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Foi uma grande honra ter tido a oportunidade de presidir, durante o ano de 2010, a Comissão 
de Seguridade Social e Família/CSSF da Câmara dos Deputados.

Face ao rol de competências previstas no art. 32, inciso XVII do Regimento Interno, a CSSF 
é, seguramente, uma das mais importantes da Casa. 

Fazem parte de suas atribuições os assuntos relativos à saúde, previdência e assistência so-
cial em geral, a organização institucional da saúde e da previdência social no Brasil, assim como 
matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa portadora 
de deficiência física ou mental.

A despeito de o nosso período ter coincidido com as eleições das quais participamos diretamente 
e, ainda, ter sido o último ano da 53ª Legislatura, debatemos e votamos importantes proposições, 
com destaque a Projetos de Lei que aperfeiçoam o Estatuto da Criança  e do Adolescente (PLs  
nºs 2553/07, 2716/07, 3598/08 e 4081/08) ) e o Estatuto do Idoso (PLs nºs 2786/08, 3155/08, 
3210/08 e 4057/08); ao PL n.º 478/07, que institui o Estatuto do Nascituro; ao PL n.º 508/07, que 
altera dispositivos do Código Civil, dispondo sobre igualdade de direitos sucessórios entre cônju-
ges e companheiros de união estável; ao PL 786/07, que estabelece a obrigatoriedade do Poder 
Público oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino 
fundamental; ao PL 3181/08, que dispõe sobre a proibição de exposição pública de conteúdo erótico 
ou pornográfico nos estabelecimentos que efetuam a sua comercialização; ao PL 3750/08, que 
obriga a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nos locais 
que especifica; ao PL 5440/09, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de Psicologia; 
e ao PL n.º 6715/09, que exclui a ortotanásia de ilicitude.

Outrossim, 16 (dezesseis) audiências públicas foram realizadas sobre os mais variados assuntos 
oportunizando o aprofundamento da discussão com a sociedade, entidades e cidadãos de temas 
como questões relacionadas à residência médica no País, a política nacional de transplantes, a 
judicialização da saúde e a necessidade de regulamentação da Emenda nº 29. 

Não poderia deixar de ressaltar o Seminário Internacional que a CSSF promoveu, no início do 
mês de julho de 2010, a respeito das “Políticas sobre Drogas”. Dificilmente haverá uma questão 
de saúde pública mais preocupante hoje m nosso País, notadamente após o surgimento e avanço 
do crack, uma droga de efeitos devastadores que vem desesperando milhares de famílias Brasil 
afora. Trouxemos para Brasília especialistas internacionais que debateram o tema durante dois 
dias com nossas autoridades, abrindo novos horizontes para que possamos ter em nosso País 
uma estrutura mais eficaz de atendimento aos toxicodependentes, com programas de prevenção 
e tratamento que resulte em uma efetiva recuperação e reinserção social dos jovens que entram 
para o submundo das drogas.

Finalizo agradecendo a contribuição dos colegas membros do nosso Colegiado, titulares e 
suplentes, que ao tomar iniciativas, protocolar requerimentos e proposições, e, ainda, participar 
ativamente dos debates, fizeram a nossa Comissão cumprir com êxito a sua missão.

Não poderia deixar de me referir também ao trabalho exemplar dos servidores. Agradeço 
a todos na pessoa do Secretário da Comissão, Lin Israel Costa dos Santos, pela dedicação e 
competência.

Deputado Vieira da Cunha
Presidente da Comissão

I - APRESENTAÇÃO
Deputado Vieira da Cunha
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II - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

1 – “Debater o conteúdo das Resoluções Normativas 195 e 196, da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, ambas de julho de 2009”

Data: 23/03/2010 
Autor do requerimento: Deputada Rita Camata
Convidados: diretor de Normas e Habilitação das Operadoras da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Alfredo Cardoso; Assessor Jurídico 
da Associação Brasileira de Medicina de Grupo – ABRAMGE Dagoberto Lima; 
diretor presidente da UNIMED Cerrado representando a Organização das 
Cooperativas Brasileiras, José  Abel Alcanfor Ximenes; assessor jurídico da 
UNIMED do Brasil José Cláudio Ribeiro de Oliveira.

Divergências marcaram o debate sobre novas regras para planos de saúde. As normas regulamentaram o 
funcionamento dos planos de saúde e das chamadas administradoras de benefícios – empresas que fazem 
a intermediação entre as operadoras e os usuários.

As operadoras reclamam que as normas são inconstitucionais. Já a ANS defende que as medidas são 
necessárias para tornar o mercado mais seguro para os consumidores.

2 - “Avaliar a dimensão do problema da Sepse no Brasil e no mundo - indicar ações possíveis para 
redução da mortalidade por essa doença no Brasil”

Data: 30/03/2010 
Autor do requerimento: Deputados Eleuses Paiva e Germano Bonow
Convidados: presidente da Frente Parlamentar da Saúde da Câmara dos 
Deputados, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS); presidente do Instituto 
Latino Americano de Sepse, Flávia Ribeiro Machado; presidente da Associa-
ção Médica Brasileira, Luiz Gomes do Amaral; e representante do Ministério 
da Saúde.

Sepse: índice de mortalidade no Brasil chega a 60%. Parlamentares e especialistas afirmam que, para 
reduzir casos de mortes por sepse, é preciso, além de mais investimentos, criar programa nacional para o 
controle da doença.

As estatísticas sobre mortalidade por sepse no Brasil são divergentes. De acordo com dados apresen-
tados pela presidente do Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), Flávia Ribeiro Machado, são 200 mil 
mortes por ano - sendo que 65,3% das mortes ocorrem nos hospitais públicos e 44,1%, nos hospitais par-
ticulares. Já segundo a diretora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Maria 
Inez Pordeus Gadela, são 70 mil mortes por ano.

3 - “Discutir o Projeto de Lei 5.979/09, que dispõe sobre o piso salarial do Fisioterapeuta e do Tera-
peuta Ocupacional”

Data: 06/04/2010 
Autor do requerimento: Deputado Dr. Paulo César 
Convidados: presidente da Associação de Fisioterapeutas do Brasil, Reginal-
do Antolin Bonatti; presidente do Sindicato de Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal do Estado de São Paulo - SINFITO, representando também a Federação 
Nacional de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais – FENAFITO, Edson 
Stefani; e coordenador da Comissão para Assuntos Parlamentares do Con-
selho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, Eduardo 
Olávio Ravagni Nicolini.

BRIzzA CAVALCANTE

JANINE MORAES

 LEONARDO PRADO
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Entidades defendem piso salarial de R$ 4.650 para fisioterapeutas. “O piso salarial proposto vem dignificar 
a profissão de fisioterapeuta. Se aprovado, além de dar a dignidade que falta ao profissional, proporcionará 
aumento da autoestima de que nós estamos necessitando. E com isto, devolver para a sociedade uma 
assistência de qualidade”. Essa é a avaliação do presidente da Associação de Fisioterapeutas do Brasil, 
Reginaldo Antolin Bonatti.  

Bonatti afirmou que a fisioterapia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. “O Brasil teve o 
maior crescimento no número de publicações científicas. São publicações de impacto, que têm qualidade e 
servem de referência para trabalhos internacionais”, disse. 

4 - “Discutir a formação de médicos especializados em hepatologia”

Data: 13/04/2010 
Autor do requerimento: deputados Colbert Martins e Acélio Casagrande
Convidados: membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia Hoel Sette 
Júnior; secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica do 
Ministério da Educação, representando ainda o Conselho Federal de Medicina, 
Maria do Patrocínio Tenório Nunes; e coordenador geral de Ações Estratégicas 
em Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da Saúde,  Sigisfredo Luis Breneli.

5 - “Debater sobre os danos causados pela propaganda destinada ao público infanto-juvenil”

Data: 27/04/2010 
Autor do requerimento: deputada Aline Corrêa
Convidados: Procurador Regional da República na 4ª Região e Coordenador 
do Grupo de Trabalho de Comunicação Social da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, Marcus Vinícius Aguiar Macedo; coordenadora do Projeto 
Criança e Consumo do Instituto Alana/SP, Isabella Vieira Machado Henriques; 
vice-presidente Executivo do Conselho de Auto-regulamentação Publicitária 
– Conar, Edney Narchi; assessor da presidência da Associação Brasileira de 
Agencias de Publicidade Stalimir Vieira; e conselheira do Conselho Federal 
de Psicologia Roseli Goffman.

Parlamentares e especialistas defenderam a regulamentação de publicidade para crianças e adolescen-
tes, prevista no Projeto de Lei 4315/08, que dobra a pena prevista para os casos de publicidade enganosa 
ou abusiva, quando dirigida a crianças.

Crianças não podem ser tratadas como consumidores comuns. Formar cidadãos ou consumistas – Frei 
Betto.

Para a coordenadora do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana de São Paulo, Isabella Vieira Hen-
riques, as maiores vítimas da propaganda antiética são as crianças, porque elas ainda acreditam no que se 
fala em propaganda. “Até os 12 anos de idade as crianças acreditam no que a publicidade vende. Ela não 
tem discernimento para avaliar a dimensão do problema. E os efeitos nocivos são grandes: obesidade infantil; 
distúrbios alimentares; erotização precoce; violência pela busca de produtos caros, entre outras”, ressalta.

6 – “Políticas Públicas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil”

Data: 04/05/2010 
Autor do requerimento: Comissão de Seguridade Social e Família
Convidados: Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Márcia Helena Carvalho Lopes.

BRIzzA CAVALCANTE

BRIzzA CAVALCANTE
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A extrema pobreza será erradicada do Brasil em 10 anos. A previsão foi feita pela ministra do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, Márcia Helena Carvalho Lopes. “Hoje, o Brasil é referência no mundo 
no enfrentamento da fome e da miséria”, afirmou. 

A ministra lembrou que mais de 30 milhões de brasileiros já saíram da linha de pobreza, mas o País ainda 
conta com cerca 8,9 milhões de pessoas nesta condição. “Não tenho dúvida de que, nos próximos 10 anos, 
nós teremos uma outra realidade no Brasil. Já temos hoje e, a cada ano, esta realidade está se modificando. 
Então, se nós permanecermos atentos e fazendo as escolhas políticas, fazendo as escolhas de ampliação 
do orçamento, de estruturação de uma rede de proteção social no Brasil cada dia mais vigorosa, com ex-
pansão dos serviços, como estamos fazendo, não tenho dúvida de que nós alcançaremos esses índices de 
igualdade em um tempo mais rápido possível.”

7 - “Debater a Judicialização da Saúde e a necessidade de regulamentação da Emenda 29”

Data: 11/05/2010 
Autor do requerimento: deputada Elcione Barbalho
Convidados: secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães; Juiz de Direito do Fórum Regio-
nal do Partenon em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Ingo wolfgang Sarlet; 
Defensor Público Federal André Ordacgy; Procurador Regional da República 
na 4ª Região - Rio Grande do Sul, Humberto Jacques de Medeiros; diretora 
de Departamento da Secretaria Geral de Contencioso da 
Advocacia Geral da União, Fabíola Souza Araújo; e o presidente da Sociedade 
de Reumatologia do Rio de Janeiro, Reno Coelho.

Ineficiência do SUS provoca 50 mil ações judiciais. Procuradores e juizes afirmam que a Justiça somente é 
acionada porque o Executivo não consegue garantir tratamentos médicos assegurados pela Constituição.

Profissionais ligados ao tema do direito à saúde apresentaram, no último dia 11, uma série de sugestões 
para desafogar a Justiça brasileira das cerca de 50 mil ações que obrigam a União, os estados e os municípios 
a fornecer tratamentos, leitos e medicamentos não contemplados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

8 - “Debater a Política Nacional de Transplantes”

Data: 18/05/2010 
Autor do requerimento: deputados José Linhares, Germano Bonow, Elcione 
Barbalho e Cida Diogo
Convidados: presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, 
Bem-Hur Ferraz Neto; coordenadora-geral do Sistema Nacional de Trans-
plantes da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Rosana 
Reis Nothen; e diretor do Serviço de Transplantes de Órgãos do Aparelho 
Digestivo – Hospital das Clínicas de São Paulo, Luiz Augusto Carneiro 
D’albuquerque.

Especialistas temem detalhamento para regras de transplantes, previsto no Projeto de Lei 912/03, que 
altera o atual critério de prioridade na lista, que é baseado na data da inscrição cronológica do paciente.  
Eles reconhecem a prioridade da emergência médica na definição de quem será beneficiado primeiro na lista 
de espera por transplante de órgãos, mas recomendam que mudanças na legislação da área não detalhem 
excessivamente os procedimentos. 

D’Albuquerque teme que a fixação do Índice Meld em lei atrapalhe o ritmo de transplante de outros ór-
gãos.

JANINE MORAES

JANINE MORAES
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9 - “Discutir o Projeto de Decreto Legislativo nº 129/07, que ‘autoriza a realização de plebiscito que 
definir o limite de idade para a imputabilidade do menor infrator”

Data: 25/05/2010 
Autor do requerimento: deputado Dr. Paulo César 
Convidados: procurador regional da República na 1� Região/DF, repre-
sentando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Paulo de Souza 
Queiroz; subsecretária da Subsecretaria de Promovo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência 
da República; Carmem Oliveira; promotor de Justiça de Defesa da Infância e 
da Juventude Anderson Pereira de Andrade; e representante da sociedade 
civil no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CO-
NANDA Miriam Maria José Dos Santos.

