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Institui  a  Política  Estadual  de  Controle  e
Eliminação da Tuberculose no 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 Esta Lei institui a Política Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado de Mato
Grosso.

       Art. 2º São direitos da pessoa acometida de tuberculose aqueles assegurados pela Constituição Federal,
bem como o de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), e os assegurados nas demais legislações e políticas de promoção e proteção em vigor.

      Art. 3º São objetivos da Política Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado de Mato
Grosso:

         I – reduzir a morbidade, mortalidade e a transmissão da tuberculose;

        II – a integração e a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e serviços de saúde relacionados
ao enfrentamento à tuberculose, em especial, no atendimento;

     III – a participação social na formulação de políticas públicas voltadas às ações e serviços de saúde
relacionados ao enfrentamento à tuberculose, inclusive no controle social da sua implantação,
acompanhamento e avaliação;

    IV – a atenção integral às necessidades de saúde, econômicas, psicológicas e sociais das pessoas
acometidas de tuberculose, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a
medicamentos, serviços, nutrientes, e demais intervenções terapêuticas complementares e necessárias ao
tratamento e à qualidade de vida dos pacientes;

   V – a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa à tuberculose e suas
implicações;
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    VI – o incentivo à formação, continuada e permanente, e à capacitação e qualificação de profissionais
especializados no atendimento à pessoa acometida de tuberculose e seus familiares;

     VII – o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos, operacionais, clínicos,
econômicos e sociais tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema e a qualidade
da assistência prestada relativa à tuberculose no Estado.

     Art. 4º São diretrizes da Política Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado de Mato
Grosso:

      I – fortalecer a vigilância epidemiológica, com vistas ao aumento da detecção de novos casos e de cura,
e à diminuição do abandono;

    II – expandir a testagem, o diagnóstico precoce, o tratamento supervisionado, bem como reforçar a
recomendação para tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTB) em pessoas vivendo com HIV
(PHIV) e demais grupos de maior risco de virem a apresentar tuberculose;

       III – aperfeiçoar, disponibilizar e difundir a informação sobre tuberculose no Estado;

     IV – manter a cobertura total de vacinação BCG;

     V – capacitar os profissionais que atuam no controle e prevenção da tuberculose;

     VI – desenvolver ações de comunicação e mobilização social para o enfrentamento à tuberculose.

   Art. 5º Os hospitais e clínicas da rede pública de saúde deverão garantir, oportunamente, o atendimento
ambulatorial e a internação necessárias às pessoas acometidas de tuberculose e suas comorbidades,
complicações e sequelas.

   Parágrafo único As equipes de saúde deverão desenvolver ações para retorno dos usuários que
interromperam o tratamento.

     Art. 6º Os meios e instrumentos da Política Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado
de Mato Grosso são:

    I – o Plano Estadual de Enfrentamento à Tuberculose;

  II – o monitoramento e o controle social feitos pelos Órgãos de fiscalização, Conselhos, Ministério Público,
quando for o caso, e entidades da sociedade civil;

 III – os fundos de financiamento a ações em saúde de enfrentamento à tuberculose, asseguradas as
transferências obrigatórias de recursos fundo a fundo.

       Art. 7º O Estado de Mato Grosso instituirá o Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose
destinado a propor ações e projetos e a articular às políticas públicas da área com a União e Municípios.

          Art. 8º O Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose tem por finalidade:

         I – propor ações estratégicas de prevenção à tuberculose;

         II – propor metas de redução da tuberculose no Estado;
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      III – promover a melhoria da qualidade da gestão das políticas públicas em ações e serviços de saúde
relacionados ao enfrentamento à tuberculose;

     IV – assegurar a produção do conhecimento sobre diagnóstico, definição de metas e avaliação dos
resultados das políticas públicas em ações e serviços de saúde relacionados ao enfrentamento à tuberculose;

        V – os indicadores, as ações estratégicas, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e
gestão das políticas de saúde relacionadas à tuberculose deverão estar contidos no Plano Estadual de
Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado de Mato Grosso.

          Parágrafo único O Plano terá duração de 5 (cinco) anos, a contar de sua publicação.

      Art. 9º O Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose deverá ser elaborado pelo órgão
competente do Governo e informado ao Conselho Estadual de Saúde.

         Art. 10 O Plano Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose deverá ser reavaliado anualmente,
tendo como objetivo verificar o seu cumprimento e a elaboração de recomendações aos gestores e
operadores que executam as ações e serviços de saúde relacionados ao enfrentamento à tuberculose

       Art. 11 A pessoa acometida de tuberculose não será submetida a tratamento desumano ou degradante,
não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar e nem sofrerá discriminação por motivo da sua
morbidade.

