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Dispõe sobre o direito a informação acerca da
obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora
da mama pela rede de unidades integrantes do
Sistema Único de Saúde – SUS no estado de
Mato  Grosso,  nos  casos  de  mutilação
decorrentes  de  tratamento  de  câncer.

        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 Os hospitais, clínicas, consultórios e similares deverão informar aos pacientes em tratamento
com câncer sobre o direito à reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

       Art. 2º A informação de que trata o Artigo 1º se dará por meio de placas, cartazes, informativos,
panfletos ou outros meios contendo dizeres que expressem o direito à cirurgia plástica reconstrutiva para
mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento
de câncer.

       Art. 3º A penalidade de multa pelo descumprimento desta Lei sujeitará p infrator à multa de 10 UPF/MT
(dez Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso), progressivas em caso de reincidência.

       Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

 

       A Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999, alterada pela Lei 12.802, de 24 de abril de 2013, dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do
Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. Em seus
artigos 1º e 2º aduz que as mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama, decorrente de
utilização de técnica de tratamento de câncer, têm direito a cirurgia plástica reconstrutiva, cabendo ao
Sistema Único de Saúde – SUS prestar o serviço, por meio de sua rede de unidades públicas ou
conveniadas, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias. Quando existirem condições técnicas,
a reconstrução será efetuada no mesmo tempo cirúrgico e, no caso de impossibilidade de reconstrução
imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia
imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas.

       Nota-se que, apesar de existir legislação assegurando o direito, a grande maioria das mulheres não tem
conhecimento do importante benefício, que deve ser amplamente divulgado, em especial pelo poder público,
que tem dever de buscar meios para promover, prevenir e recuperar a saúde dos cidadãos.

       Neste sentido apresento o Projeto de Lei para que os hospitais, clínicas, consultórios e similares
informem aos pacientes em tratamento com câncer sobre o direito à reconstrução mamária, fixando multa no
caso de descumprimento.
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