Redução da idade penal não reduzirá violência. Representantes do executivo, Judiciário, Ministério Público 
e entidade civil afirmam que proposta de plebiscito que definirá limite de idade penal é inconstitucional.

Durante a audiência pública, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Paulo de Souza Queiroz, 
afirmou que a proposta viola dispositivo Constitucional, chamada cláusula pétrea - referente a direitos e 
garantias individuais -, e que esta modificação somente poderia ocorrer se uma nova Constituição fosse 
aprovada. “Segundo a maioria da doutrina, nem mesmo por emenda constitucional seria possível a redução 
da idade penal. Muito provavelmente, o Supremo vai declarar a proposta inconstitucional”, argumentou.

10 – “Esclarecimentos sobre a situação dos Hospitais Universitários”

Data: 27/05/2010 
Autor do requerimento: deputada Solange Almeida
Convidados: coordenadora geral da FASUBRA - Federação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras, Léia De Souza 
Oliveira; consultor técnico da Coordenação Geral de Atenção Hospitalar 
do Ministério da Saúde Lúcio Flávio De Souza Moreira; presidente da UNE 
- União Nacional dos Estudantes, Augusto Chagas; reitor da UFMA, repre-
sentando a ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior, Natalino Salgado Filho; e o diretor de hospitais 
universitários federais e residências da saúde do Ministério da Educação, 
José Rubens Rebellato.

TCU aponta crise de gestão e de custos nos hospitais universitários. Com tanta responsabilidade, há uma crise 
de gestão e de custos nessas instituições, o que foi apontado em levantamento do Tribunal de Contas da União.

Dos cerca de 7 mil hospitais brasileiros, apenas 2,3% são hospitais universitários, mas eles são res-
ponsáveis pelo uso de um em cada dez leitos, e de 25% dos leitos de UTI. Além disso, mais de 37% de 
transplantes de alta complexidade ocorrem em hospitais universitários.

O assessor da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Rio Grande do Sul, André 
Kirchheim, apontou os três principais problemas que precisam ser resolvidos de imediato. “A insuficiência 
e a precariedade de pessoal desses hospitais universitários; a questão de financiamento; e a necessidade 
de os hospitais terem autonomia gerencial, porque muitos desses gestores não têm autonomia”, explica.

11 - “Debater a vedação do uso de câmaras de bronzeamento artificial, efetuada pela ANVISA”

Data: 01/06/2010 
Autor do requerimento: deputado Vieira da Cunha
Convidados: diretor presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- 
ANVISA, Dirceu Barbano; membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do 
Conselho Federal de Medicina Ognev M. Cosac; presidente do Sindicato dos 
Salões de Barbeiro, Cabeleireiro, Institutos de Beleza e Similares do Estado 
do Rio Grande do Sul, Marcelo Francisco Chiodo; advogado do Sindicato 
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dos Salões de Barbeiro, Cabeleireiro, Institutos de Beleza e Similares do 
Estado do Rio Grande do Sul Emílio Martin Stade; diretor da Associação 
Brasileira de Bronzeamento, Miguel Carlos De Andrade Vietri; e a presidente 
do SINDESTÉTICA - Sindicato dos Empregadores e Profissionais Liberais em 
Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo, Daniela Oliveira Lopes.

Discussão sobre bronzeamento artificial é marcada por divergências. O Diretor da Anvisa afirma não 
existir bronzeamento seguro. Já os representantes das entidades ligadas ao setor pediram a suspensão da 
resolução da Anvisa, que proíbe o uso das câmara de bronzeamento artificial no Brasil. Segundo avaliação 
do setor, houve precipitação da autoridade sanitária.

Está comprovada pela Organização Mundial da Saúde a relação direta entre o uso das câmaras para 
bronzeamento artificial com o aparecimento do pior câncer de pele, que é o melanoma. E a exposição ao 
equipamento aumenta em 75% o risco de câncer - quando o início da prática se dá antes dos 35 anos 
de idade. A afirmação foi feita pelo diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu 
Barbano.

12 - “Discutir o Pagamento por Performance dos Profissionais do SUS”

Data: 08/06/2010 
Autor do requerimento: deputado Alceni Guerra 
Convidados: consultor em Saúde Suplementar Josué Fermon; diretor da IM-
PACTO - Tecnologias Gerenciais em Saúde, César Abicalaffe; e o secretário 
de Saúde de Florianópolis/SC, João José cândido Da Silva.

 

13 - “Debater o mal que o videogame causa à saúde”

Data: 22/06/2010 
Autor do requerimento: deputado Leonardo Vilela 
Convidados: presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, Luis Otávio 
Sales Ferreira Caboclo; diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça, Ricardo Morishita Wada; e um repre-
sentante do Ministério da Saúde.

14 - “Esclarecimentos sobre a situação dos Hospitais Universitários e de Ensino”

Data: 24/06/2010 
Autor do requerimento: deputada Solange Almeida 
Convidados: diretora do Departamento de Atenção Especializada da Se-
cretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, Maria Inez Pordeus 
Gadelha; assessor da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União no Rio Grande do Sul André Kirchheim; e o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino, Carlos Alberto 
Justo Da Silva.

TCU aponta crise de gestão e de custos nos hospitais universitários. Dos cerca de 7 mil hospitais brasi-
leiros, apenas 2,3% são hospitais universitários, mas eles são responsáveis pelo uso de um em cada dez 
leitos e de 25% dos leitos de UTI. Além disso, mais de 37% de transplantes de alta complexidade ocorrem 
em hospitais universitários. 

Com tanta responsabilidade, há uma crise de gestão e de custos nessas instituições - o que foi apontado 

 BRIzzA CAVALCANTE
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em levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU). O assessor da Secretaria de Controle Externo 
do TCU no Rio Grande do Sul, André Kirchheim, destacou os três principais problemas que precisam ser 
resolvidos de imediato: “A insuficiência e a precariedade de pessoal desses hospitais universitários; a ques-
tão de financiamento; e a necessidade de os hospitais terem autonomia gerencial, porque muitos desses 
gestores não têm autonomia”.

15 - “Discutir o preço dos medicamentos no Brasil”

Data: 29/06/2010 
Autor do requerimento: deputados Dr. Rosinha, Elcione Barbalho, Manato 
e Dr. Paulo César
Convidados: gerente do Núcleo de Assessoramento Econômico em Regu-
lação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Pedro José 
Baptista Bernardo; gerente executivo da Associação dos Laboratórios 
Farmacêuticos Nacionais – ALANAC, Serafim Branco Neto; presidente da 
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos - PRO-
GENÉRICOS, Odnir Finotti; e o vice-presidente do SINCOFARMA/DF e 
representante da CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços, Álvaro Da Silveira júnior.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera que os preços dos medicamentos no 
Brasil não são caros se comparados àqueles praticados na maioria dos países. A avaliação foi feita nesta 
terça-feira pelo gerente do Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), Pedro José Bernardo. Segundo ele, o controle dos preços é resultado das 
“ações de regulação do governo”.

O gerente executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), Serafim Branco 
Neto, que também participou da reunião, concordou com o representante da Anvisa e afirmou que os preços 
dos remédios no Brasil estão na média dos valores internacionais.

Contudo, para o deputado Dr. Rosinha (PT-PR), um dos requerentes do debate de hoje, os estudos 
apontados são insuficientes para avaliar o real custo dos remédios para a população brasileira. “Esses 
cálculos levam em consideração somente o valor unitário do remédio convertido em uma moeda comum. 
Para uma comparação útil, é preciso avaliar o preço dos remédios proporcionalmente ao poder de compra 
de cada população”, defendeu Dr. Rosinha.

16 - “Discutir a Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (RDC 25 de 2009), 
que dispõe sobre o Certificado de Boas Práticas de Fabricação”

Data: 30/11/2010 
Autor do requerimento: deputado Darcísio Perondi
Convidados: representante da Associação Brasileira de Biomedicina Luiz 
Francisco De Bellis Mascaretti; adjunto de Diretor da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, Luiz Roberto Da Silva Klassmann; secretário 
executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo 
Gouvêa; Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Carlos 
Alberto Franco Ballarati; vice-presidente da Sociedade Brasileira de Análises 
Clínicas, Irineu Keiserman Grinberg; e o assessor técnico da Confederação 
Nacional de Saúde Olympio Távora.

Laboratórios criticam regra de certificação da Anvisa

Representantes da área de medicina diagnóstica afirmaram que a Resolução 25/09 da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) poderá causar um apagão tecnológico nos equipamentos usados pelo 
setor no Brasil. Segundo eles, haverá concentração dos fornecedores no mercado brasileiro e os serviços 
poderão ficar mais caros. 

BRIzzA CAVALCANTE
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Em vigor desde maio deste ano, a resolução determina que os fabricantes estrangeiros de produtos 
médicos — como seringas, próteses e kits de diagnóstico — também sejam certificados pela Anvisa para 
garantir as “boas práticas de fabricação”, como já acontece com os brasileiros desde 2000. Um dos prin-
cipais problemas apontados é o custo desse procedimento: R$ 37 mil.

17 - “Debater questões relacionadas à residência médica no País”
 

Data: 07/12/2010
Autor do requerimento: deputados Raimundo Gomes de Matos e Darcísio 
Perondi
Convidados: 1º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos 
Vital Tavares Corrêa Lima; presidente da Associação Médica Brasileira, José 
Luiz Gomes Do Amaral; presidente da Associação Nacional dos Médicos 
Residentes, Nivio Lemos Moreira Júnior; secretária executiva da Comissão 
Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, Maria Do Patro-
cinio Tenorio Nunes; e o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Eduardo De Campos.

BRIzzA CAVALCANTE
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III - OUTROS EVENTOS

1 - Urbanização sem a devida infraestrutura social

Desde a década de 1950, o Brasil sofre intenso processo de urbanização. A população das cidades passou 
de 36% para 78% em 1990. Nesse período, mais de 100 milhões de cidadãos migraram para cidades sem 
a devida infraestrutura social. Os anos de instabilidade econômica, alta inflação e perda da capacidade de 
investimento do Estado levaram a uma profunda desestruturação do tecido social nas periferias dos grandes 
centros urbanos. 

E os problemas ocasionados por essa transformação tiveram maior impacto na geração de jovens. Em 
1940, o Brasil possuía 8,2 milhões de jovens entre 18 e 24 anos morando, em sua maioria, no campo. Hoje, 
o Brasil possui em torno de 35 milhões de jovens também vivendo, em sua maioria, nas zonas urbanas. Os 
índices de mortalidade por causas não naturais e os números de prisões de jovens mostram que a juventude 
brasileira está sofrendo, mais do que qualquer outra faixa etária, as consequências da incapacidade do Estado 
de garantir condições básicas para o desenvolvimento e para a construção da cidadania. 

Diante desse cenário, foi apresentado à sociedade um modelo de segurança baseado apenas em ações 
policiais reativas, sem investimento em inteligência, tecnologia, valorização das carreiras policiais e sem 
nenhum tipo de articulação entre os programas sociais. O estado passou a intervir de maneira criminaliza-
dora, sem, no entanto, ter a capacidade efetiva de combater o crime, que vem aperfeiçoando e ampliando 
seu poder.

2 - Prevalência das drogas e do álcool no Brasil

“Crack”: a palavra que consome o País

A “pedra da morte que custa apenas R$ 5,00 e atrai, indistintamente, ricos e pobres, crianças e adultos, 
desempregados e trabalhadores”. Foi dessa forma que o jornal Correio Braziliense iniciou uma série de re-
portagens (novembro de 2009) sobre a droga que “descobriu o Brasil”.

Interiorização 

Antes restrito aos grandes centros urbanos, o crack chega agora às pequenas cidades. As reportagens 
do Correio mostraram como a “pedra da morte se tornou a mais recente tragédia nacional.”.

Na publicação “Drogas y Conflicto”, do Transnational Institute – TNI (Holanda, novembro de 2004), o 
órgão analisou  a questão das drogas e da violência no Brasil. Segundo o estudo, o Brasil é o segundo país 
no mundo em consumo de cocaína.

A origem dos carregamentos é a América Latina (Venezuela, Brasil e outros). Os países mais citados 
que compõem a rota da cocaína da América do Sul para a Europa, via África são: Brasil, Peru, Venezuela e 
Colômbia. Autoridades da Guiné estimam que cerca de 60% da cocaína que chega ao País vem do Brasil.

Quanto à maconha, sabe-se que o Brasil produz grandes quantidades que, porém, não são suficientes 
para abastecer o mercado nacional. Dessa forma, acabam acontecendo grandes “importações” da droga a 
partir do Paraguai. 

Quadro preocupante

O Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009, divulgado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
(CNPD), disponibiliza dados sobre o consumo de drogas no Brasil.

O objetivo do Relatório, segundo o ministro Jorge Armando Félix, Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e presidente do CNPD, é dotar o País de uma fonte unificada de 
informações voltadas a orientar a resolução de problemas relacionados ao uso de drogas. No caso do crack, 
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diz o Relatório que, de 2001 a 2005, praticamente não houve aumento no número de usuários. Porém, na 
segunda metade da década, há evidências de uma associação entre o consumo, os agravos à saúde e a 
violência.

Sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública 
de ensino das capitais brasileiras, apresentou algumas constatações perturbadoras:

O uso de drogas não está restrito a determinadas classes sociais; os entrevistados do sexo masculino 
utilizam mais maconha, cocaína, energéticos e esteroides anabolizantes, enquanto as mulheres utilizam mais 
anfetaminas e ansiolíticos; o crack foi utilizado por 0,7% dos estudantes, o que é inferior ao observado nos 
Estados Unidos, onde 2,6% dos estudantes já experimentaram a droga.

Ainda de acordo com o Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009, os dados sobre mortalidade associada 
ao uso de drogas no período de 2001 a 2007 revelam 46.888 óbitos, dos quais o álcool foi o responsável por 
40.618, ou seja, 86,6%. 

A análise dos afastamentos laborais em decorrência do consumo de substâncias psicoativas no Brasil, 
no período de 2001 a 2006, mostra um total de 43.308, dos quais 56,7% foram devidos ao álcool, 8.691 à 
cocaína e 4.164 relativos a policonsumo.

No que diz respeito a aposentadorias devidas a acidentes e problemas relacionados ao uso de drogas, 
no período de 2001 a 2006, 75,3% foram devidos ao consumo de bebidas alcoólicas.

Em relação às ocorrências policiais devidas a crimes de posse e tráfico de drogas, registrados no País 
entre 2004 a 2007, relata-se a existência de 207.824 casos. No que diz respeito a apreensões de drogas 
pelo Departamento de Policia Federal, no período de 2001 a 2007, observa-se uma tendência de aumento 
da cocaína (78.328 Kg). Há, ainda, um acentuado aumento na apreensão de crack e mais de um milhão de 
toneladas de maconha. Também foram apreendidas drogas como LSD, ecstasy, haxixe, morfina, heroína, 
dentre outras.

O Relatório Brasileiro sobre Drogas – 2009 diz que a enorme dimensão desses problemas que sobrecarre-
gam toda a sociedade brasileira exige ações que aperfeiçoem sua abordagem, considerando a complexidade 
da questão, a inserção cultural do uso de substâncias, as diferenças regionais de padrão de consumo, a 
disponibilidade de recursos e as vulnerabilidades observadas em parcelas da população.

O Relatório utiliza dados de pesquisas e números oficiais. A sociedade brasileira, no entanto, acompanha 
no seu cotidiano, por meio dos canais de comunicação, a questão do crack. O assunto é tratado na TV, nas 
rádios, nos jornais e quem circula pelas ruas vê o drama das chamadas cracolândias.

Em Porto Alegre, custam em média 10 reais, sendo que um dependente pode chegar a fumar 20 pedras 
por dia. Sabe-se que os efeitos são similares à cocaína inalada ou injetada, porém, mais rápidos e intensos, 
pois o crack leva somente 15 segundos para chegar ao cérebro e seu efeito dura por volta de 15 minutos, 
bem mais rápido e danoso que a cocaína.

A compulsão para o uso do crack, que os usuários chamam de fissura, é muito mais poderosa que a 
desenvolvida por usuários de cocaína aspirada ou injetada. O usuário experimenta uma sensação de em-
polgação, euforia, bem estar, um aumento de sua capacidade intelectual e física. Desenvolve insensibilidade 
à dor e ao cansaço.

Especialistas afirmam que, atualmente, o crack é a droga que mais causa devastação no organismo do 
usuário. Faz-se necessário que haja forte incremento nos meios de tratamento a esses toxicodependentes, 
por meio de incentivos para a abertura de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, remunerados bem acima 
da média, e o credenciamento de leitos em fazendas terapêuticas, como fez o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, que financia mil vagas nessas instituições.

O problema das drogas é encarado pelo Ministério da Saúde como se fosse passível de ser solucionado 
em 26 CAPSAD, 34 consultórios de rua e promessas de leitos em hospitais gerais. Segundo especialistas, 
Parece claro que há uma cisão entre a realidade e a percepção da realidade, sintoma de esquizofrenia ins-
titucional. 

As tentativas do então presidente Lula, tanto em 2009 como em 2010, em combater a epidemia de crack 
esbarraram em questões burocráticas, operacionais e administrativas. Os CAPsAD ainda não funcionam 24 
horas, os leitos em hospitais gerais são insuficientes, os consultórios de rua são insignificantes, as comuni-
dades terapêuticas seguem à margem e assim por diante.
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 3 - Comissão Externa da Câmara dos Deputados  
destinada a analisar os efeitos das políticas antidrogas 
instituídas em Portugal, na Holanda e na Itália

Diante do crescimento alarmante do uso de drogas, em especial do crack, a Comissão de Seguridade So-
cial e Família decidiu se aprofundar no estudo da matéria com o intuito de obter subsídios para a elaboração 
de medidas e políticas efetivas no combate à disseminação de drogas no Brasil. Dessa forma, a Comissão 
criou, no dia 7 de abril, Comissão Externa destinada a analisar os efeitos das políticas antidrogas instituídas 
em Portugal, na Holanda e na Itália com o objetivo de analisar experiências internacionais relacionadas ao 
tema. Além da análise desses modelos, a Comissão Externa buscou também paradigmas nacionais a serem 
avaliados. A criação da Comissão foi proposta pelos deputados Vieira da Cunha (PDT-RS) e Germano Bonow 
(DEM-RS).

Experiência

O objetivo da Comissão Externa foi verificar em Portugal como é aplicada a internação compulsória de 
dependentes de drogas; discutir na Holanda o controle das lojas autorizadas a vender entorpecentes; e co-
nhecer na Itália a experiência contra os manicômios e o uso da psiquiatria no tratamento de drogados.

Após o trabalho, a Comissão realizou Seminário Internacional nos dias 5 e 6 de julho para discutir o 
tema. A intenção foi reunir os dados levantados durante as visitas ocorridas em Portugal, na Holanda e na 
Itália e os debates do seminário, para propor mudanças nas leis e nas políticas públicas, de modo a tornar 
mais eficazes os mecanismos de prevenção, além de aperfeiçoar o sistema de atendimento aos usuários, 
principalmente de crack. 

4 - Efeitos das políticas sobre drogas no Brasil
No segundo semestre de 2010, a Comissão realizou também encontros com representantes de poderes 

executivos e legislativos estaduais e municipais para discutir os efeitos das atuais políticas públicas sobre 
drogas, adotadas em diferentes regiões do País. Para o presidente da Comissão, deputado Vieira da Cunha, 
as visitas proporcionaram mais conhecimento e novas visões sobre o assunto.

Datas das visitas: 
- 29/11 – Fortaleza – Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e comunidade terapêutica “Desafio 

Jovem Ceará”.

- 30/11 – Maceió – Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas; Secretaria Especial de Promoção da Paz 
do Estado de Alagoas; Desafio Jovem Alagoas; e Centro de Triagem da Secretaria Especial de Promoção 
da Paz do Estado de Alagoas.

- 06/12 – Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

- 09/12 – Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança - Guaratinguetá (SP);

- 10/12 – Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CAPS-AD – CENTRA-RIO – Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro; e UPP do Morro Santa Marta;
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6 - Visita da Comissão Externa da Câmara dos Deputados em 
Portugal, na Holanda e na Itália

No período de 15 a 27 de maio, os deputados Vieira da Cunha (PDT-RS), Germano Bonow (DEM-RS), 
Alceni Guerra (DEM-PR), Bel Mesquita (PMDB-PA), Geraldo Resende (PMDB-MS), Sueli Vidigal (PDT-ES) 
e Antônio Carlos Chamariz (PTB-AL) cumpriram missão oficial na Europa. 

O foco de trabalho da Comissão foi o crack, droga capaz de produzir danos terríveis, tanto na saúde física 
do usuário como no âmbito sócio-familiar. O objetivo era obter subsídios para aprimorar ações e normativos 
voltados à prevenção e à repressão do uso de drogas e ao tratamento e à recuperação de toxicodependen-
tes.

5.1 - Missão oficial em Portugal 

Instituto da Droga e da Toxicodependência – IDT – 17/05

Essa visão levou a Assembleia da Republica a descriminalizar o uso de drogas no ano de 2001. Após 
essa reforma, e obedecidas certas condições, o usuário de drogas apanhado em flagrante deixou de ser 
interpelado pela justiça criminal e passou a ser objeto de controle de instâncias administrativas.

Uma das vantagens, segundo Dr. Cardoso, é que o agente estatal que entra em contato com o toxicode-
pendente não tem mais a obrigação legal de delatar o crime. “Uma vez apanhado pela polícia, o usuário de 
drogas não será encaminhado para a delegacia, mas para a comissão de dissuasão de sua região, que, se 
for o caso, oferecerá o tratamento específico e monitorará o toxicodependente, por meio da ação de agentes 
capacitados para a tarefa”, esclareceu.

Como, em Portugal, a toxicodependência é vista como assunto de saúde pública, o Ministério da Saúde 
é a mão do Estado, que coordena as ações relativas à prevenção e tratamento. No entanto, praticamente 
todos os ministérios participam, de forma integrada, no manejo dessa questão.

Em relação à prevenção, Dr. Cardoso informou ainda que, nas escolas portuguesas, o tema da toxicode-
pendência é matéria curricular cujos conteúdos são apresentados por professores capacitados e de forma 
não alarmista. “Veja-se que essa estratégia é sucedânea das tradicionais campanhas contra drogas, como 
as promovidas por policiais, bombeiros ou agentes de trânsito. Esse método facilita a apreensão pelos jovens 
e evita a apresentação de informações desconexas, assistemáticas e/ou contraditórias”, esclareceu.

Segundo o Dr. Manuel 
Cardoso (em pé), do 
Conselho Diretivo do IDT, 
o povo português não vê o 
toxicodependente como um 
criminoso, mas sim como 
um doente crônico que 
precisa de tratamento para 
controlar seus momentos 
de crise e para livrar-se do 
vício.
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Dr. Vasco esclareceu que, via de regra, os toxicodependentes são trazidos às comissões de dissuasão 
pela polícia que, após o flagrante, avalia se o caso configura tráfico de drogas ou consumo recreativo. 
“Havendo tráfico, o agente será encaminhado ao Ministério Público, que dará início ao processo criminal”, 
acrescentou.

Não sendo caso de tráfico e havendo adesão do usuário ao programa de tratamento prescrito pelo corpo 
técnico da comissão, o processo criminal será suspenso para, após cinco anos, ser definitivamente apagado 
– e não arquivado, desde que haja cooperação e boa conduta, frisou Dr. Vasco. Havendo outras infrações 
penais em concorrência com o consumo de drogas, os conteúdos serão tratados separadamente, ficando a 
comissão de dissuasão unicamente incumbida da questão relativa ao uso de drogas.

Após comprovada a toxicodependência, iniciam-se entrevistas entre o usuário e os profissionais de saú-
de, chamadas de diligências de motivação. Esse procedimento tem como objetivo fortalecer a motivação do 
usuário. Dentro desse espírito, são feitas inclusive incursões nas redes sociais do toxicodependente.

Havendo reincidência, a legislação portuguesa prevê penalidades de multas e de trabalhos comunitários 
com características pedagógicas, além de outras penas restritivas de direito.

Dr. Vasco Gomes informou ainda que, na legislação portuguesa, não há previsão de internação ou trata-
mento compulsórios. A única possibilidade é para o caso de doença mental associada ao consumo de drogas, 
desde que haja perigo para a ordem pública e mandado judicial.

Estatística

O resultado dessa política pode ser observado em números. “No início da atuação do IDT, havia cerca de 
13 mil dependentes nas ruas sem tratamento. Hoje, o número diminuiu para 8 mil. A diferença está contabi-
lizada como toxicodependentes que têm seu tratamento monitorado pelo Estado”, informou o representante 
do IDT.

Além disso, as características dos tratamentos são peculiares ao país: em Portugal, apenas 10% dos 
toxicodependentes correspondem a usuários de cocaína e seus derivados. A maior parte corresponde a 
usuários de heroína, cujo tratamento pode ser feito pela prescrição e administração de metadona – opiáceo 
disponível para a substituição da droga e que comprovadamente proporciona bons resultados, complemen-
tada por psicoterapia.

Dr. Manoel Cardoso argumenta que o diferencial positivo da política portuguesa sobre drogas é o fato de 
que todos os centros ou comunidades terapêuticas, de qualquer natureza, detêm profissionais da área de 
saúde qualificados e treinados especificamente para enfrentar o problema e seu funcionamento somente é 
autorizado após certificação do IDT.

Comissão de Dissuasão de Lisboa – 17/05

No dia 17 de maio, os 
integrantes da Comissão 
Externa foram recebidos 
pelo Dr. Vasco Gomes, 
psicólogo-clínico 
responsável pela Comissão 
de Dissuasão de Lisboa 
e pela advogada Nádia 
Simões.
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Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência – 18/05

O representante do Observatório, Dr. Gonçalo Felgueiras, informou que a finalidade da agência consiste 
em entender qual é a natureza do fenômeno das drogas; oferecer possíveis respostas para a resolução das 
questões relacionadas; identificar que tipo de intervenções produzem resultados positivos e, por consequência, 
obter-se as intervenções que são contraproducentes e avaliar as pesquisas sob um ponto de vista científico, 
sem julgamentos de ordem moral. 

