
Projeto de lei - agiy5mqp

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: agiy5mqp
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
04/11/2015
Projeto de lei nº 697/2015
Protocolo nº 5894/2015
Processo nº 1223/2015
 

Autor: Dep. Coronel Taborelli

Dispõe  sobre  a  obr iga tor iedade  de
disponibilização  de  desfibrilador  externo
automático  (DEA)  no  atendimento  pré-
hospitalar nos locais que especifica, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Torna-se obrigatória a disponibilização de desfibrilador cardíaco externo automático (DEA) nos locais,
estabelecimentos e veículos a seguir relacionados:

I - centros comerciais, aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias, estádios e ginásios esportivos,
academias de ginástica, hotéis, clubes, feiras de exposições e outros eventos;

II - locais de eventos com previsão de concentração ou circulação diária igual ou superior a mil e quinhentas
pessoas;

III - ambulâncias e veículos de resgate e do Corpo de Bombeiros Militar;

IV - locais de trabalho com número igual ou superior a 200 (duzentos) funcionários.

Art. 2º. A aquisição e o funcionamento do desfibrilador, bem como a contratação de técnico para sua
utilização, ficarão por conta dos responsáveis pela administração dos locais a que se refere o artigo 1º.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA

Ocorrências médicas como o infarto e arritmias cardíacas não são mais casos raros em locais de grande
concentração popular e, infelizmente, muitas vezes acabam em óbitos pela ausência de atendimento em
tempo hábil.

Hoje, apenas uma ou outra grande capital, como São Paulo e Belo Horizonte, dispõem de lei específica
exigindo a presença de um desfibrilador para atender de imediato este tipo de ocorrência médica em locais
de grande afluxo de público.

Nestes e na esmagadora maioria dos municípios, quando há casos de pessoas com problemas cardíacos
graves em locais de grande concentração popular, este tipo de socorro geralmente é realizado pelo
SAMU-Sistema de Atendimento Móvel de Urgência.

O problema é que dificilmente a equipe do SAMU chega ao local em no máximo cinco minutos, tempo
considerado ideal para desfibrilar o coração, ou seja, dar o choque necessário para que o órgão volte a
bombear o sangue.

Segundo os mais renomados cardiologistas do País, o ideal é que o paciente infartado ou com arritmia
cardíaca necessitam de socorros médicos nos primeiros cinco minutos. Provavelmente, é o mesmo cenário
de outras cidades de médio porte que possuem locais onde há grande afluxo de público.

Isto ocorre porque, entre vários outros motivos, não há uma Lei Federal ou Estadual impondo esta
obrigatoriedade, quando se tratar da realização de grandes eventos. A presente proposta tem o objetivo de
corrigir esta distorção no âmbito do Estado de Mato Grosso, oficializando uma medida que, com certeza,
evitará a perda da vida de muitas pessoas. Submeto, pois, esta proposta à apreciação deste Parlamento,
certo de que será avalizada por se tratar de medida em defesa da vida de seres humanos, aguardando a
colaboração dos nobres pares para o seu aperfeiçoamento e o apoio para a sua aprovação. 
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