 e 7eiipo'tirw.. .\s Permanentes
são temáticas e têm luncmonamenlo regular: as
Temporárias são as seguintes: de Inquerit()
CP15. formadas para im estigar e apurar

denúncia específica: Especiais. que também
exanlinam temas específicas. embora semil o
mesmo poder da CPI: e as de (araler
pmeessual. formadas. por exemplo, para emitir
pareceres sobre as Propostas de Emendas
Constitucionais (PECs) ou sobre os \'etos e
Indicações do Executio.
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Cmssões
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SUS falha no tratamento
daesclerose múltipla

-	Quem sofre de esclerose múltipla depende da realitação do exame de
ressonãncia rnagnetica nuclear para receber gratuitamente o medicamento

\	Betainterlron. Corno o Sistema Unico de Saúde (SUS) paga aos municípios

5	\	valores imsónus para a realização tios exames, que custam entre R$ 700 e R$ 1
mil, na rede privada, vários pacientes não conseguem fazer o exame e.

iob X29 )/ consequenlemente. não recebem o medicamento necessário.
i? 1	Para discutir a situação desses pacientes com a Secretaria de Estado da
/ Saúde, os deputados da Comissão reali,aram audiência pública no dia 29 de

março. à qual também estiveram presentes especialistas e represelltantes de
entidades de portadores da doença.

O deputado Adelnio Carneiro Leão. ex-secretário (te Saúde. lei duras críticas
à ação do governo na área e questionou o motivo da existência de uma fila de
espera para liberação dos medicamentos. O diretor de Redes Assistenciais da

Secretaria. Cícero Bittencourt, afirmou que não há lua
de espera. mas reconheceu unia "cena deitiora na
análise dos processos". Segundo Binencourt. isso se
des e à complexidade do tema e à existência de poucos
prolissionais (IC rek'rência na área em Minas Gerais.
'Muitos olahorain eraluitamente com a Secretaria na

4	 n tis' lo 	e x t)licou Ele iritorrnoit :iiiidi

que o medicamento Betainte;feroné custeado pelo

1
Ministério da Saúde. que riss in..i. o Estado pLios
tastos cm mi a sua compra.

A secretária do Grupo dos Amigos dos Portadores de Esclerose Múltipla.
Maria Inês dos Santos l)ias. questionou as razões que levam a Secretaria a não
aumentar o conjunto de rnedicatuenios oterecidos e liberá-los para pacientes com
mais de 5(1 anos. Atualmente, são atendidos 4() pacientes. a maioria mulheres
entre 20 e 4() anos.

Cícero Bittencouri afirmou que a deliniçfio dos medicamentos distribuídos é
téiia pelo Ministério da Saúde e que há riscos do Betaniterleron agravar a
degeneração. no caso dos pacientes Com mais de 50 anos. Diante da exposição, o
deputado Jorge Eduardo de Oliveira pediu que a Secretaria de Saúde llexihilii.e a
exigência da ressonância magnética. j á que ela é apenas um dos instwnlentos de
jux:ls'	 Lki d enç:i.

j
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lliIi/IIJJ/a

por1arii do Ministério da Saúde que determina a participação de
eirurgiõcsdentistas no Pi-ogram na Saúde da Família tbi tenta de unia audiência
puhlica convocada pela Comissão no dia 26 de abri!. l'artmcmparatu
representantes da categoria e de oroàos eovcrnamentais. tsis concordando (lut
a assistência odontolÓgica preventiva é lundamental para garantir a saúde bucal
da população

A cx rdeuadmi de Saúde [3ucà W Mim sterio da Saúde. St'nia Danta.s,
revelou que pesqui 5s mm st raram que

Saúde  d a Família sem iuil
apenas 12211; da população tinha

tratamento bucal	^wt^,^oa i r^itd[iicntx)s, an1c^ do

progrania sei oiipidiiidu(.
L'strailh m que. 'mii Minas. apenas trê municípios - Santa Vitoria, Comercinho
e Francisco Drumond - Ii sessem se irisci'tto, até aquela data, para i iiclumr a
assisténcia xlontologica no Programa Saúde da Família.

O presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Genus.
.Arnaldo Almeida Garrocho. comielaniou os prck'mtusa aderir ao Pmgrama e a
pagam' salarios dignos aos profissionais GaiTocho lese o apoio de Maria de
Lourdes Carvalho de Cabrera. presidente da Associação Brasileii'a de
Odontologia de Minas Gerais. I'ara ela, os prolissionams não podem aceitar os
haius salários e as iniposiç?s dos gestores.
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Secretário expõe política
de saúde aos deputados

Quais	os critérios para distribuição dos recursos do SUS entre os
municípios.' Como a dengue. a febre amarela e outras doenças epidêmicas estão
sendo preenidas nas áreas mais pobres! Essas foram algumas das questões que
os deputados da Comissão de Saúde buscaram esclarecer em audiência pública.
dia 3 de maio. quando debateram as políticas e ações do Estado na área da Saúde.

Além dos parlamentares, estiveram presentes vários prefeitos. o secretário de
Estado da Saúde. 2eneral Carlos Patrício Freitas Pereira e sua equipe. Após expor
detalhadameiite ;i da Secretaria. o secretário passou por uma sabatina que
se pixilongou por várias horas.

O deputado Eduardo Jor ge de Oliveira, autor de um dos requerimentos que
motivaram a convocação da reunião, quis saber como são distribuídos os recursos
do Sistema Unico de Saúde SUS) e observou que alguns municípios recebem
muito e outros quase nada. O secretário esclareceu que a distribuição se baseia nas
necessidades de cada região e na
ompkxmd idi. dos SL r i os pR.stados . itt

cada niu nicipio.
Carlos Patrício explicou que a

estr.itéeia do Estado tem sido
regionalizar as ações e instituir os
tnunic ipios .polo. que vão atuar ci mio
ixlos macrorregiuna is. ''Cinco cidades
já lram crcdenciadas: Juiz, de Fora,
Montes Claros. Pouso Alegre. \u'ginha.
Uberaba e Uberlândia". informou.
Segundo o secretário, a prioridade de
investimentos teta sido nas ações e
progitmas de prevenção, seguidos de:
atenção ao idoso. informatização do sistema. intensiticaçào das ações de vigilância
sanitária e epidemiológica.

Carlos Patrício inforniou ainda que o controle de epidemias, como a dengue e
a lebre amarela, está sendo leito nas regiões onde a inkstaçào predial está acima
de 5 e onde há circulação compros ada do vírus. No primeiro trimestre de 2(X)l
lram identiíicados cerca de lO mil casos de dengue. Gosernador Valadares.
Coronel Fabriciano. ltabiri. Teóllo Oluni. Timóteo e Belo HoriLortte 6ram os
municípios mais atingidos.

Para o secretário, a incidência foi maior nesses municípios porque eles se
descuidaram das ações de prevenção no iíltinio inverno. "Eles estão recebendo
i tia i r atenção da Secretaria para evitar o agm'as ame nto do quadro''.
assegurou. Em relação ao Programa Saúde da Família. Minas Gerais é o
Estado onde o maior número de muntclpios conta com o serviço: são 469.
que mobilizam 1.165 equipes.

Apesar dos avanços. Carlos Patrício entende que é preciso investir mais em
hospitais públicos para os ser iços de urgência e cmetêneia. já que nas cidades
de médio porte, onde o poder público não atua, há problemas cota o atendimento
à população dc baixa renda. O deputado Carlos Pimenta defendeu urgência na
i iitplantaeão da segunda etapa do Programa de Saúde 1 amil iar, que é a Saúde
Bucal.

O secretario apoiou a sugestão e pediu apoio aos deputados estaduais e à bancada
mineira no Congresso Nacional para trazer para Minas Gerais uma fábrica de
hemoderivadus. "E um investimento de IJSS 50 milhões, disputado por vários
Estados, mas é fundamenial para Minas consolidar sua atuação nessa área". propõs.
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emissões

Denuncia

Presidente do Ipsemg
presta esclarecimentos

A. Comissão de Saúde convocou o presidente do Instituto de Pres idêiicia dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipscmg. João Diniz Pinto Júnior, a prestar
esclarecimentos sobre denúncias de irre gularidades administrativas e financeiras
no órgão. A reunião aconteceu cm 31 de maio. com  a presença de grande número
de servklores do interior que. segundo denúncias apresentadas ainda durante a
reunião. tiveram suas diárias de viaecrn pagas pelo próprio Instituto, para apoiar o
presidente.

O deputado Miguel Martini declarou-se decepcionado ao receber a

presentes recebiam auxílio
financeiro e defendeu a

confirmação de que os servidores

IrS

J,141 , 4 rrrtauração de unia Comissão
Parlameniar de Inquérito (CPI)A.
para apurar	denúncia ,.,. :
1)iiiii Pinto Júnior apresentou uni
1	s e liisiurico da instituição e

silimiou que houve dcss lo de RS
1..s bilhão nos últimos II) anos.

