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Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 109012021, que "Institui a Política
Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doenga Falciforme e outras

Hemoglobinopatias".

Deputado PAULO ARAÚJO

RELATOR (A): DEPUTADO ( ) ,lurl'" ?â\r*l-

I _ RELATÓNIO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos, por meio do Processo n' 173312021, Protocolo no

1280312021, lido na 70u Sessão Ordinária (2311112021), sendo colocada em

pauta em 23llll202l, tendo seu devido cumprimento de pauta no dia

0lll2l202l, a propositura esteve em pauta sem receber emendas ou

substitutivos.

Submete-se a esta Comissão o PROJETO DE LEI (PL) N."

1090t2021, de autoria do Deputado PAULO ARAUJO, que "Institui a

Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e

outras Hemo globinopatias", conforme descrito abaixo :

Artigo l'- Fica instituída a Política Estadual de Atenção Integral às
Pessoas com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias no
Estado de Mato Grosso, que terá por objetivos:

I - identificar as pessocts portadoras da doença falciforme e outras
hemoglobinopatiqs e garantir-lhes assistência médica e psicossocial;

II - garantir medidas preventivas e atençdo integrada, incluindo
antibioticoterapia e vacinaçdo, bem como o fornecimento de

medicamentos e imunobiológicos necessdrios ao trqtqmento e

qs s is tênc iq dos di agnostic ados ;

III - garantir a implementaçdo da triagem neonatol em conformidade
com a Portaria GM-MS no 822, de 6 de junho de 2001, promovendo a
integração da Política Estadual de Atenção Integral às Pessoqs com
Doença Falciforme com o Progrqma Estadual de Triagem Neonatal,
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visando a atingir a cobertura do "teste do pezinho", que deverá ser
realizado entre o 2" e 7" dia de vida, para a totalidade das crianças
nascidas vivas no Estado, em conformidade com a Lei Federal no

8.069, de l3 dejulho de 1990 alterada pela Lei n" 14.154, de 2021;

IV - garantir coffirmidade com qs Diretrizes dq Políticq Nacional de
Atençdo Integral às Pessoas com Doença Falciforme e Outras
Hemoglobinopatias, previstas na Portaria GM-MS n" 1.391, de 16 de
agosto de 2005, com o objetivo de garantir o acompanhamento das
crianças diagnosticadas com hemoglobinopatias pelo Programa
Estadual de Triagem Neonatal;

V - criar um cadastro estadual de pacientes falciformes e outras
hemoglobinopatias, assegurados o sigilo e a privacidade;

Vl - desenvolver campanhas de esclarecimento público sobre os
sintomas e o tratamento da doença falciforme e outras
hemoglobinopatias, bem como sobre a importância da realização dos
exames de rastreamento neonatal;

Vll - promover a longevidade das pessoas com doença falciforme e

outras hemoglobinopatias e melhoria da sua qualidade de vida;

VIII - ofertar informações, orientação e aconselhamento genético às
pessoas com essqs doenças, bem como às suasfamílias.

Artigo 2' - É de competência do ente Estado coordenar a Política
Estadual, devendo articular e cooperar com os Municípios para
execução de suas respectivas Políticqs Municipais, com ampla
p articip ação dq s o cie dade.

Artigo 3o - Dentre qs ações a serem adotadas, mas ndo
exc lus iv amente, estão :

I - interface com os órgdos e entidades da Administração Pública do
Estado responsáveis por ações de interesse da Política Estadual, ora
instituídq;

II - implementação de ações educativas, de caráter evenlual e
permanente, especiqlmente a realizaçdo de campanhas que tenham
como destinatários, técnicos e profissionai,s, da rede pública de saúde
e a populaçdo em geral:

III - intercômbio e convênios com universidades, hospitais
universitários e hemocentros, visando ao desenvolvimento de

pesquisas sobre o tema.

Artigo 4o - Os recursos para o financiamento e a implementação da
Política ora instituída serdo provenientes de dotaçdo própria ou
decorrentes de outras fontes, em especial o Ministério da Saúde.

Artigo 5o - Esta lei entra em vigor na dqta de sua publicação.
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Em 091121202r, os autos foram enviados e recebidos pelo Núcleo

Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea oob" do Regimento Intemo, à

comissão de saúde, Previdência e Assistência social, para análise e

emissão de parecer.