Ação coordenada

Segundo Dr. Felgueiras, a agência procura classificar dados relativos a drogas ilícitas. Assim, coordena e 
analisa pesquisas nacionais e transnacionais, com ênfase na coleta de dados, na divulgação das análises, por 
meio da edição de relatórios periódicos, e na cooperação internacional, não somente no âmbito da Europa, 
mas com países de outros continentes e organismos internacionais, como a UNODC, a agência das Nações 
Unidas para o combate às drogas do ponto de vista da repressão e do crime associado ao tráfico.

A coleta de dados, em cada país, se dá nos chamados pontos focais. Em Portugal, o ponto focal é o 
Instituto de Drogas e Toxicodependência – IDT. Para Dr. Felgueiras, o diferencial da OEDT é proporcionar 
conhecimentos cientificamente obtidos a respeito da problemática das drogas em cada país membro da 
UE. “Assim, todos os países têm acesso a informações que os capacitam a oferecer respostas e determinar 
tendências, concentrando esforços e otimizando recursos”, esclareceu.

Dr. Felgueiras afirmou que atualmente percebe-se, na Europa, certa estabilidade no número de toxicode-
pendentes de opiáceos, enquanto cresce o número de usuários de cocaína e ecstasy. Em números absolutos, 
a droga mais utilizada é a cannabis sativa.

Segundo os profissionais do Observatório Europeu, a melhor estratégia é entender a toxicodependência 
como um problema de saúde pública. Com esse enfoque, os estudos do OEDT, desde 2006, buscam resposta 
relativas a prevenção e a tratamento.

Durante a palestra, o presidente do Observatório Europeu, Gregor Burkhart, informou que não há uni-
formidade nas legislações sobre drogas entre os países da Comunidade Europeia, mas se pode observar 
uma tendência no sentido de oferecer facilidades para transformar penas privativas de liberdade por outras 
restritivas de direito para aqueles que aderem voluntariamente aos tratamento disponíveis. Para eles, trata-
se de medidas positivas, pois afastam usuários de drogas menos experientes da influencia deletéria de 
criminosos condenados.

Burkhart informou ainda que os elevados gastos em campanhas de prevenção veiculadas na grande mídia 
não obtêm o retorno esperado. “Ao contrário, dados estatísticos comprovam que, associadas às campanhas, 
sobrevem um aumento do consumo de experimentação. As campanhas deveriam ser focadas somente em 
públicos específicos”, defende.

No dia 18 de maio, 
os parlamentares da 
Comissão Externa foram 
recebidos na sede do 
European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug 
Addiction – o Observatório 
Europeu da Droga e 
da Toxicodependência 
(OEDT), em Lisboa.
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Na avaliação do presidente do Observatório Europeu, Gregor Burkhart, é preciso mapear territórios, reco-
nhecer vulnerabilidades, de forma a otimizar a aplicação de recursos e, principalmente, inverter a mensagem, 
mostrando não apenas o aspecto doentio associado ao consumo de drogas, mas como é normal e muito 
melhor levar um estilo de vida saudável, longe das drogas.

5.2 - Missão oficial nos países baixos – Haia 

Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos – Minbuza 

Keizer explicou que os Países Baixos detêm um pequeno território densamente povoado, onde convivem 
mais de 100 nacionalidades; sua população tem grande tradição de tolerância, humanismo, consenso e 
privilégio às liberdades individuais; são um dos principais pontos de entrada da Europa; mantém separação 
de fato e de direito entre o Estado e as religiões e possuem fronteiras abertas.

Ele esclareceu que a atual legislação sobre drogas data de 1976 e que, por pressão dos demais países 
da Comunidade Europeia, a partir 2008, iniciou-se um grande debate nacional, coordenado pelo Ministério da 
Saúde, no qual participam o Ministério do Interior (forças de segurança, serviços de inteligência), Ministério 
da Justiça e representantes da sociedade civil. O objetivo é saber se a política em vigor deveria ou não ser 
atualizada. 

Entre os pontos mais discutidos, estavam a existência dos coffeeshops - locais onde é permitida a compra 
de até cinco gramas por dia de cannabis sativa e a abordagem pragmática do governo holandês em relação 
à questão da toxicodependência. 

Em relação à legislação holandesa sobre drogas, o representante do Ministério da Justiça Jean Luc Luisj 
explicou que o governo adota uma postura pragmática na área de combate ao uso de drogas. “Curar seria o 
melhor que poderia acontecer aos toxicodependentes”, salientou.

Porém, como o tratamento e a recuperação de usuários e dependentes de drogas é questão complexa, de 
difícil resolução, que ultrapassa os limites do poder de polícia do Estado, numa visão prática pode ser mais 
desejável e eficiente levar a cabo uma política de redução de danos. Afinal, “resolver metade do problema é 
melhor do que não resolver nada”, argumentou Keizer.

Nessa ótica, toleram a venda de maconha em pequenas quantidades em recintos comerciais denominados 
coffeeshops, cuja finalidade principal seria separar o consumidor de Cannabis, considerada uma droga com 
menor poder de ameaçar a saúde pública, dos traficantes de heroína. Assim, os coffeeshops são considerados 
como parte de uma política de redução de danos.

Keizer ressaltou que os holandeses consideram sua política sobre drogas bastante rígida. “Com exceção 
da cannabis, todas as outras drogas são expressamente proibidas e reprimidas com eficiência; há previsão de 
penas que podem chegar a 12 anos de prisão e multas de até 45 mil euros; e a média de consumo de drogas é 

Nos dias 20 e 21 de maio, 
a Comissão Externa foi 
recebida em Haia, na sede 
do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros dos Países 
Baixos – MINBUZA, pelo 
representante do Trimbos 
Institute - Netherlands 
Institute of Mental Health 
and Addiction -, Bob Keizer
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inferior à do restante do continente, segundo dados do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência”, 
destacou.  Keizer disse que os Países Baixos agem de forma coordenada com outras países e organismos 
internacionais; oferecem tratamento e recuperação para todos os dependentes que buscam ajuda, dentro de 
uma política de welfare state e sua política de redução de danos é efetivamente comprovada.

Em relação à política de redução de danos, a representante do Departamento de Políticas de Segurança 
do MINBUzA, Johanna Spreeuwenberg, informou que o conceito desta política não é uniforme no continente, 
sofrendo variações importantes de acordo com fatores ideológicos, entre outros. 

Classificação 

O representante do Laboratory for Health Protection Research – RIVM Jan van Amsterdam realizou estu-
do em parceria com Academic Medical Cener University of Amsterdam e com o Department of Psychiatry e 
Amsterdam Institute dor Addiction Research, visando classificar as drogas do ponto de vista de seu potencial 
destrutivo.

Segundo resultado do estudo, em ordem decrescente de potencial destrutivo estão o crack, a heroína, o 
tabaco, o álcool, as meta-anfetaminas, a cocaína, a metadona, as anfetaminas, o GHB (espécie de ecstasy), a 
benzodiazepina, a bupronorfina, a cannabis sativa, a ketamina, o ecstasy, o metilphenidate, os anabolizantes 
esteróides, o KHAT (espécie de cogumelo), o LSD e os cogumelos “mágicos”.

A pesquisadora brasileira Rafaela Rigoni, doutoranda do International Institute os Social Studies, cujo tema 
de estudo é a  perspectiva comparativa entre as políticas sobre drogas do Brasil e as dos Países Baixos, 
explicou a existência das salas de utilização de heroína, que existem na Holanda, (assim como na Espanha, 
onde são conhecidas como salas de pico, ou salas de chuto), que não são ambientes de livre acesso, onde 
qualquer um pode comprar e utilizar drogas livremente. Ao contrário, são ambientes mantidos pelo Estado 
onde dependentes cadastrados que já passaram sem sucesso por tratamentos, podem usar heroína sob 
supervisão de profissionais de saúde. Nesses recintos, o toxicodependente, além de médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais, técnicos de seguridade social e outros, pode também alimentar-se e fazer sua higiene 
pessoal.

Segundo Rafaela, ao concentrar todos os serviços em um só local, evita-se que o toxicodependente use 
um comportamento conhecido como shopping around, ou seja, o usuário de drogas não pode contar histórias 
diferentes aos diversos órgãos, o que poderia lhe dar vantagens no acesso a drogas ou benefícios sociais. 
Ao concentrar os serviços, o Estado tem uma visão e um cadastro único.

Transnational Institute - TNI e visita a um coffeeshop – Amsterdam - 21/5

À convite do Transnational 
Institute - organização não 
governamental destinada 
à prevenção do uso de 
drogas - a Comissão visitou 
o coffeeshop Dampkring 
(Haarlemmer Straat, 61), no 
centro de Amsterdam. 

Ouviu-se do proprietário que cada estabelecimento somente pode manter no máximo meio quilo de Cannabis 
em seu estoque. Nada impede, porém, que se vendam vários meios quilos no mesmo dia. Segundo informou 
o proprietário do coffeeshop Dampkring, seu estabelecimento chega a vender até 4 quilos por dia. Assim, 
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considerando-se que o preço médio é de 10 euros por grama, chega-se a um faturamento  diário de quarenta 
mil euros. A taxação é semelhante ao cigarro: cerca de 50%. Informou, ainda, que o Governo holandês não 
fornece novas licenças de funcionamento e que, em 80% dos municípios da Holanda não há coffeeshops.

5.3 - Missão oficial na Itália

Fundação Vila Marainni  - Roma - 24/5

Segundo Barra, a instituição fornece o tratamento e os medicamentos necessários, trabalhando em con-
junto com outros órgãos governamentais, como os responsáveis por assistência social, seguridade, entre 
outros. O Centro Vila Marainni atende cerca de 70 pessoas por dia, oferecendo atividades em suas depen-
dências e também nas ruas. O médico ressaltou que nas ruas estão os usuários e dependentes que ainda 
não querem se tratar.

Segundo ele, o centro oferece todas as terapias existentes. Entretanto, o Dr. Massimo revelou-se des-
crente quanto à possibilidade de cura quando a droga é a cocaína, uma vez que, para essa substância, não 
há terapia de substituição existente. O máximo que se usa são antidepressivos.

Estratégia 

Outras medidas seriam aquelas destinadas a coordenar esforços entre as unidades de saúde e de repres-
são policial. “Na Itália, quando policiais encontram um dependente de drogas, eles o trazem para os centros 
de tratamento, ao invés de levá-los à delegacia. Esse é o melhor caminho a trilhar pois, caso contrário, um 
simples dependente de drogas - um doente, portanto -, seria levado a ter contato com criminosos condenados 
e eventualmente sairia de uma cadeia com um grande aprendizado sobre o crime. Para ele, os toxicodepen-
dentes são apenas pobres de espírito”, ressalta o fundador da Vila Marainni.

Massimo Barra defende a descriminalização do uso, uma vez que a criminalização somente gera violência 
e estigmatização, o que não melhoraria em nada a situação do ser humano dependente de drogas. “De fato, é 
importante combater o tráfico mas, ao mesmo tempo, proporcionar condições humanitárias para o tratamento 
e a recuperação dos doentes”, enfatiza.  

Informou ainda que há cerca de 170 centros de tratamento médico na Itália e que compartilha das mesmas 
opiniões dos técnicos do Observatório Europeu a respeito das campanhas de prevenção de cunho geral e 
indiscriminado. Para ele, via de regra veiculam-se campanhas banais cujo efeito principal é o de estimular o 
consumo de experimentação em populações que não tiveram contato com drogas.

Sobre os dependentes em tratamento, informou Marra, há 12 mil em instituições privadas e 120 mil em 
órgãos públicos e, em nenhum deles, há instituições religiosas envolvidas.

No dia 24 de maio, a Comissão 
visitou a Fundação Vila 
Marainni, cujo fundador é 
o médico Massimo Barra. 
A instituição é associada 
à Cruz Vermelha italiana. 
Trata-se de um centro para 
tratamento e recuperação de 
toxicodependentes que já tratou 
mais de 30 mil pessoas desde 
1976, sendo o único que funciona 
24 horas por dia na Itália.
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Núcleo Operativo Per Le Tossicodependenze – NOT – Roma - 25/5

Além disso, explicou que, na Itália, as prefeituras detêm competência para as ações de segurança pú-
blica, onde funcionam os NOTs, escritórios voltados ao tratamento e à recuperação de toxicodependentes, 
baseados no trabalho de assistentes sociais e profissionais da área de saúde.

Segundo ela, a partir da edição da Lei nº 635/75, que deixou de penalizar os usuários de drogas, houve 
uma explosão nacional do uso de heroína injetável, até que, em 1990, por conta do Decreto Presidencial nº 
309/90, foram criados os NOTs e as Comunidades Terapêuticas. Esse diploma legal também tratou de alterar 
a situação do usuário de drogas.

Pela atual legislação, objetivos dos NOTs são: prevenir o consumo de experimentação por parte de popu-
lações que ainda não tiveram contato com drogas; impedir ou reduzir o uso de drogas por toxicodependentes; 
proporcionar condições para que o toxicodependente possa obter o necessário tratamento, com vistas a sua 
recuperação e sancionar as condutas ilícitas.