	

L	' rido que (V desse valor forini
Jis udos entre 1995 e 1996.

	

9 /	 Dini, ati000u lei encontrado

	

-	 unia dívida de RS 1 50 milhões
com fornecedores. ao assumir o comando do órgão. e que as denúncias feitas pelo
ex-supervisor da área de Saúde. Fernando Elos, têm por objetivo desesiruturar o
trabalho que sem realizando. Conseguimos rewiler uni déficit de RS 136
milhões cm 1998 para um superávit de RS 57 milhões em 1999", anunciou.

Os deputados decidiram convidar Fernando Eloy , para prestar esclarecimentos
sobre as denúncias apresentadas. Tambem aprovaraili requerimento para solicitar
ao presidente do lpseing. informações sobre o número de diárias pagas no.s
funcionários que se deslocaram do interior para a audiência, assim como os
valores, beneficiários e justificativas.

Enquanto a população sofre com a deficiência de atendimento médico, há
equipamentos médicos hospitalares parados em diversos município.-, mineiros
pela dificuldade de obtenção do alvará de luncionanienio unto à Secretaria de
Estado da Saúde. O assunto foi diseutidu no dia (ide dezembro, em reunião da
Comissão.

Diante dos questionamentos dos deputados. a diretora de Vig ilância e
Estabckcimcntos de Saúde da Secretaria. Adruna Cacciari Zapaterra Cesar.

	

,	 argumentou que muitasalvarás dificulta 	são
realizadas sem levar em

atendimento no interior
que dificulta a apro :lçio dos pI-oletI '. í)cpr is de construído, o piOcCSsr) de
ailaptaçao ás iiornias é mais ci mplicado'. garantiu.

O deputado Sebastião Navarro Vieira argumentou que as obras ideais estão
iringe da realidade financeira do Estado e do País e acusou a Secretaria de ser
intransigente clii munas situações. 'O bom senso deve prevalecer sobre o rigor
da lei'. afirmou.
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Mudança em planos de
saúde cera críticas

A. d ussã	Inc is noN a rcras de funcionamento dos planos de saude no
Brasil, previstas em Medida Provisória editada pelo Governo Federal. mobilizou a
Comissão de Saúde. que. em 12 de setembro. em reunião conjunta com a
Comi ode Defesa do Consumidor, ouviu representantes da categoria médica e
de entidades fechadas de assistência à saúde sobrei) assunto.

A hgura do "médico-porteiro" - empregado das empresas encarregado
de fazer uma "triagem" dos pacientes, pata decidir se eles deveriam ou não
consultar especialistas e fazer exames mais sofisticados - li alvo de duras
criticas. O diretor da Federação Nacional dos Médicos e do Sindicato dos
Médicos de Minas
Gerais, Márcio Costa
Bichara. disse que é
muito séria a decisão
de reduiir cUstos
com base na relação
médico-paciente. 'A
discussão deveria ser
sobre a capacitaça	-
profissional dos
médicos", lembrou.

Denuncia

Crise na Residência da Santa Casa

Pn 05

NN
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O (111 ct w do Sindicato dos

Médicos. Marcelo Mascarenhas,
denunciou à Comissão de Saúde. no dia
5 de novembro. o atraso no paganlento
de bolsas a 130 médicos residentes na
Santa Casa, desde o iw's de agosto.
quando eles receberam apenas metade
do valor devido.

Lconardo Veloso, representante da
Comissão Estadual de Residência
Médica (Cerem), afirmou que a Santa
Casa recebe mcnsalmeiime RS 475 mil
do Fideps t Fator de Incentivo ao
Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa
em Saúde para o pagamento das bolsas
aos residentes. "O valor é superior ii
soma das bolsas, que é de cerca de
RS 1 mil por residente", lembrou
Veloso, sugerindo um desconto direto
do Fundo Municipal de Saúde, que
repassa para a Santa Casa os recursos
do Fkkps.

Para o representante da Comissão
de Residência Médica da Santa ('asa,
Ricardo Barsaglini Leite, a Residência

corre ii SUL) LII.' dI.'S.tp.lICUCna
instituição  por culpa da t itabi 1 idade dl
administradores." Eles não fornecem
explicação para o atraso dos
pagamentos e riem se propõem a
dialogar-, criticou.