Em apertada síntese, é o relatório.

II _ PARECER:

cabe a esta comissão, dar parecer quanto ao mérito a todas as

proposições que visem regular a previdência e a assistência social no seu

mais amplo sentido, bem como, sobre todos os assuntos que com ela teúam
referências contidas no Artigo 369, inciso IV, alínea 'oa" do Regimento

Interno desta Casa de Leis.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no ro1 de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26, xxvIII da constituição do Estado de Mato Grosso - promulgada em 05

de outubro de 1989 - D.O. tSlt}/1989.

No que diz respeito àtramitaçáo e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que

trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada.

No tocante a análise acima, a proposição deve ser avaliada sob três

enfoques : oportunidade, conveniência e relevância social.

opoúuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato

e de direito. o pressuposto de direito é uma disposição legal que a estrutura

disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a

administração à prática.
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Um ato é conveniente, quando seu conteúdo jurídico produz

resultado que atenda a finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse

público e relevância social.

O interesse público refere-se ao oobem geÍal", segue um conceito

central para política, a democracia e a nattxeza do próprio governo; já a

relevância social é justamente a verificaçáo da importância da proposta para

a vida da população.

O PROJETO DE LEI (PL) No 1090/202L tem como objetivo a

criação a nível estadual, de política de atenção integral às pessoas com

Doença Falciforme.

Nas folhas 03, 04 e 05 da propositura, o nobre parlamentar faz as

seguintes justificativas :

Falciforme (DF) é uma doença hereditária (passa dos pais parq os

filhos) caracterizada pela alteraçdo dos glóbulos vermelhos do
sangue, tornando-os parecidos com umafoice, daí o nomefalciforme.
Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais

facilmente, causando anemia. A hemoglobina, que trqnsportq o
oxigênio e dd a cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde
de todos os órgãos do corpo.

Essa condiçdo é mais comum em indivíduos da raça negra. No Brasil,
representam cerca de 80Á dos negros, mas devido à intensa
miscigenação historicamente ocorrida no país, pode ser observada
também em pessoas de raça branca ou parda.

Ela pode se manifestar de formas diferentes em cada indivíduo, uns

têm apenas alguns sintomas leves, outros apresentam um ou mais
sinais. Os sintomqs geralmente qparecem na segunda metade do
primeiro ano de vidq da criança, onde os principais sdo: anemia
crônica e icterícia, crise de dor, síndrome mão-pé (dor, inchaço e

vermelhiddo), infecções, úlcera (ferida) nq perna, sequestro de

sangue no baço, acidente vqscular isquêmico nas crianças e

adolescentes.

Ápesar das particularidades de cadq tipo de doença falctfurme,
possuindo graus variados de gravidade, de maneira geral, ela
qcqrretq dqnos a vários órgdos e sistemas como, por exemplo,

complicações cardíacqs, renqis, oculor es, pulmonares, neurológicas,
endócrinas e nutricionqis. I

A hipótese mais comumente aceita entre os geneticistas pqra essct

ocorrência da doença em lugares do mundo tdo específicos seria uma
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seleçdo natural, uma vez que os indivíduos acometidos, sejam
heterozigotos ou homozigotos, pqrecem estar protegidos da infecçdo
pelo Plasmodiumfalciparum, causddor da mqldria em seres humanos,
uma infecçdo típica de regiões tropicais.2

No Brasil, a ocorrência é maior na região Nordeste e na regido
Sudeste, nos estados de Rio de Janeiro, Sdo Paulo e Minas Gerais.
Esta regionalizaçdo da prevalência da doença falciforme, no Brasil,
se deve, em grande parte, às migrações forçadas de negros africanos
a determinadas regiões do país durante o período colonial. 3

Estima-se que o número de indivíduos com traço falcifurme seja de
7.200.000, com prevalência na populaçdo geral brosileirq entre 2 e
8% (no estado de heterozigose simples) e que 25.000 a 50.000
pessocts possuam a doença falciforme (em estado homozigótico ou
heterozigótico composto). Em Minas Gerais, q incidência do traço

falcifurme é de 3,3oÁ, e a da DF é de, aproximadamente, l:1.400
recém-nascidos triados pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal
(PETN-MG) que abrange todos os municípios do estado. 4

Entrou na agenda nacional tanto atrqvés de sua inclusdo no teste do
pezinho (Lei Federal n' 8.069, de 13 de julho de 1990), quanto
atrqvés da Portariq n'1.391, de 16 de agosto de 2005, a qual
instituiu, no ômbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes
pqrq q Políticq Nqcional de Atençdo Integral às Pessoas com Doença
Falciforme e outrqs Hemoglobinopatias, cuja Política foi divulgada
em marÇo de 2007.