    Art. 12 É garantida a assistência integral, em todos os níveis de atenção, às pessoas acometidas por
tuberculose, inclusive assistência médica, de enfermagem, social e psicológica.

      Art. 13 É obrigatória a adesão dos municípios à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

     Art. 14 As Secretarias de Estado de Saúde e de Segurança Pública e as Secretarias Municipais de Saúde,
que tenham unidades prisionais e de medidas sócio-educativas (DEGASE), deverão desenvolver ações
conjuntas de controle.

    § 1º É obrigatória a realização de exame clínico e radiológico, além de exame de escarro, na busca de
pessoas sintomática respiratória (SR), na entrada do sistema penitenciário.

     § 2º Deverá ser realizada, com regularidade, busca de pessoas sintomática respiratória (SR) em todas as
celas das unidades prisionais.

     § 3º É obrigatória a realização de exames de contatos em todas as celas onde sejam detectados casos
de tuberculose (busca de Sintomáticos Respiratórios, com exame de escarro e R-X de tórax).

    § 4º É obrigatória a realização de exames médicos periódicos em todos os profissionais que atuam no
sistema prisional.

    Art. 15 O Poder Público fomentará parcerias com entidades e instituições, públicas ou privadas, e
organizações da sociedade civil, com vistas à promoção de atividades para a consecução dos objetivos
previstos nesta Lei.

      Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

       Apresentamos a presente propositura que “Institui a Política Estadual de Controle e Eliminação da
Tuberculose no Estado de Mato Grosso”.

           A Constituição Federal, no art. 23, VI e no art. 196, prevê que cuidar da saúde é competência e dever
de todos os entes da Federação. Os dispositivos seguem transcritos:

          “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

       II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;

.............................................................................................................................

     Art. 196. 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.”

         Desta forma, esta proposição tem preenchidos os requisitos de constitucionalidade e de mérito
necessários à sua tramitação, sem qualquer óbice jurídico.

          A tuberculose (TB) ainda é um sério e desafiador problema de saúde pública global. A tuberculose
mata mais pessoas do que qualquer outra doença infecciosa, segundo informações divulgadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).

       No mundo, em 2018, cerca de dez milhões de pessoas adoeceram por tuberculose e 1,5 milhão de
pessoas morreram em decorrência dela, sendo a TB a principal causa de morte por um único agente
infeccioso.

      A grave situação mundial da tuberculose está intimamente ligada ao aumento da pobreza, à má
distribuição de renda e à urbanização acelerada. Este quadro contribui para a manutenção da pobreza, pois,
como a aids, a tuberculose atinge, principalmente, indivíduos que poderiam ser economicamente ativos. A
epidemia de aids e o controle insuficiente da tuberculose apontam para a necessidade de medidas enérgicas
e eficazes de saúde pública.

      O Brasil ainda registra 200 novos casos de tuberculose por dia, segundo dados do Ministério da Saúde.

     No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 73.864 casos novos de TB, o que correspondeu a um
coeficiente de incidência de 35,0 casos/100 mil habitantes. Embora tenha sido observada uma constante
tendência de queda entre os anos de 2010 e 2016, o coeficiente de incidência da TB no país aumentou nos
anos de 2017 e 2018 em relação ao período anterior (Figura 1). Nesses dois anos, houve uma tendência de
queda na incidência entre os maiores de 65 anos, e de aumento na incidência nos menores de 10 anos e
nos de 10 a 64 anos. A taxa de mortalidade caiu cerca de 8% na última década. Foram 4.881 mortes em
2008, contra 4.490 em 2018.

      A incidência é de 34 novos casos por 100 mil habitantes, sendo esta taxa considerada alta. São 4.700
óbitos por ano.

     Alguns grupos estão mais suscetíveis a desenvolverem a doença, como as pessoas que vivem com o HIV
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que têm cerca de 25 vezes o risco de desenvolverem tuberculose ativa quando comparado a pessoas que
não têm o vírus. Isso acontece por causa da fragilidade do sistema imunológico. Além disso, também são
grupos mais vulneráveis a desenvolverem a doença a população em situação de rua (56x), pessoas privadas
de liberdade (28x) e indígenas (3x).