Diante das denúncias, a ('omissão
definiu a realização de uma audiência
pública no dia 29 de novembro para a
qual foram convidados o provedor da
Santa Casa. S,iulo Les indo Coelho e
representantes do \1 mistério Público.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Estado da Saúde e as entidades
representarilivas dos médicos. Diante
da ausência de Sauki Coelho. o
deputado Adelino Carneiro 1 ,eão
declarou que a Santa ('asa utiliza
recursos públicos e. portanto. tem o
dever de prestar contas à sociedade.
"Não podemos aceitar o argumento da
RiRa de recursos sem a devida
prestação de contas. Se preciso. que se
faça unia auditoria para punir os
responsaveis. sugeriu.
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Comissão debate aborto
e saúde feminina

Uma mulher mineira inoiTe p r dia devido a complicações de parto: cada
gestante faz 2.93 consulta,, de pré-natal. enquanto o número recomendado é seis: a
taxa de morbiniorialidade materna no Brasil i guala-se ás dos países mais pobres da
América Latina. Estes dados, pouco animadores, foram apresentados em 21 de
junho, durante reunião da Comissão que debateu o Programa de Atenção Integral
à Saúde da Mulher em Minas Gerais.

()deputado Luiz Menezes reforçou o compromisso da Comissão de Saúde
com a ieersão desse quadro. lembrando que a principal causa das mortes é a falta
de informação. de orientação e de assisténcia pré-natal. A deputada ElimineI	\1atoiinho mostrou-se indignada com o quadro

.lescrito: "E inaceitável que essas mulheres

PasicO :: :m::t:::1::m:

tuaçao da s,iuik da mulher bra. ik ira. a
pesquisadora Ana Maria Costa, da Universidade del3rasili a	nB. inl)i111ou que a mortal idade
materna está aumentando e não diminuindo, como
divulca o Ministério da Saúde. Ela lembrou que
mUitOs casos diagnosticados como infecções ou

1).., . .............................hemt ii a g ias ia cidade decorrem da tentativa de intemipçào de uma gravidez

	

d#rmfr	 indeselada. "E necessarmo debater puhlicamentc essa questão. pois a
clandestinidade gera mais mortes", concluiu.

limp,1111a	f,.	
O deputado Adelino Carneiro Leão. médico, concordou que é preciso discutir

Ou, , (, . •	 ii aborto abertamente, sem preconceito ou demagogia. ''( ) Estado não pode ser
partidário de nenhum ordenamento religioso''. comentou. () plímeiamento familiar
foi destacado por Paulo Taicismo Pinheiro Silva, coordenador do Pro grama de
Atenção á Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saüde. como sendo
essencial pala a orientação das mulheres. "principalmente as de baisa renda".

Também partic ipaiimn do debate a coordenadora da Rede de [)ese mi vi Is intento
l-Iuniano do Rio de Janeiro. Schtumna Schuinaher: a pesquisadora do Núcleo de
Pesquisas da População da Uiiicamp. \laria Isabel B:iltliar, e a coordenadora da
Rede Saúde de Minas Gerais, Fátima Oliveira, além de consultores e técnicos da
Secretaria de Estado de Saúde.

Crianças que necessitam de cirurgia cardíaca podem ficar sem o
atendimento do 1-lospital Vera Cruz. Para encontrar uma saída para o problema,
a Comissão realizou unia audiéncia pública no dia 13 de dezembro, que contou
com a presença de médicos do 1 lospital e representantes do governo.

O Hospital enfrenta uma grave crise financeira devido aos ',alores irrisórios
pagos pelo Sistema t i nico de Saúde(SUS1 para consultas - RS 2.($— e
cirurgias. O coordenador de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de

Saúde. Marcílio José Stomiini, lamentou oEm pauta, a crise	congelamento da tabela de pagamentos do
SUS aos hospitais. irias não deu garaiitias de

do Vera Cruz	que a SES poderia resolver a situação. "E
preciso que o Ministério da Saúde se

scrmihilmie e revise os valores dos procedimentos médicos". afirmou.
O Hospital Vera Cruz iniciou as atividades de cirurgia cardíaca infantil em

1974. Sua clientela é formada mnaiontariamerite por portadores de Síndrome de
Down e crianças pobres O deputado Doutor Viana, autor do requerimento
que deu ongem à reunião, informou que o Hospital já realizou mais de cinco
mil cirurg ias nessa área, como excelentes resultados. —Ternos que impedir o
tchameiito dos serviços de cirurgias cardíacas infantis no Vera Cruz".
conclamou o deputado.



