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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
MAURO MENDES FERREIRA, COM CÓPIAS AO
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  SECRETÁRIO
CHEFE  DA  CASA  CIVIL,  MAURO CARVALHO
JUNIOR  E  AO  SENHOR  SECRETÁRIO  DE
SAÚDE, GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, A
N E C E S S I D A D E  D E  V I A B I L I Z A R  A
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
EXCLUSIVO AO PORTADOR DE HANSENÍASE,
OUTRORA INSTITUÍDO PELA LEI  ESTADUAL
Nº 9.500 DE 7 DE JANEIRO DE 2011.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, depois de
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Mauro Mendes Ferreira, com cópias ao Excelentíssimo Senhor Secretário Chefe da
Casa Civil, Mauro Carvalho Junior e ao Senhor Secretário de Saúde, Gilberto Gomes de Figueiredo, a
necessidade de viabilizar a construção do Centro de Referência ao Exclusivo ao Portador de Hanseníase,
outrora instituído pela lei estadual nº 9.500 de 7 de janeiro de 2011.
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JUSTIFICATIVA

A hanseníase é uma doença difícil de ser identificada e que cresce muito no Brasil. A cada ano são cerca de
30 mil novos casos.

Mato Grosso é o estado que teve o maior crescimento na incidência da hanseníase. Em 2017, o Estado
diagnosticou 3.577 casos da doença, segundo relatório da Secretaria Estadual de Saúde – SES. Em 2018
foram registrados 4.678 novos casos, um aumento elevado se comparado com outros estados da federação.

Um dos motivos que provocam esse aumento é o diagnóstico tardio, fator inclusive que tem contribuído para
a manutenção da cadeia de transmissão, com aumento das chances do paciente em apresentar alguma
incapacidade física. O tratamento dessa terrível doença é um direito de todo cidadão e garantido pelo
Sistema Único de Saúde.

Outro índice que chama atenção é o número de presos diagnosticados com a hanseníase. No ano passado,
o Centro de Detenção Provisória de Juína registrou a doença em 21 dos 226 detentos. Os dados são do
Ministério Público Estadual que solicitou na justiça a interdição parcial do CDP.

Neste diapasão, uma representação de natureza interna contra o Governo do Estado, Secretaria de Saúde e
Secretaria de Segurança Pública, com pedido de medida cautelar foi proposta pelas Secretarias de Controle
Externo de Educação e Segurança Pública e de Saúde e Meio Ambiente do TCE-MT. O Tribunal deu um
prazo de 5 (cinco) dias para que os representados se manifestassem a respeito da proliferação da
hanseníase nas penitenciárias de Mato Grosso, entre elas a Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá.

Conforme levantamento das equipes técnicas da SECEX, a não disponibilização de médicos, enfermeiros e
agentes penitenciários, bem como a ausência de medidas pelos gestores, tem contribuído para o
agravamento da doença, com possível risco de pandemia nas unidades penais do Estado, em especial na
Capital e nos municípios de Juína e Sinop/MT.

A Lei Estadual nº 9.500, de 7 de janeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência
ao Exclusivo ao Portador de Hanseníase. A principal proposta é a assistência às pessoas atingidas pela
doença através do atendimento integralizado ao Sistema Único de Saúde.

De acordo com referida lei, a implantação do Centro de Referência ao Portador de Hanseníase poderá ser
realizada em parceria com o Poder Público Municipal, com Hospitais Beneficentes, com instituições
universitárias públicas e privadas, ou instituições filantrópicas, que ofereçam cursos e atendimentos nessa
especialidade.

Atualmente, o atendimento ao portador da doença é realizado no Centro Estadual de Referência de
Média e Alta Complexidade – CERMAC, cujo local encontra-se em péssimas condições de
atendimento e de trabalho, com diversas irregularidades entre elas, estrutura física ruim, clima
desumanizado e falta de profissionais na unidade, sendo tais fatos constatados pela Comissão de
Saúde desta Casa de Leis, em visita in loco realizada no mês de junho passado.

Indubitável que essa lamentável situação prejudica a qualidade de tratamento dessa doença, que cresce a
cada ano. Assim, sendo o nosso Estado campeão em casos de hanseníase e tendo uma lei que
autorize a criação de um Centro Exclusivo para esses enfermos, mister que seja viabilizado a sua
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implantação sob pena de continuarmos amargando altos índices dessa triste doença.

Diante disso, sabendo que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF), é que espero
pela aprovação da  presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e posterior atendimento pelo Poder
Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Setembro de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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