       Quanto ao abandono do tratamento da TB, em 2018, 11,6% dos casos novos pulmonares confirmados
por critério laboratorial abandonaram o tratamento – proporção mais que duas vezes superior ao máximo de
5% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para abandono do tratamento da TB

      No ano passado, 36 municípios de Mato Grosso registram alta incidência de pessoas com tuberculose,
sendo que há o risco de a população adoecer em 30 dessas cidades. "Esses municípios devem realizar
busca ativa de casos e avaliação dos contatos dos casos de Tuberculose. Planejamento e estratégias devem
ser realizados para adesão ao tratamento, que tem duração de seis meses, chegando à cura e a quebra da
cadeia de transmissão da doença", orienta a técnica responsável pela temática na Coordenadoria de
Vigilância Epidemiológica do órgão estadual, Lúcia da Costa Barros Dias.

       Mato Grosso atualmente encontra-se em 13º lugar entre os Estados em número de casos novos da
doença, com uma incidência de 40,4 /100.000 habitantes. A capital Cuiabá ocupa o 10º lugar entre as
capitais.

       No ano de 2019, a SES-MT diagnosticou 1.392 casos novos de Tuberculose de todas as formas, sendo
que o percentual de cura dos casos novos com confirmação laboratorial foi de 61,9%, o percentual de
abandono de tratamento de casos novos com confirmação laboratorial foi de 8,1%, o percentual de
Tratamento Diretamente Observado realizado entre os casos novos confirmados laboratorialmente foi de
26,8, o percentual de realização de exames de cultura de escarro nos casos pulmonares foi de 19,6, o
percentual de contatos examinados de casos novos confirmados laboratorialmente foi de 53,4% e o
percentual de teste do HIV em casos novos de  Tuberculose de 67,5.

      De acordo com indicadores pactuados em 2019, Mato Grosso deveria obter 75% de cura dos casos
novos de Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial; Realizar HIV em todos os casos novos de
Tuberculose - onde o pactuado em 2019 era de 100% e o estado não atingiu a meta pactuada que foi de
67,5%; examinar todos os contatos dos casos novos de tuberculose com confirmação laboratorial - sendo
que o pactuado era de 80% e o estado não atingiu a meta do indicador, examinando apenas 53,4%.

     Esses são os principais indicadores da Tuberculose que estão abaixo da média do Brasil, e demonstra
que os dados não estão sendo informados ou realmente não estão sendo realizados pelas equipes de
atenção básica à saúde, alerta a equipe técnica da SES-MT.

     Um dos maiores problemas enfrentados em relação à doença é o abandono ao tratamento - que é
realizado gratuitamente. Em 2018, por exemplo, dos 363 pacientes que começaram o tratamento, apenas 73
terminaram, o que significa que apenas 20% dos doentes concluíram o período de medicação.

     Cuiabá registrou um aumento de 11% nos casos de tuberculose de 2018 para 2019. Transmitida pelo
bacilo de Koch, é uma das doenças infectocontagiosas que mais causam mortes no país. Em Cuiabá foram
403 casos em 2019, contra 363 no ano anterior.

      Para se ter uma ideia, a incidência da doença em Cuiabá é maior do que a média brasileira, de 35 casos
a cada 100 mil habitantes. Na Capital, em 2019, foram 65,8 novos casos a cada 100 mil habitantes.

      O Brasil ocupa a 20ª posição na lista dos 30 países prioritários para TB e a 19ª posição na lista dos 30
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países prioritários para TB-HIV, atualmente com uma incidência de 36,6/100.000 habitantes.

      Em Mato Grosso 36 municípios do estado apresentam uma alta incidência, em 2019: Campinápolis, São
Pedro da Cipa, Figueirópolis d'Oeste, Cuiabá, Rio Branco, Novo Horizonte do Norte, Poconé, General
Carneiro, Vera, Glória d'Oeste, Nobres, Guarantã do Norte, Barra do Garças, Barra do Bugres, Várzea
Grande, Santo Antônio do Leste, Itaúba, Ribeirão Cascalheira, Nortelândia, Lambari d'Oeste, Bom Jesus do
Araguaia, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Paranaíta, Santa Carmem, Comodoro,
Peixoto de Azevedo, Araputanga, Paranatinga, Apiacás, Pontes e Lacerda, Curvelândia, Vila Bela da
Santíssima Trindade, Cáceres, Alta Florestae  Rondonópolis

       No mérito, esta matéria é de extrema relevância, já que no século XXI, a doença já está eliminada em
muitos países. Por isso, é preciso instituir uma política pública de Estado, capaz de eliminar essa doença que
assola nossa população, na sua grande maioria, pessoas menos abastadas.

       Assim, solicito aos nobres Deputados que aprovem o presente Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Junho de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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