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Estabelece a obrigatoriedade da realização de
teste  de  Hepatite  "C",  em  conjunto  com  o
exame  de  Hemograma,  para  detecção  prévia
das  doenças  que  especifica  no  âmbito  do
Estado de Mato Grosso.

        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 Ficam obrigados os bancos de sangue, hospitais, maternidades, clínicas de saúde, serviços de
hemoterapia e outras entidades afins, da rede pública estadual e da rede privada, a realizar testes para
detecção prévia da Hepatite “C” todas as vezes que solicitado exame de hemograma.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O hemograma é um exame de sangue para avaliar a saúde de maneira geral e identificar possíveis
desordens, como anemia, infecções e leucemia.

A infecção provocada pela hepatite C deflagra problemas que vão além da cirrose e do câncer.

Mas a boa notícia é que os tratamentos modernos também combatem esses efeitos, porém a sua descoberta
tem que ser breve. No Brasil há cerca de 03 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C.

Essa doença é assintomática na maioria dos casos, ou seja, o portador não sente nada após a infecção pelo
vírus. Em algumas situações, pode ocorrer uma forma aguda da enfermidade que antecede a forma crônica.
Nesses casos, o paciente pode apresentar mal-estar, vômitos, náuseas, pele amarelada (icterícia), dores
musculares. No entanto, a maioria dos portadores só percebe que está doente anos após a infecção, quando
apresenta um caso grave de hepatite crônica.

De 100 pacientes infectados com o vírus da hepatite C, mais ou menos 80 não conseguem se livrar dele
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naturalmente.

Desses, cerca de 25 vão apresentar lesões graves no fígado — a famigerada cirrose — em até 20 anos.

Mas, além de os danos hepáticos serem letais, quase todos os enfermos que carregam esse inimigo no
organismo vão sofrer com ele de alguma forma.

Desta forma, se houver a detecção precoce do vírus no organismo, mais promissor será o tratamento. Com a
introdução deste exame, no bojo do exame de hemograma a possibilidade de pessoas serem curadas será
muito maior.

Quanto ao aspecto legal da proposição, a Constituição Federal, em seu art. 23, II, é cristalina ao estatuir
entre as competências comuns da União, Estado, Distrito Federal e Municípios a de cuidar da saúde e
assistências públicas.

Mais adiante, no art. 24, XII, atribui competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde.

Já no art. 196 traz que “ a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem a 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”.

Diante de todo o exposto, rogo aos meus pares a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Setembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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