Hoje na Itália, esclareceu Paola Parisi, a lei confere discricionariedade ao juiz criminal para avaliar a con-
veniência de encaminhar o usuário ao tratamento, não só em função da quantidade de droga apreendida, 
mas principalmente em relação à qualidade e à pureza da substância, avaliadas por exames periciais. “Caso 
a quantidade e a pureza da droga estejam abaixo do limite legal, e o usuário não seja reincidente, será dire-
tamente encaminhado ao Núcleo Operativo, oportunidade em que será estimulado a aderir voluntariamente 
a um dos tratamentos disponíveis, em substituição a um processo no âmbito penal”, disse.

Também poderá haver outras penalidades administrativas, como a proibição do direito de dirigir veículos 
ou de se reunir em determinados recintos, prisão domiciliar ou outras penas restritivas de direitos. Essas 
sanções poderão ser revogadas, na medida da progressão do tratamento ou, em caso de reincidência, po-
derão ser agravadas gradualmente.

Dra. Paola Parisi, do Núcleo Operativo 
per le Tossicodependenze – NOT, em 
Roma, esclareceu que, diferentemente 
do que ocorre no Brasil, o instituto 
da prefeitura de Roma, na Itália, não 
configura o Poder Executivo Municipal. 
É, na verdade, um órgão interno do 
Executivo provincial e o coordenador, 
ou prefeito, é um servidor público de 
carreira, detentor de alta qualificação, 
que ocupa o cargo por indicação do 
presidente da província, após avaliação 
de mérito.
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Federação Italiana de Comunidades Terapêuticas – FICT – Roma - 25/5

Segundo Squillaci, o trabalho desenvolvido baseia-se numa abordagem humanitária, com estrito respeito 
à individualidade de cada um. Para a FICT, o principal objetivo é a reinserção social do toxicodependente. 
“Oferecemos tratamento para todos os tipos de dependência, tanto em relação a drogas ou álcool, como 
tratamentos relacionados a distúrbios alimentares ou ligados a jogos de azar, que também são vistos como 
doenças crônicas” esclareceu.

Questionado sobre quais as formas de financiamento existentes, respondeu dizendo que a maior parte 
das despesas da Federação são bancadas pelo Estado, em um regime denominado de “acreditamento”.

Critério de financiamento

Por esse regime, o Governo italiano paga pelos tratamentos disponibilizados de acordo com critérios 
pré-estabelecidos, baseados em índices de qualidade. Além disso, a Federação também obtém rendimentos 
pela venda de sua produção intelectual, gerada em pesquisas voltadas ao tratamento e à recuperação de 
toxicodependentes.

Luciano Squillaci informou que as atividades da Federação estão centradas no chamado “Projeto Ho-
mem”, segundo o qual, o indivíduo deve ser o ponto de convergência de atividades multidisciplinares. Assim, 
devem-se aceitar suas fragilidades e seus dilemas existenciais. É, antes de tudo, um programa educativo 
que convida à reflexão sobre comportamentos sociais, com vistas a um aprofundamento da consciência 
individual.

Essa proposta viabiliza um percurso de reabilitação dentro de um ambiente saudável e estimulante para o 
usuário e seus familiares, garantido por operadores devidamente qualificados e que acompanham o indivíduo 
em tratamento domiciliar ou nas dependências das comunidades terapêuticas.

Para Luciano Squillaci, política humanitária deve proporcionar condições para uma vida saudável e 
equilibrada, que permita minimizar, tanto para os indivíduos como para a sociedade, os danos causados por 
substâncias como drogas, álcool e tabaco.

O representante da 
Federação Italiana de 
Comunidades Terapêuticas 
Luciano Squillaci esclareceu 
que a Federação existe há 
mais de 25 anos e conta 
com mais de 800 entidades 
associadas, sendo uma entre 
várias que tratam do assunto 
na Itália.
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IV - SEMINÁRIO

1 - “Seminário Internacional Políticas sobre Drogas”
 
 

Políticas públicas de combate às drogas 
devem priorizar prevenção e tratamento

Estima-se que, no Brasil, a incidência do uso de crak ultrapasse a casa de um milhão de usuá-
rios. Durante o Seminário Internacional sobre Drogas, promovido pela Comissão de Seguridade 
Social e Família, especialistas internacionais defenderam o tratamento e condenaram a punição 
dos dependentes. Para eles, as políticas públicas devem ser baseadas no entendimento de que 

o toxicodependente não é um criminoso, mas um doente que precisa de tratamento especia-
lizado. Condenaram campanhas alarmistas e afirmaram que a descriminalização das drogas 

não altera o consumo.  Já os parlamentares criticaram a falta de diagnóstico sobre o consumo 
de drogas no País. Para eles, a atual Política Nacional sobre Drogas é uma superdosagem de 

remédio errado.

O seminário, realizado nos dias 5 e 6 de julho de 2010, ocorreu após uma série de visitas de parlamen-
tares da Comissão a países europeus para conhecer políticas públicas de combate às drogas. A intenção 
da Comissão foi reunir os dados levantados durante as visitas e os debates do seminário, para propor 
mudanças nas leis e nas políticas públicas, de modo a tornar mais eficazes os mecanismos de prevenção, 
além de aperfeiçoar o sistema de atendimento aos usuários, principalmente de crack. 

Participaram do seminário representantes dos ministérios da Saúde; da 
Segurança Institucional; e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência; da Associação 

Psiquiátrica Americana; e de instituições de atendimento a dependentes 
químicos da Itália, de Portugal e da Holanda
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Vieira da Cunha: é preciso priorizar a prevenção 

e o tratamento do dependente de drogas

O presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Vieira da Cunha (PDT-RS), ressal-
tou o papel do Congresso Nacional na elaboração de políticas públicas que tornem eficiente a atuação do 
Estado no combate ao narcotráfico, na prevenção e no tratamento de usuários. “Sabemos que o problema 
das drogas adquiriu dimensão tal que as providências são urgentes e inadiáveis. Hoje, no Brasil, famílias de 
todos os níveis sociais vivem o drama de ter membros envolvidos com a toxicodependência”, destacou.

Vieira da Cunha lembrou aos participantes que o modelo brasileiro de combate às drogas foi, por dé-
cadas, centrado na repressão. Para o parlamentar, é urgente a necessidade de uma política que priorize a 
prevenção e o tratamento do dependente de drogas que têm alto potencial de dependência, especialmente 
o crack. “É uma droga nova e agressiva, de baixo custo e muito acessível”, destaca.

O deputado observou que o seminário fez parte de uma série de iniciativas da Comissão de Seguridade 
Social e Família, em busca de experiências bem-sucedidas nacional e internacionalmente sobre o fenôme-
no das drogas. “É preciso dar uma resposta à altura da magnitude do problema, visando ao bem-estar da 
família brasileira, e que resulte em uma sociedade mais sadia, menos violenta e opressora. Boas práticas 
existem. Iniciativas com excelentes resultados podem e devem servir de parâmetro para que a saúde 
pública brasileira se estruture de maneira a enfrentar e vencer o desafio da drogadição”, ressaltou.

O relator, deputado Germano Bonow (DEM-RS), disse que o relatório teria como base as visitas inter-
nacionais e nacionais da Comissão Externa sobre o tema e os debates do Seminário Internacional de 
Políticas sobre Drogas. 

O deputado Vieira da Cunha (em pé) cobrou a necessidade de uma 
política que priorize a prevenção e o tratamento do dependente de 

drogas que têm alto potencial de dependência, especialmente o crack. 
“É uma droga nova e agressiva, de baixo custo e muito acessível”

Seminário internacional
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Especialistas internacionais condenam campanhas alarmistas
Segundo os palestrantes, as campanhas publicitárias sobre o tema não 

devem ser alarmistas, mas focadas nos benefícios de uma vida sem dependência

O presidente do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), Gregor 
Burkhart, afirmou que é necessário produzir campanhas que estimulem o não consumo de drogas 
como comportamento normal para os jovens. Também para o presidente do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência (IDT) de Portugal, João Goulão, as propagandas devem falar menos de drogas 
e mais de alternativas para a questão.

Já na avaliação do presidente da Fundação Villa Maraini (Itália), Massimo Barra, considerar todos 
do mesmo modo, só pelo simples fato de consumirem droga é um erro que traz graves consequên-
cias no plano terapêutico, de reabilitação e de reinserção social.

Na opinião do frei Hans Stapel, fundador das Fazendas da Esperança, onde são tratadas pes-
soas com dependência química, a publicidade deve mostrar ao jovem que o uso de drogas não é 
algo interessante. “Quando era jovem, fumar era chique, hoje é atrasado. Pode-se fazer o mesmo 
com as drogas”, disse.

Frei Hans defendeu o investimento espiritual como forma de tratar os dependentes. Segundo 
ele, é preciso ter coragem e firmeza para mudar o quadro de dependência existente no Brasil, pois 
se trata de um problema que cresce em uma velocidade inacreditável. “Chega de palavras bonitas. 
O egoísmo é a maior droga da sociedade moderna”, alertou.

Frei Hans (C) defendeu o investimento espiritual  
como forma de tratar os dependentes

Seminário internacional
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Tratamento deve ser individualizado

O representante do Ministério da Saúde, Bem Estar Social e 
Esporte dos Países Baixos, Marcel de Kort, acredita que as cam-
panhas sobre drogas deverão, no futuro, ser focadas na internet, 
“já que os jovens procuram informação na web”. Segundo ele, um 
mundo sem drogas é uma utopia. O problema das drogas, segundo 
Kort, está sempre mudando. 

Novas drogas, novo usuários. Daí a necessidade de o modelo 
holandês ser dinâmico e necessitar de ações inovadoras e pragmá-
ticas. “O que é relevante hoje, pode não o ser amanhã. É preciso 
que a política sobre drogas seja flexível. O que pode servir para a 
Holanda pode não ser bom para o Brasil”, afirmou. 

Segundo Marcel, não existe modelo perfeito para tratamento de 
dependentes químicos. “É preciso intervir individualmente. Reduzir 
danos não é essencial, mas é melhor de que não fazer nada. É 
preciso salvar vidas”, ressaltou.

Já a doutoranda no Institute of Social Studies da Holanda Ra-
faela de Quadros Rigoni observou que, na política sobre drogas 
holandesa, os princípios são pragmáticos – abordagem centrada na 
pessoa  (política diferente para drogas diferentes), além de serem 
voltados para a redução de danos – qualidade de vida para usuário 
e comunidade. 

O deputado Alceni Guerra (DEM-PR) criticou a política de crack 
proposta pelo governo federal. “Estamos nos despreparando com 
uma superdosagem do remédio errado”, afirmou.

Para Alceni Guerra (DEM-PR), é preciso retirar o usuário de 
crack do ambiente que o levou ao vício. Sem afastá-lo do traficante 
e sem terapia medicamentosa que possa minimizar os efeitos da 
abstinência, é impossível recuperá-lo. 

 Outro ponto da atual política criticado por ele é a falta de lei-
tos para o tratamento do dependente.  “Não há leitos suficientes 
para tratar usuários de crack e nem orçamento para aquisição 
de remédios para os dependentes, além da falta de profissionais 
preparados para lidar com a questão em hospitais e clínicas de 
reabilitação. “Precisamos ser alarmistas sim, pois estamos falando 
de potenciais 2 milhões usuários de crack e apenas 2.500 leitos”, 
criticou o deputado.

Programa do governo para o crack é  
superdosagem de remédio errado

Marcel de Kort

Deputado Alceni Guerra

Seminário internacional
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Descriminalização não altera consumo
Dados do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) revelam que, na 
Itália e na Inglaterra, a incidência do uso de Drogas não aumentou nem diminuiu com maior 
tolerância legal. Especialistas defendem tratamento dos dependentes e são contra punição

A descriminalização do uso de drogas não tem 
efeito sobre o consumo de substâncias ilícitas, afirmou 
o representante do OEDT Gregor Burkhart. Segundo 
ele, desde o início da última década, quando países 
europeus passaram a diminuir as penas impostas ou a 
flexibilizar a aplicação das normas contra usuários, as 
tendências de alta ou de queda no consumo entre as 
populações não sofreram nenhuma alteração.

Dois exemplos claros, segundo Burkhart, são a Inglater-
ra e a Itália. Neste país, já se observava uma tendência de 
alta no consumo de drogas, que foi mantida após a flexibi-
lização das normas contra usuários. Na Inglaterra, as esta-
tísticas nacionais já apontavam a diminuição do consumo, 
o que se manteve na mesma velocidade após o aumento 
da tolerância com os usuários na última década.

Segundo Burkhart, aparentemente os usuários não 
têm medo de ser penalizados pelo consumo. “O uso 
de drogas é um fenômeno complexo, em que fatores 
culturais têm muito mais efeito que simples normas 
legais”, explicou Burkhart.

Dados do OEDT mostram que o consumo de dro-
gas lícitas, como álcool e tabaco, segue as mesmas 
tendências do consumo de drogas ilícitas nas países 
do continente. Segundo o estudo, Alemanha e Reino 
Unido, por exemplo, apresentam alto consumo de 
todos os tipos de substância, enquanto na Finlândia 
e na Grécia as taxas de consumo são baixas. “Isso 

mostra que a aceitação social do consumo e a valorização de determinados comportamentos sociais são 
muito mais importantes na incidência das drogas”, afirmou.

