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Dispõe  sobre  a  criação  do  programa  de
prevenção  de  doenças  renais  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  Dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Doenças Renais no âmbito do Estado de
Mato Grosso.

          Art. 2º  O programa terá uma estrutura de palestras e atividades, realizadas preferencialmente durante
a semana estadual de combate à doença renal, e planejadas de modo a conscientizar o público-alvo da
necessidade de prevenção contra os males dos rins.

            Parágrafo único O público-alvo será composto por alunos do ensino fundamental e médio da rede
pública de ensino do Estado de Mato Grosso.

         Art. 3º  As atividades do programa serão desenvolvidas dentro de um planejamento que vislumbre a
adequação à faixa etária, no sentido de facilitar a compreensão, com uma linguagem clara mostrando a
importância do tratamento preventivo.

             Art. 4º  O Poder Executivo poderá estabelecer convênios ou parcerias com instituições que
apresentem uma filosofia de trabalho em concordância com o objetivo deste programa, para a implantação e
fiscalização do mesmo.

        Art. 5º  As despesas resultantes da execução deste programa correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

                Art.6º  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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      O objetivo da proposta é intensificar o trabalho de conscientização para prevenção e combate a doença
renal.

      Os rins são mais importantes do que você pensa. Eles servem para regular a pressão, filtrar o sangue,
eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água no corpo, produzir hormônios importantes
para evitar a anemia e as doenças ósseas e eliminar excessos de medicamentos e outras substâncias
ingeridas.

      Considera-se como "insuficiência renal" a perda das funções renais, que pode ocorrer de forma crônica
ou aguda. 

     Isso resulta na retenção de resíduos de nitrogênio e não-nitrogênio que normalmente seriam eliminados
pelos rins. Dependendo da gravidade e duração da disfunção renal, a acumulação é acompanhada de
distúrbios metabólicos, mudanças no equilíbrio de fluídos, e efeitos em muitos outros órgãos do corpo. 

      A insuficiência Renal Aguda é geralmente reversível, se tratada imediatamente e de forma apropriada.
Muitas das vezes, a pessoa pode estar com o rim comprometido e nem perceber. Por isso a doença renal é
frequentemente chamada de doença silenciosa, com sintomas imperceptíveis em alguns casos. A falta de
providências adequadas, na prevenção e combate, faz com que os rins tornem-se comprometidos e
incapazes de desempenhar suas funções normais. 

       Existem iniciativas variadas para que as principais informações sobre prevenção e combate sejam
divulgadas, principalmente nas escolas, pois já é sabido que o público escolar possui um expressivo
potencial de multiplicação de novas ideias. 

         Temos como exemplo o Instituto Brasileiro de Assistência ao Deficiente Renal – IBRARRENAL - que
presta um serviço a população com atividades que reforçam a conscientização para prevenção contra os
males dos rins e apoio aos novos pacientes renais, sempre com objetivo de diminuição de novos pacientes. 

      Em âmbito federal, existe amparo legal no sentido de garantir os direitos do paciente renal quanto ao
tratamento gratuito de diálise, transplante renal, bem como recebimento de medicamentos.

          Peço apoio aos meus nobres pares por ser tratar de questão de utilidade pública.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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