Com isso pode-se veri/icar o quanto os portadores do traço falciforme
necessitam de informaçdo e orientaçdo genético para identificaçdo
precoce da doença, acompanhando pós triagem neonatal, bem como
conscientização para o cardter genético da doença. Sdo políticas que
podem impactar sobremaneira e que demandam coordenação entre
entes federativos.

Com relação aos cuidqdos com qs pessoas com DF, a principal
recomendação é o diagnóstico precoce, proporcionando os devidos
cuidados preventivos para possíveis sequelas. Tratada desde cedo, a
doença é controlável de forma relativamente eficaz. Atrovés de

cuidados básicos com q saúde, pode-se reduzir drasticamente a
mortalidade, daí a importância de se estabelecer estratégias de

participaçdo ativa dos portadores no autocuidado mediante ações

educativas para promoção e manutenção da saúde.

Sob esta perspectiva é que apresentamos este Projeto de Lei, cujo

foco é dar atençdo específica e desenvolver estratégias pqrq o melhor
atendimento das necessidades dos portadores dessa anomalia
genética, Os principais objetivos o serem alcançados com ct

implantação de um Programa Estadual de Atenção Integral as

pessoqs com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatiqs em

nosso estqdo são:

1. Redução dq morbimortalidade, promovendo longevidade com
qualidade devida às pessoas com doençafalciforme;
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2. DisseminaÇão de informações relativas à doença e qo traÇo

falciforme;

3. Conformidade com a Lei Federal n'8.069, de l3 dejulho de 1990,

modificada pela Lei n" 14.I54, de 2021 ;

4. Identificação da realidade epidemiológica da doenÇa íalciforme e

outras hemoglobinopatias no Estado de Mato Grosso;

5. Organização de rede de atenção para oferecer uma qssistência de
qualidade, tendo os hospitais de referência como serviços
prioritários, incluindo os hemocentros de acordo com a realidade
epidemiológica;

6. Capacitação e promoÇão de educação permqnente em

hemoglobinopatias para os profissionais de saúde, especiqlmente da
atenção básica e população em geral;

7. Promoção da busca ativa de pessoas com doençafalciforme;

8. Implantaçdo de sistema iqformatizado para cadastro de pessoas

com doençafalciforme nos serviços de referência.

O dia 27 de outubro é data escolhida como Dia Nacional de Luta das

Pessoas com Doença Falciforme, lembrando a importânciade
conhecer essa eníermidade para entender as necessidctdes de quem

vive com a doença.

Um bom exemplo para o enírentqmento e o Íratamento precoce da DF
é o Ambulatório do HIAS (Hospital Infantil Albert Sabin) no esÍado

do Ceará, onde após a identi/icação através do teste do pezinho e

confirmação seis meses depois com o teste da eletroforese de

hemoglobina, o paciente passa a ser as.sistido pelo resto da vida, até
os 18 anos no referido hospital e, após essa idade, no hospital de

atendimento ao adulto com q mesma patologia.

Infelizmente a rede pública de saúde não possui um setor específico
parq tratar da anemia falciforme apes(tr de ser uma doença de

aspecto epidemiológico, pois no Brasil a cada 100 mil crianças, 3.500
morrem vitimqdas pela anemia antes de completar cinco anos de

idade. 5 Dessa forma, há uma evidente necessidade de políticas
públicas que determinem e garantam a prevenção e a assistência para
evitar a alta mortalidade dos portadores, uma vez que a principal
açdo para a reduçdo da doença e o diagnóstico e cuidados precoces.
Com a criaçdo de uma lei que amplie a conscientizaçdo e detecte a

doença e o trqÇo falciJbrme precocemente, pode-se evitar graves

cons equênc ias da do ença falc ifor m e.

