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Dispõe sobre a criação do guia de divulgação
dos serviços relativos a saúde do homem 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 A divulgação dos serviços relativos à saúde do homem, no âmbito do Estado de Mato
Grosso, será realizada através de  um guia de informações.

Art.2º O guia será editado e deverá ser distribuído nos locais de atendimento público de saúde.

Paragrafo único. O Poder Executivo poderá firmar convênios com a finalidade de garantir a
edição e distribuição do referido guia, sendo assegurada a disposição dos mesmos nas
unidades básicas de saúde e hospitais regionais do Estado de Mato Grosso.

Art.3º O guia deverá conter, entre outras, as informações atinentes a:

I – relação de postos de atendimento no Estado;

II – relação de exames relativos à prevenção de câncer de próstata, câncer de colon, doenças
sexualmente transmissíveis, doenças cardiovasculares e de trato urogenital;

III – orientações básicas acerca das doenças tratadas no inciso II deste artigo;

IV - relação de postos de fornecimento de medicamentos

V - relação de postos onde se possa realizar ações de diagnósticos;

VI – relação de hospitais regionais e números de emergência.

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

O presente projeto de lei tem como escopo a criação do guia do guia de divulgação dos serviços
relativos à saúde do homem.

É amplamente difundido as questões inerentes a saúde da mulher, suas peculiaridades. De
maneira isonômica deve ser tratado o homem que, em muitas situações pela desinformação ou
preconceito não tem o devido tratamento de saúde.

Os homens vivem, em média, sete anos e meio a menos que as mulheres. As principais causas
de mortalidade masculina entre 20 e 59 anos são as causas externas, como agressões e
acidentes de veículos, que correspondem a 89.528 óbitos (36,4%).

Em seguida, vêm as doenças do aparelho circulatório - infarto agudo do miocárdio, acidente
vascular cerebral, insuficiência cardíaca –, que correspondem a 43.518 óbitos (17,7%);
neoplasias (brônquios e pulmões, estômago), que correspondem a 29.274 óbitos (11,9%) e
doenças do aparelho respiratório (12.388 óbitos ou 5%).

O Instituto Data Folha realizou pesquisa a pedido da Sociedade Brasileira de Urologia, pelo
Instituto Oncoguia e pela farmacêutica Bayer, entre Junho e Julho do ano de 2017, em sete
capitais brasileiras. A pesquisa revelou que cerca de 35% dos entrevistados entre 50 e 59 anos
nunca fizeram exame retal.

Esta pesquisa reflete o preconceito e até a falta de preocupação com a própria saúde masculina.

Neste liame, diversas doenças não são tratadas pela falta de diagnostico, como câncer de
próstata câncer de colon, doenças cardiovasculares etc.

A presente proposição busca informar os homens dos locais e outras informações que podem
ser fundamentais para diagnostico e tratamento. Trata-se de saúde preventiva, a mais barata
existente, que reduzirá gastos públicos com média e alta complexidade, caso evite doenças
futuras.

O guia exibirá todas as opções, onde o cidadão poderá buscar a alternativa mais viável. Vale
frisar que é dever constitucionalmente atribuído ao Estado, o qual deve buscar e
instrumentalizar maneiras de conferir ao cidadão a saúde. 

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresento o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Novembro de 2019
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Dr. Gimenez

Deputado Estadual
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