Entrevista

Saúde para todos os
mineiros é a meta

1
Marco Regis

Qual é o papel da (omissão e a sua íinportíineia?
A Comissão de Saúde tem o papei dc discutir com profurtdidaik e votar pro cus de lei que interessam a
saúde. direta ou indintamenie. como foi o caso da produção de queijo itesanal ou da inclusão do cal
na merenda escolar Timih&tri pode propor audiências públicas ou reuniães especiais, onde especial ktas
são considados. Essas ultimas são rcalr,adas pata suhsdiar o relator e os meiribros da Comissão ria
discussão e s Otação ikis matérias. 'Tivemos o objetivo de assumir a luta Intransigente pela delesa do Sistenia
[nico de Saúde iSUS).

Quais foram os principais temas discutidos em 2001?
As discussães so!Ire a crise na Santa Casa. o progrania de saúde da mulher, o exercício proússronal da
acupUniutil e a regl)nalI/açad da Saude no Eiaiki são alguns deles. Tamhim destaco o projeto que pi'evia
o hanimenio do amianto tias indusiruis mineiras que tese parecer contrário da Comissão. Ela aprovou
um suhstitutrvo que regulamenta a fabricação e a comercialização desses produtos. À decisão hsi tomada
apos ouvirmos cspccrali.sUs no assunto e deteCLIrmos que hasia interesses de empresas internacionais no
banimento do anliunlo paia promover a sua substituição por outras substâncias que hão podem ser
c mmro)adas e. por isso, poderiam trazer nmais riscos para a saúde da população.

(Somo liii a atuação da ('omissão com relação às greves no setor da Saúde?
Acompanhamos e i1iseutimc o assunto cio diversas rcunú'cs e audiências publica, fazemos O papel de
mediadores em um momento crítico pana o setor em Belo Horizonte. Quando os servidores municipais e
federais estavam p.odisadns. conseguimos cotar que i s tunc;inários da rede estadual tamhem ,nieiasem
unia greve, ne gociando com os representantes dos trabalhadores e com ti Secretário Estadual de Saúde.
na semana que antecedeu o criado de 7 de setembro. Isso mostra tambcm a importáncia do papel de
interlociiiui es entre governo e sindicatos, que os deputados desta Cii nissâti vim assumindo.

Como tem sido a participação da sociedade nas (liscussoes?
A sociedade cisiloreaiiitada - por meio de assidaçies de dasse. insiituiç:s fiktntropicas e organifaçães
não-gosemainentais - tem participado sempre das audiências púhlica. não somente a coiri ite da Cnnissão.
mas taiiibém por demandas que elas próprias apresentam. Um exemplo é ti castr dos medico,. residentes
da Sairia Casa, que solicitarani reunião para debater o problema da crise na instituição. House urna grande
evoIuço na democraciaparticipativa. reforçada tarnbéni pela maneira como o Leuilativo niineir, vem
atuando, com a irlteriorizasão e a promoção de audiências publicas para ouviras demandas da sociedade,
Entretanto, é preeru reconhecer que, apesar da evolução, ririda há urna pressão issrstencialista em cima
dos deputados, por parte inclu.svc dos setores mais inrelectualizados da sociedade.

. Comissão de Saúde também recebeu denúncias por parte da sociedade?
Reeetiemos varias. U mi das niais 1 mpt nintes toi em rlaçáo aos diversos li spitais e clínicas públicas e
prisadas estarem tecliaiks por taltu de alvará de funcionamento, devido a um excesso de exigências do
M iitstério da Saúde e da Vi g i lància Sanitária. Visitamos o município de J:iíba, onde tini  hospital está
fechado e a p ipulação tieou prejudicada c,)ni a ldta de atendtrncmtk

Quaís são as prioridades da ('omissão em 2002?
A Comissão pretende interiorizar as discussões, porque temos ii interesse de ous ir itiunicipios de regiões
distantes, para lazer um diagnostico da situação da saúde riu Estado. Sabemos, 1 1 r exemplo, que varios
serviços de atendintento de alta complexidade estão sendo consn'uidas wili que a Secretaria de Estado da
Saúde tenha sido sequer eon'tuniicada, enquanto outros de grande importância estão sendo
inexplicavelmente desatisados. cimo o de Esmeraldas. A Comissão vai continuar, portanto, atenta as
demandas da população e defendendo a saude pública de melhor qual idade, que é ti n) direito de todo
cidadão.
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