As hemoglobinopatias compreendem um grupo de doenças genéticas

autossômicas recessivas. A mais importante no Brasil, devido à alta taxa de

morbidade e de mortalidade é a doença falciforme. É u* tipo de anelnia
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causada por anonnalidade de hemoglobina dos glóbulos vermelhos do

sangue, responsáveis pela retirada do oxigênio dos pulmões, transportando-

o para os tecidos. Os glóbulos deformados, alongados, nem sempre

conseguem passar através de pequenos vasos, bloqueando-os e impedindo a

circulação do sangue nas áreas ao redor. Isso causa dano ao tecido

circunvizinho e provoca dor.

Das doenças genéticas é a mais frequente no Brasil e no mundo,

principalmente em regiões com grande contingente de indivíduos

afrodescendentes.

Em Mato Grosso, a frequência da doenga falciforme HbSHbS e traço

falciforme HbAHbS é de 112675 nascidos vivos e de ll4l nascidos vivos

respectivamente, conforme periódicos científicos publicado pela

Universidade Federal de Mato Grosso.l

Assim, o nobre Deputado Paulo Araújo, autor da propositura em

apreço, demonsha sua alta sensibilidade social com a iniciativa ao propor a

politica no estado, apesar de o Brasil possuir a Política Nacional de Atenção

Integral às Pessoas com Doença Falciforme (PNAIPDF).

O fato de possuir legislação federal, não impede o Estado de legislar

sobre o mesmo assunto, haja vista a Constituição Federal ter atribuído em

matéria de saúde pública competência comum entre os entes federativos.

Art. 23. É competência comum dq União, dos Estados, do
Distrito Federql e dos Municípios:

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

| file:lllC:lUsers/41623lDowrloadsl4273-Texto%o2Odoo/o2lArtigo-l3056-1-10-20161104%20(2).pdf
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Sendo assim, a propositura apresentada vem ao encontro da

legislação federal, a fim de fortalecê-la já que a saúde é concebida como

direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros

agravos. O direito à saúde roge-se pelos princípios da universalidade e da

igualdade de acesso às agões e serviços que a promovem, protegem e

recuperem.

No caso especifico, da doença Falciforme, a garantia do diagnóstico

precoce, a profilaxia de infecções nos primeiros anos de vida, a imunizagão

contra bactérias capsuladas e o tratamento imediato de infecções aumentam

a sobrevida das pessoas que nascem com a enfermidade. Por ser uma doença

crônica, o acompaúamento regular em centros especializados, feito por

profissionais capacitados, o seguimento de protocolos clínicos, o acesso a

recursos diagnósticos e terapêuticos, a educação dos pacientes sobre a

doença e o estímulo ao auto cuidado são condicionantes indispensáveis para

que se promova a redução da morbidade e da mortalidade por esta doença.

Logo, políticas públicas específicas para esta doença, que garantam

um atendimento integral e coordenado, são necessárias e diante da

relevância do tema, quanto ao 4q114!!q, na Comissão de Saúde, Previdência e

Assistência Social, manifestamo-nos pela aprovação do PROJETO DE

LEI (PL) no 1090/2021, de autoria do Deputado PAULO ARAÚJO, lido na

70' Sessão Ordinária (23 / Ll 12021).

É o parecer.
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III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N'
lrt,lü91v2(r2t $q28t2$2t tq28nü2t

Referente ao Projeto de Lei
Estadual de Atenção Integral
Hemoglobinopatias".

(PL) n" 109012021, que oolnstitui a Política

às Pessoas com Doença Falciforme e outras

De fato, a pessoa com doença falciforme enfrenta inúmeros

obstáculos, especialmente durante as tão dolorosas crises de falcizagão e

necessita de uma atenção em tempo total, assim a presente propositura visa

ampliar o acesso ao atendimento integral e coordenado, conforme

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a todas as

pessoas acometidas por doença de Falciforme e outras Hemoglobinopatias.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, analisados os aspectos

formais e as razões elencadas, posiciono-me pela APROVAçÃO do

PROJETO DE LEI (PL) 4" 109012021, de autoria do Deputado PAULO

ARAÚJO, lido na 70u Sessão Ordinária (23llll2}2l).

VOTO RELATOR:
FAVORÁVEL A APROVAÇÃO.
REJErÇÃO.

ARQUTVO.

I
tr
tr

spMD/r\rus/cspAS/ALMT, "* oí 6" )drai-L ae2o2t.

ASSINATURA DO RELA
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