Gregor Burkhart argumentou que o caminho para a diminuição do consumo de substâncias ilícitas passa 
pelo tratamento especializado dos usuários, longe das prisões. “A ideia é, cada vez mais, buscar tratamentos 
específicos para grupos de risco e regiões mais afetadas pelas drogas”, ressalta.

Verdadeiro problema

Para o presidente da Fundação Villa Marainni (Itália), Massimo Barra, os governos devem evitar políticas 
punitivas contra toxicodependentes. “Colocar um viciado na prisão é o mesmo que colocá-lo em uma univer-
sidade da criminalidade. Um consumidor de drogas é, em geral, mais prejudicial para si próprio que para os 
outros. Não existem toxicômanos que não possam deixar de consumir, seja qual for o tipo de dependência e 
do louco amor que têm pela droga. O verdadeiro problema do toxicômano não é o de consumir droga, mas 
o de não poder sobreviver sem ela”, disse o especialista.

Massimo Barra criticou as terapias que torturam, que, segundo ele, não são terapias, mas “atos criminosos”. “É 
preciso que o Estado esteja em permanente estado de vigilância nos programas de recuperação dos dependentes”, 
alertou. 

Segundo ele, a criação de estrutura terapêutica capaz de agir em todos os campos e sem preconceito 
é a melhor estratégia que um governo pode colocar em prática para combater o problema do consumo de 
droga e prevenir consequências mais nefastas. “Ao curar um toxicômano, impediremos que ele contribua 
para o aumento do fenômeno da toxicodependência, tornando-se um revendedor”, ressaltou.

Massimo Barra (C), disse que os governos 
devem evitar políticas punitivas contra 

toxicodependentes

Seminário internacional
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O psiquiatra e representante da Associação Psiquiátrica America-
na Eduardo Kalina, que também participou do seminário, afirmou 
que os governos devem investir em políticas especializadas para 
diminuir o consumo de drogas. Segundo ele, os usuários preci-
sam de tratamentos promovidos por profissionais atentos ao seu 
ambiente social. “As drogas têm sucesso porque, para os vicia-
dos, são uma chave ao mundo mágico onipotente da fantasia, em 
que eles podem ser quem quiserem – por isso, devemos garantir 
um tratamento amplo, inclusivo”, defendeu.

Priorizar o tratamento e  
evitar políticas punitivas

Falta diagnóstico sobre  
consumo de drogas no País

O relator da Comissão Externa criada para conhecer ex-
periências de combate às drogas em países da Europa, 
deputado Germano Bonow (DEM-RS), criticou a falta de 
informações do governo brasileiro sobre o consumo e a 
dependência no País. “Para efetuar um tratamento, é es-
sencial um diagnóstico”, disse o parlamentar, no último dia 
do seminário internacional de políticas sobre drogas, orga-
nizado pela Comissão de Seguridade Social e Família.

Subfinanciameno
Na opinião do deputado Osmar Terra (PMDB-RS), o programa do 
governo é “acanhado”. “O governo federal não colocou recursos no-
vos, são todos remanejados”, disse.

Eduardo Kalina

Deputado Germano Bonow

Deputado Osmar Terra

Seminário internacional
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Ninguém sabe o remédio certo para combater o crack

O secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência, general Paulo Roberto Uchoa, concordou com Germano Bonow sobre a falta de estudos 
sobre o tema. Segundo ele, existem dados ricos sobre o consumo de cocaína no Brasil, mas o crack 
é uma droga desconhecida. No entanto, disse que, até setembro, deve sair o resultado preliminar 
de uma pesquisa qualitativa sobre o uso de crack no Brasil, realizada pela Fiocruz. “A pesquisa 
vai revelar quantos são os usuários, a quantidade consumida, os motivos que o levaram a usar, os 
locais de uso e também os efeitos que essa droga provoca nas famílias”, esclareceu.

O general lembrou que o perfil do dependente no País é traçado pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), realizada a cada quatro anos pelo IBGE. “Outras pesquisas, como 
a de jovens em situação de rua e de estudantes de escolas públicas e privadas, ajudam a atualizar 
dados sobre o consumo de drogas no Brasil”, acrescentou.

Uchoa rebateu também as afirmações do deputado Alceni Guerra. “Ninguém conhece o remédio 
certo para combater a droga. Por isso não podemos dizer que o governo está usando o remédio 
errado”, disse Uchoa.

O general se referiu ao plano do governo federal, lançado em maio, para enfrentar o consumo 
de crack no País. O plano envolve um orçamento de R$ 410 milhões e prevê, entre outras ações, 
a ampliação do número de leitos para dependentes químicos em hospitais do SUS, de 2,5 mil para 
5 mil.

O coordenador do Programa de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Pedro Gabriel Godinho 
Delgado, argumentou que a política sobre drogas não é responsabilidade apenas do governo federal. 
“Ela não é só de uma ou outra área do governo e deve ser sustentada nos três âmbitos de gestão 
do Estado brasileiro - federal, estadual e municipal”, ressaltou.

Paulo Roberto Uchoa Pedro Gabriel Godinho

Seminário internacional
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Políticas voltadas aos jovens
Para a secretária de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Maria 

Luiza Rizotti, é essencial haver políticas específicas para cada realidade. Segundo ela, a vulnerabilidade entre 
os jovens é muito maior, pois eles estão mais próximos ao tráfico. “Integrar um plano nacional que trate essas 
pessoas é de nosso interesse, pois sempre recebemos depoimentos de famílias sobre seus sofrimentos em 
relação às drogas”, afirmou Rizotti.

Combate ao crack
A secretária-adjunta da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), Paulina Duarte, afirmou que 

o plano do governo de combate ao crack traz linhas estruturais de ação conjunta de órgãos federais, estaduais 
e municipais, além da sociedade. “O plano, instituído por decreto presidencial, visa a coibir a disseminação 
da droga, que tem alto potencial de dependência e mortalidade. Em outubro será divulgado um estudo feito 
pela Senad, em parceria com o Instituto Osvaldo Cruz, sobre uso do crack no País”, informou.

Paulina Duarte disse que o governo liberou R$ 410 milhões para ações de caráter imediato, como capaci-
tação de educadores para abordar o tema e ampliação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
tratamento de dependentes. A secretária disse que, dos R$ 410 milhões, R$ 90 milhões serão usados pelo 
Ministério da Saúde para duplicar o número de leitos destinados ao tratamento de dependentes.

Capacitação da rede básica de saúde
A coordenadora de saúde do adolescente e do jovem do Ministério da Saúde, Tereza de Lamare, disse 

que os quase 50 milhões de jovens, entre 10 e 24 anos, têm recebido um tratamento especial na política 
antidrogas. Ela citou a capacitação de profissionais da rede básica de saúde para cuidar da prevenção ao 
uso de drogas e não focar as soluções apenas na internação do dependente.

Integração de políticas de combate às drogas
O ministro de Segurança Institucional, Jorge Felix, disse que a Política Nacional sobre Drogas refletiu uma 

mudança no olhar do governo sobre o tema. “A política se tornou mais humanista, por diferenciar a abordagem 
dada ao dependente e ao traficante e garantir, ao dependente, meios de tratamento e de reinserção social”, 
esclareceu Felix.

Presidente do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, Jorge Felix argumentou que a atual política 
está focada na prevenção ao uso, em vez de priorizar apenas a repressão ao tráfico. “Poucas políticas foram 
elaboradas pela nossa sociedade de maneira tão democrática e maciça como essa”, observou ministro.

Jorge Félix argumentou que a construção de nova agenda nacional para a redução da demanda de drogas 
sinaliza para a necessidade de centrar esforços na integração das políticas públicas setoriais com a Política 
Nacional Antidrogas, com vistas a ampliar o alcance das ações, otimizar o emprego dos recursos públicos e 
maximizar os resultados para a sociedade.

Cooperação internacional 

Segundo o ministro, é preciso que haja uma cooperação internacional com respeito ao tráfico, com com-
partilhamento de dados, com ênfase na lavagem de dinheiro. “No Brasil, diferentemente de outros países, 
existe um mercado consumidor instalado em território nacional. E o mais preocupante: com a crescente 
interiorização do consumo”, acrescentou.  

Seminário internacional
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V - MISSÃO OFICIAL NO BRASIL 

Nos meses de novembro e dezembro de 2010, a Comissão Externa visitou Fortaleza, Maceió, Porto 
Alegre, Guaratinguetá e Rio de Janeiro, com o objetivo de obter uma visão global sobre a questão do uso 
de crack em nosso País.

1 - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – Fortaleza - 29/11

A Comissão Externa participou de Audiência Pública da Comissão de Seguridade Social e Família da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará sobre o tema “Questões das Drogas no Estado do Ceará”. A 
comissão é presidida pelo deputado estadual Antônio Granja . Participaram do evento os deputados federais 
Vieira da Cunha, Germano Bonow, Raimundo Gomes de Matos e José Linhares.

Participaram também o representante do Sindicado dos Médicos do Ceará José Maria Pontes, o secretá-
rio- adjunto do Esporte e Juventude do Estado do Ceará, Luis Gadelha Rocha Neto, o secretário-executivo 
do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Eu-
doro Santana, o presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Ceará, Herman Normando 
Almeida, e os deputados estaduais Fernando Hugo e Edson Silva.

Germano Bonow lembrou que, nos últimos 10 anos, o sistema de saúde brasileiro reduziu a oferta de 
leitos destinados a atendimentos psiquiátricos de 135 mil para menos de 35 mil leitos. “Enquanto isso, a 
população brasileira cresceu cerca de 40 milhões de habitantes, ou seja, o equivalente à população da Ar-
gentina”, ressaltou. 

Bonow alertou os participantes da audiência da existência de uma verdadeira epidemia ligada ao crack, 
droga poderosa que avassala todas as camadas sociais da sociedade brasileira. “O poder público deveria 
apoiar o trabalho das comunidades terapêuticas de forma mais incisiva. No Rio Grande do Sul, existem 151 
comunidades terapêuticas que trabalham sem qualquer ajuda do governo federal”, criticou. 

O deputado estadual Fernando Hugo alertou para o fato de que o álcool provoca males maiores que 
todas as drogas juntas, o que, para ele, seria justificativa suficiente para que o governo estadual retirasse a 
mensagem que encaminhou para a Assembleia do Estado acerca da redução do ICMS devido por ocasião 
da importação de bebidas como uísque, vodca, etc.

Sobre o problema do tratamento de toxicodependentes, afirmou que o sistema público de saúde brasileiro 
não consegue atender a demanda. “É preciso focar não somente na repressão, mas sobretudo na ressocia-
lização do toxicodependente, sem a qual não há como evitar a penitenciária ou o cemitério”. Em sua visão, 
é mais favorável que o tratamento se dê em centros especializados do que em ambulatórios gerais. 

O deputado estadual Edson Silva afirmou que o Brasil deveria combater a ação das Forças Revolucionárias 
da Colômbia no Brasil, a qual executaria ações em território brasileiro voltadas ao abastecimento de armas e 
drogas para os narcotraficantes de nosso País. Silva defende a internação compulsória de toxicodependentes 
e a criação de fundo nacional destinado a combater o uso de drogas e a criminalidade que lhe é inerente.

2 - Desafio Jovem Ceará – Fortaleza - 29/11

Também no dia 29 de novembro, os integrantes da Comissão Externa visitaram a comunidade terapêutica 
denominada “Desafio Jovem Ceará”. Os parlamentares foram apresentados à metodologia de tratamento e 
recuperação adotada. A instituição, que é evangélica e sem fins lucrativos, atua na prevenção ao uso drogas, 
na recuperação física, psicológica e espiritual do dependente químico e na sua reintegração social, sem 
distinção de raça, condição social, política ou denominação religiosa.

Os integrantes da Comissão Externa visitaram as instalações da comunidade terapêutica e conheceram 
parte da rotina de atividades dos internos que, no momento, estudavam língua portuguesa, sob orientação 
de duas professoras.
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O objetivo principal do Desafio Jovem Ceará é prevenir o uso de drogas e tratar usuários e familiares que 
vivenciam o problema. Seus objetivos específicos são promover a conscientização e favorecer a suspensão 
do uso indevido de drogas e o despertar de novos interesses, hábitos, valores e princípios, de forma que 
o recuperando possa assumir a responsabilidade da sua vida e da sua recuperação, além de aumentar a 
autoestima do dependente químico.

A instituição conta com médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, professores e pessoal administrativo, 
além de cozinheiras e auxiliares de cozinha. Para manutenção dos trabalhos, contam com recursos públicos 
repassados por meio de convênios que, segundo os dirigentes da entidade, não são suficientes para cobrir 
as despesas ao longo do exercício anual. Para completar a verba necessária, realizam bazares – onde co-
mercializam parte do artesanato produzido nas oficinas pelos internos e contam com doações espontâneas 
dos familiares, de cidadãos e de recursos obtidos em atividade de telemarketing.

3 - Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas - Maceió - 30/11

No dia 30 de novembro de 2010, a Comissão Externa reuniu-se no Plenário da Assembleia Legislativa do 
Estado de Alagoas, na cidade de Maceió. Na ocasião, o deputado Vieira da Cunha relatou aos presentes um 
resumo das atividades realizadas até então pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados. 

Maria Aparecida Silva de Menezes , assistente social ligada à organização não-governamental Associação 
Alagoana de Prevenção às Drogas, Atenção à Saúde Mental e Ecologia Humana, disse que o Conselho Es-
tadual de Entorpecentes não atua há dois anos, desde o final do mandato dos últimos conselheiros. “Apesar 
de terem sido realizadas eleições, o governo estadual ainda não deu posse aos novos conselheiros. Por 
conta disso, toda a política sobre drogas do Estado está comprometida”, criticou.

Maria Aparecida relatou que as OnGs contam apenas com pequeno apoio do Conselho Municipal de 
Maceió. Relatou, ainda, que os dependentes químicos que têm crises agudas somente são admitidos para 
internação no Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho por períodos máximos de 15 dias e que, após esse 
período, os protocolos de tratamento são descontinuados. Além disso, os toxicodependentes são tratados 
no mesmo recinto do pacientes psiquiátricos. 

Disse que os recursos da Secretaria Especial de Promoção da Paz, recentemente criada pelo governo 
estadual, são insuficientes para encampar todas as atividades desenvolvidas pelas comunidades terapêuti-
cas - algo em torno de R$ 400,00 mensais por interno. “Como consequência, as comunidades terapêuticas 
ficam obrigadas a angariar contribuições das famílias dos internos, fato esse que constitui um empecilho à 
adesão de pessoas de baixa renda”, criticou Maria Aparecida. Ressaltou ainda que sua Associação trabalha 
com foco na prevenção do uso de drogas, capacitando multiplicadores que atuarão em suas redes sociais. 
Disse que, no ano de 2009, receberam unicamente R$ 10 mil para custear a Associação, provenientes de 
emendas ao orçamento de parlamentares federais do estado.

A Conselheira do Conselho Estadual de Entorpecentes, Ubiratânia Maria Aurora de Souza Rodrigues 
Soares, relatou que no “Desafio Jovem Alagoas”, um dependente químico pode se tratar independentemente 
de contribuições de sua família.

Questionada se havia crianças consumindo crack em Maceió, respondeu que sim, e que, nesses casos, 
não havia previsão de tratamento, vez que as comunidades terapêuticas somente acolhem a partir da idade 
de 14 anos. “Aquele que quer se tratar procura o Centro de Triagem do Estado, onde, após passar por exame 
clínico e laboratorial, será encaminhado a uma das comunidades terapêuticas onde haja vagas. Entretanto, 
a demanda supera em muito as vagas do sistema, e os casos agudos somente têm tratamento no Hospital 
Portugal Ramalho, especializado em casos psiquiátricos”, relatou.
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4 - Secretaria Especial de Promoção da Paz do Estado de Alagoas - 
Maceió - 30/11

Também no dia 30 de novembro, os integrantes da Comissão Externa foram recebidos pela chefe de 
gabinete do secretário, Caterine Fragoso. Ela explicou que a sua pasta, criada em meados do ano de 2009, 
entre suas prioridades, tem a formação dos “agentes da paz” - pessoas selecionadas em comunidades onde 
há índices de violência superiores à média estadual.

Segundo ela, essas pessoas atuam inseridas em suas comunidades e espalham noções de não-violência. 
Assim, independentemente de serem líderes comunitários ou de simples membros das comunidades, as 
pessoas são convidadas a vivenciar oficinas e workshops destinados a divulgar o conhecimento de hábitos, 
costumes e iniciativas voltadas à propagação da não-violência. “Nessas atividades, também são apresen-
tadas palestras proferidas por juízes, médicos, psicólogos, administradores, policiais, além de profissionais 
de outras áreas, que procuram sensibilizar os participantes sobre os benefícios sociais de uma convivência 
pacífica, voltada para a realização de objetivos sociais”, ressaltou.

Em face dos padrões impostos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitãria - Anvisa para o credenciamento 
de comunidades terapêuticas, Caterine disse que optaram por trabalhar um tipo de instituição denominada 
“comunidade acolhedora”. Nesse modelo, é possível ao estado repassar recursos para entidades que, de outro 
modo, não teriam qualquer possibilidade de acesso a recursos públicos. Essas comunidades acolhedoras, 
segundo ela, baseiam seus tratamentos em terapia ocupacional e religiosidade.

A interface com os serviços de saúde se daria, então, no Centro de Triagem, onde o dependente químico 
é avaliado clinicamente por meio de exames, a fim de pesquisar se a pessoa detém outras moléstias além 
da dependência química e psicológica.

Em sua opinião, o programa estadual conta com vários diferenciais positivos, como veículos que podem 
levar a equipe de profissionais até a casa do toxicodependente - quando houver receio ou temor de sua parte 
- e tem como objetivo proporcionar tratamento para qualquer pessoa que procure ajude.

Indagada sobre o número de pessoas internadas atualmente, disse existir cerca de 700 dependentes 
químicos nas comunidades de acolhimento, cujo tempo médio de tratamento vai até 12 meses. “Nos casos 
agudos, a pessoa recebe tratamento médico e pode ser encaminhada a uma casa de passagem. E não há 
internação de crianças abaixo de 14 anos”, destacou.

5 - Desafio Jovem Alagoas – Maceió - 30/11

Após a visita à Secretaria da Paz, os membros da Comissão Externa conheceram as instalações do De-
safio Jovem Alagoas, onde foram recebidos pela presidente da instituição, Arlete Quiorato. Visitaram o pátio, 
os dormitórios e a área de lazer e atividades dos internos.

6 - Centro de Triagem da Secretaria Especial de Promoção da Paz do 
Estado de Alagoas – Maceió - 30/11

No Centro de Triagem, a Comissão Externa foi recebida pela assistente social que dirige o órgão, Môni-
ca Sarmento Pereira, a qual iniciou sua apresentação dizendo que a primeira etapa do programa estadual 
encerra-se no final de dezembro, quando passará por intenso processo de avaliação.

Disse que, desde já, observa a necessidade de reformular a metodologia e as condições físicas de várias 
comunidades de acolhimento. Sobre o processo de triagem de pessoas que acorrem ao Centro, disse que são 
avaliadas inicialmente por médico psiquiatra e, depois, por psicólogo. “Se for o caso de toxicodependência, 
a pessoa será encaminhada para uma bateria de exames laboratoriais e encaminhada a uma comunidade 
acolhedora, onde a internação média é de 9 a 12 meses, ou a uma casa de passagem, instituições onde são 
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acolhidas pessoas ameaçadas e/ou com risco de morte por interação com o tráfico de drogas”, esclareceu.

Segundo Mônica, em um ano e meio de funcionamento, o programa já internou 890 pessoas, das quais 500 
continuam em tratamento. A diferença refere-se aos casos de alta, desistência ou desligamento compulsório, 
para casos de descumprimento dos regulamentos internos de funcionamento das comunidades.

Disse que, em média, são atendidas 30 pessoas por dia. Destas, dois terços configuram o perfil para 
internação por toxicodependência. Lembrou ainda que há uma experiência piloto em andamento que interna 
pessoas de forma involuntária, desde que haja mandado judicial e acompanhamento do Ministério Público. 
Por fim, enfatizou que a equipe de profissionais da Secretaria Especial de Promoção da Paz tem como ob-
jetivo não desistir de nenhuma pessoa que necessite de tratamento.

7 - Porto Alegre (RS) - 6/12

Em Porto Alegre, a Comissão Externa participou de audiência pública realizada na Comissão de Saúde 
e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o tema “Questões das 
Drogas no Estado do Rio Grande do Sul”. A reunião foi presidida pelo deputado estadual Gilmar Sossella, 
presidente da Comissão.

Participaram também o representante da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de 
Porto Alegre e Presidente da Frente Parlamentar Anti-Drogas vereador Thiago Duarte; secretária-adjunta da 
Saúde do Rio Grande do Sul, Rejane Luisa Ritcher; secretária-adjunta da Saúde de Porto Alegre, Carolina 
Santana; diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil - Denarc, Ro-
berto Leite Pimentel; promotor de Justiça, representando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Rodrigo 
Schoeller de Moraes; presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, Ricardo Nogueira; representante 
do Hospital Mãe de Deus Ricardo Nogueira; presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, Maria Le-
tícia de Oliveira Garcia; representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas – FEBRACT; 
representante do Programa de Auxilio Comunitário ao Toxicodependente Paulo Laureano Brasil; e o presidente  
do Conselho Esadual de Entorpecentes, Edson Tabajara Rangel.

O deputado estadual Gilmar Sossella destacou a apresentação do projeto de lei estadual que propõe 
a criação de um programa que beneficia pessoas que concluíram tratamento antidrogas em comunidades 
terapêuticas, centros de atenção psicossocial e demais estabelecimentos de saúde. A proposta pretende 
incluir, através do trabalho, homens e mulheres que atualmente se veem privados de condições dignas de 
vida, por meio do incentivo da oferta de vagas de trabalho para pessoas que buscaram tratamento contra 
drogas, promovendo a reinserção social e profissional.

Para o deputado estadual Kalil Sehbe, o tema é de grande importância, em razão de não haver uma po-
lítica pública integrada que contemple a educação e a justiça terapêutica. Sehbe destacou a excelência de 
algumas comunidades terapêuticas do estado, ao mesmo tempo em que salientou a falta de regulamentação 
adequada para o funcionamento dessas instituições.

8 - Centros de Atenção Psicossocial – CAPS
Rejane Luisa Ritcher trouxe dados sobre o crack e outras drogas. Disse que, até o início desta gestão, não 

havia um programa específico para o enfrentamento da epidemia do álcool e outras drogas, especialmente 
o crack. “Houve a criação de 671 leitos em hospitais gerais para tratamento de álcool e outras drogas, espe-
cialmente o crack, em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. O estado conta com 134 Centros de 
Atenção Psicossocial – CAPS”, informou. Ela lembrou a criação de portaria regulamentando o funcionamento 
das Comunidades Terapêuticas, garantindo equipe mínima e plano terapêutico, no acompanhamento dos 
usuários em recuperação após a desintoxicação em hospitais. 

Segundo ela, houve a contratação de 731 vagas em comunidades terapêuticas para a reabilitação de 
usuários de crack e outras drogas. Disse também que a rede de atenção para o atendimento de usuários de 
crack e outras drogas é composta por três premissas básicas: prevenção, assistência e reabilitação.

A Estratégia de Saúde da Família, Prevenção Primeira Infância Melhor - PIM e Programa de Prevenção 
a Violência – PPV, são ações de assistência especialmente voltadas para o primeiro atendimento em servi-
ços de saúde, tratamento da abstinência e desintoxicação, feitos em leitos de hospitais gerais, em leitos de 
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hospitais psiquiátricos, ambulatórios especializados e CAPS.

Ritcher ressaltou que as ações de reabilitação de médio e longo prazo são realizadas por meio das comu-
nidades terapêuticas. Disse, ainda, que a rede de atenção integral conta com os seguintes pontos de atenção: 
equipes de estratégia de saúde da família em 443 municípios, programa PIM em 251 municípios e o PPV em 
50 municípios mais violentos do Rio Grande do Sul. As ações de assistência, reabilitação e reinserção social 
contam com 109 equipes/ambulatórios, 136 CAPS, 875 leitos em Hospital Geral, 810 leitos em Hospital Psi-
quiátrico, 671 leitos para álcool e drogas, seis municípios com Serviço Residenciais Terapêuticos, 731 vagas 
em comunidades terapêuticas e Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica em 27 municípios.

Carolina Santana acrescentou que no município de Porto Alegre existem 04 CAPS-AD, 04 CAPS – IN-
FANTIL, 243 leitos para psiquiatria, 108 leitos para dependência química, 39 leitos para alcoolismo em en-
tidades públicas e 73 leitos para dependência química em hospitais privados e que há ainda convênio com 
comunidades terapêuticas que oferecem 40 leitos para dependência química.

Já o delegado Roberto Leite Pimentel afirmou que o estado não sabe como lidar com a questão do usuário, 
que as medidas tomadas hoje em dia não passam de mero paliativo e que isso persistirá até que se descubra 
algo que resolva a questão do usuário.

O promotor de Justiça Rodrigo Schoeller de Moraes destacou o protocolo assinado pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pela Defensoria Pública do Rio Grande 
do Sul, pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, e pela Federação das As-
sociações de Municípios do Rio Grande do Sul. “O objetivo do planejamento e gestão sistêmica é fomentar a 
adoção de metodologia que possibilite alcançar a efetividade, a sustentabilidade e a paz, interna e externa. 
Para ele, levando-se em consideração que as causas do crescente desrespeito à natureza e à dignidade 
humana são sistêmicas, ou seja, decorrem de relações interdependentes e interrelacionadas entre diversos 
componentes do habitat, preconiza a adoção da metodologia de planejamento e de gestão sistêmicos, a 
qual possibilitaria, a partir do foco prioritário escolhido, a visão e a integração de recursos multidisciplinares, 
intersetoriais e transdisciplinares.

Para Maria Letícia de Oliveira, as ações sobre drogas não foram devidamente contratadas com os hospitais 
e que por esta razão o Conselho não tem como avaliar corretamente a questão das drogas.

Ricardo Nogueira disse que o hospital dispõe de 600 leitos, 2.500 funcionários e já realizaram 2,4 milhões 
de atendimentos. Para ele, o aumento no número de suicídios está relacionado ao uso de álcool e drogas. 

Na visão do vereador Thiago Duarte, a toxicodependência se inicia pelas drogas lícitas como álcool e 
tabaco. Para ele, uma das formas de prevenção passa pelo planejamento familiar. Ressaltou, ainda, a expe-
riência exitosa da terapia comunitária, coordenada pelo agente público e que não haveria como dissociar a 
internação, os CAPS e as comunidades. 

Ele destacou que 50% dos usuários de maconha utilizam drogas mais pesadas como cocaína e crack; que 
drogas legais como álcool e cigarro costumam ser as primeiras usadas pelos adolescentes e que os trafican-
tes conquistam o “cliente” com a maconha e depois oferecem drogas mais pesadas. Segundo o vereador, a 
idade média de início do uso do álcool é de 12,5 anos, do cigarro de 12,8 anos, da maconha de 13,9 anos e 
de cocaína e crack de 14,4 anos. 

Para Paulo Laureano Brasil, seria preciso fazer com que o dependente químico alcançasse a sobriedade e 
que o não uso fosse apenas uma parte do processo. Afirmou que a dificuldade das comunidades terapêuticas 
é a obtenção de recursos e o treinamento de técnicos que trabalham nas comunidades.

9 - Fazenda Esperança - Guaratinguetá - 9/12

No dia 9 de dezembro, a Comissão Externa visitou a Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança 
Casa de Apoio Sol Nascente. 

A Fazenda da Esperança, em Guratinguetá, conta com três centros de acolhimento, dois masculinos e 
um feminino. O Centro de Recuperação Feminino recebe atualmente 80 internas, de idades que variam de 
15 a 45 anos, que se ocupam com atividades de limpeza, artesanato e orientação espiritual. 
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Frei Hanz Stapel explicou aos parlamentares a metodologia de tratamento e recuperação adotada. A ins-
tituição é uma associação de fiéis, sem fins lucrativos, reconhecida pela Igreja católica, chamada Família da 
Esperança. Seu trabalho se dá em diversos campos sociais, sendo que o principal a recuperação psicológica 
e espiritual de jovens dependentes químicos. Frei Hanz explicou que o trabalho se baseia em dois princípios: 
vida em comunidade e espiritualidade. 

O religioso explicou que as Fazendas da Esperança acolhem atualmente 2.500 jovens, com idades entre 
15 e 55 anos, espalhados em 52 comunidades por 23 estados do Brasil e em mais 20 comunidades em 10 
países. Nos seus 28 anos de existência, já acolheram mais de 20.000 jovens. 

Os parlamentares visitaram também o primeiro centro de acolhimento masculino, onde conheceram as 
fábricas de produção de água sanitária e de reciclagem de plástico, que é coordenado por Antônio Eleutério 
Neto, ex-interno e por Elio Lenza. Em seguida, dirigiram-se ao segundo centro masculino, afastado da cida-
de, que acolhe cerca de 120 jovens com idade entre 15 e 50 anos, os quais se ocupam com atividades de 
limpeza, trabalho da terra e orientação espiritual.

O trabalho de recuperação de jovens, desenvolvido na Fazenda Esperança, se dá através da inserção do 
jovem na comunidade terapêutica, num estilo de vida familiar, pautado no respeito ao outro, na responsabi-
lidade e solidariedade. Além disso, há acompanhamento individualizado, com ações específicas com vista 
à desintoxicação natural, sem uso de medicamentos, com contato com a natureza por meio do cultivo de 
plantas, animais, horticultura e jardinagem. São proporcionados inúmeros momentos de socialização, através 
do esporte, da cultura e do lazer, com o objetivo de estabelecerem relacionamentos de amizade e confiança 
e através da vivência da espiritualidade procuram construir valores e dar sentido à vida. Nesse sentido, a 
participação das famílias seria fundamental no processo de recuperação. 

10 - Centro de tratamento e reabilitação de adictos – Caps-Ad – 
Centra-Rio - Rio De Janeiro - 10/12

Na cidade do Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro, os integrantes da Comissão Externa foram recebidos 
no Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CAPS-AD – CENTRA-RIO, da Secretaria de Estado de 
Saúde e Defesa Civil, pela diretora técnica, Selma de A. Pau Brasil.

Segundo a diretora, o Centra-Rio possui 60 funcionários, entre os quais 6 médicos psiquiatras, 1 médico 
acumpunturista, 1 médico homeopata, 3 médicos clínicos, 13 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 nutricionis-
ta, 1 farmacêutico, 2 enfermeiras, 1 professor de educação física e 3 técnicos em enfermagem. Disse que a 
maior procura é devida ao abuso de álcool e que os casos de crack apareceram de dois anos para cá, mas 
que recentemente os meninos estão voltando a cheirar cola em razão de estarem vendo os danos causados 
pelo crack. 

Ela ressaltou que o atendimento para qualquer pessoa que procure ajuda é imediato; que todos passam 
por um processo inicial de entrevista, internação - quando é o caso -, e encaminhamento para a rede de 
assistência social. “Há dificuldade de internação para pacientes na área da saúde mental, pois há falhas na 
atenção básica em relação a álcool e drogas”, relatou. Segundo ela, as emergências contam com Unidades de 
Pronto Atendimento – UPA, as quais dispõem de 20 leitos, mas há três hospitais para emergências de saúde 
mental que são: Instituto Philippe Pinel - PINEL, Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – IPUB e o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro – CPRJ; que se tem recorrido a três clínicas populares, 
que são organizações não governamentais ligadas a instituições religiosas, em convênio com a Secretaria 
Estadual de Assistência Social e de Direitos Humanos, que oferecem 240 leitos, 80 cada uma, funcionando 
no modelo de comunidades terapêuticas. Porém, não raro, ocorrem casos de violência entre pacientes que 
terminam em morte. “Por esta razão, introduziram-se equipes de saúdes para atuarem nestas clínicas popu-
lares. Ali, os pacientes costumam ficar até 45 dias e são mantidos pelo estado”, ressaltou Selma Brasil. 

Para ela, a questão do álcool e das drogas não cabe só na saúde, pois envolve a assistência social, cul-
tura, educação e outros, e que o Centra-Rio não é a realidade do município do Rio de Janeiro, que tem um 
percentual de 30% de recuperação dos pacientes.
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11 - Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 10/12

Na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Externa discutiram o tema 
“Questões das Drogas no Estado do Rio de Janeiro”, com as representantes da Secretaria Estadual de Saúde 
e Defesa Civil. Participaram do encontro a assessora da Área da Saúde Mental – SESDEC Viviane Tinoco; 
representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assessora da Área Técnica de Saúde Mental – SMSPC, 
do município do Rio de Janeiro Regina Senna. 

Viviane Tinoco descreveu a política sobre drogas adotada pelo estado do Rio de Janeiro, que tem como 
principais componentes a atenção básica, a atenção nos CAPS-AD, ambulatórios e outras unidades extra 
hospitalares especializadas, a atenção hospitalar de referência e a rede de suporte social (associações de 
ajuda mútua e entidades da sociedade civil), complementar à rede de serviços disponibilizados pelo SUS.

Em relação ao crack, ela disse que o estado segue as orientações instituídas pelo Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. Para tanto foram criados: CAPS-AD II e III; Estratégia de Saúde da 
Família – PSF/NASF 3; leitos em hospital geral; estratégias de redução de danos; consultórios de rua; casas 
de acolhimento transitório – CAT 1 /CAT 2/ CAT – Infanto-Juvenil; pontos de acolhimento; e a supervisão 
rede AD.

Regina Senna relatou que o município possui dois CAPS-AD e estão implantando o projeto de consultório 
de rua, com equipes multidisciplinares. Afirmou ainda que, depois da restauração da ordem no “Complexo 
do Alemão”, os CAPS da região, mesmo não sendo ADs, estão recebendo um grande número de pessoas 
com crise de abstinência.

Já a psicóloga Márcia Pasarelles ressaltou a falta de um hospital específico para a recuperação dos depen-
dentes, da implantação das comunidades terapêuticas e da falta de normatização destinada a regulamentar-
lhes o funcionamento.

12 - UPP Do Morro Santa Marta - Rio De Janeiro, 10/12

Também na cidade do Rio de Janeiro, a Comissão Externa visitou o Morro Santa Marta para conhecer 
a Unidade de Polícia Pacificadora – UPP lá instalada. Os integrantes foram recebidos pela comandante da 
unidade, major Pricilla Azevedo, cuja UPP conta com 120 policiais. 

Além da questão da segurança, o projeto para a comunidade trouxe outras melhorias sociais, como a 
construção de casas e creches, saneamento básico, acesso gratuito a internet sem fio, regularização da rede 
elétrica e implantação de bondinhos que levam os moradores ao topo da comunidade em aproximadamente 
10 minutos. 

Segundo a major Pricilla, no início da UPP, parcela de moradores do Morro Dona Marta resistiu ao novo 
projeto. “É compreensível, haja vista que a população da favela ficou por muitos anos sem conviver com a 
Polícia Militar. O maior problema encontrado no processo de implantação da UPP foi o fato de que alguns 
moradores tinham a polícia como inimiga. Hoje, cerca de 98% dos moradores sabem que a Polícia Militar só 
quer o melhor para a comunidade, o que pode ser comprovado por recente estudo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Pesquisa Social – IBPS, encomendada pelo jornal “O Globo”, que mostra que as UPPs são 
amplamente aprovadas em favelas, com índice de aprovação de 92%”, explicou.
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VI - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO EXTERNA

Conclusões
Segundo análise da Comissão Externa, fica claro que o mais importante ponto a se destacar é que todo 

toxicodependente que procure ajuda deverá receber o devido tratamento por parte do sistema de saúde pú-
blica brasileiro, seja em casa de acolhimento, hospital geral ou psiquiátrico, comunidade terapêutica, CAPs, 
ambulatório ou em qualquer outra unidade de tratamento de usuários de álcool e drogas do País.

Prevenção
A prevenção do uso de drogas deve ser efetivada nos moldes preconizados pelo Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência, o qual sugere a adoção de duas estratégias: uma destinada à população em 
geral, onde devem ser enfatizados os benefícios de um estilo de vida normal e saudável (prevenção ambiental) 
e outra, voltada para ações centradas em regiões e grupos que apresentem maior vulnerabilidade às drogas, 
como, por exemplo, áreas urbanas conhecidas como cracolândias, jovens, desempregados, moradores de 
rua, etc. (prevenção específica).

Destaca-se, sobretudo, que a prevenção voltada a jovens deva, por certo, contemplar a frequência à escola 
em tempo integral, método de eficiência reconhecida por todos os especialistas da área. A esse respeito, é 
preciso viabilizar a Proposta de Emenda à Constituição 141/2007, do deputado Alceni Guerra, em tramitação 
na Câmara dos Deputados, e que “fixa o tempo ininterrupto de oito horas diárias nas escolas públicas”, a ser 
cumprido por crianças e adolescentes no Brasil.

Prioridades
É necessário mapear territórios e reconhecer vulnerabilidades, de forma a otimizar a aplicação de recur-

sos;

Deve-se inverter a mensagem das campanhas, que mostrariam não mais o aspecto doentio associado ao 
consumo de drogas, mas as vantagens de se levar uma vida normal e um estilo de vida saudável;

É urgente a necessidade de se rever a legislação que trata da publicidade de bebidas alcóolicas, a qual 
deveria ser banida da mídia;

A legislação deverá proibir a participação de quaisquer entidades públicas no patrocínio de eventos ligados 
ao consumo de álcool e tabaco;

Deverão ser ampliados e aperfeiçoados programas de prevenção do uso de bebidas alcoólicas e drogas 
voltadas para a escola e para a família;

Os serviços de atendimento telefônico deverão ser prestigiados, devendo o Estado oferecer a estrutura 
necessária para que qualquer cidadão que deseje possa receber informações precisas sobre o tema;

O Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas deverá ser devidamente estruturado e efetivamente 
captar, compilar e tornar disponíveis, anualmente, todos os dados relativos ao combate ao uso de drogas e ao 
tratamento, recuperação e reinserção social de toxicodependentes, de forma a viabilizar a gestão do Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas pelo Poder Executivo e à fiscalização, pelo Poder Legislativo.

Tratamento
O sistema público de saúde deverá, prioritariamente, oferecer tratamento a todos toxicodependentes que 

procurem ajuda, de acordo com os princípios da equidade, universalidade e integralidade.

No caso em que houver indicação clínica, deverá o Poder Público garantir condições de desintoxicação 
ao dependente químico.

O tratamento será sistêmico, ou seja, deverá ter início em uma casa de acolhimento - onde se fará a triagem 
e o encaminhamento, se necessário, a um hospital geral ou psiquiátrico, CAPsAD, comunidade terapêutica 
ou qualquer outra instituição de tratamento. A partir daí, é fundamental que sejam dadas condições para que 
o recuperando se reintegre à família e ao ambiente laboral.
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É preciso garantir o funcionamento das unidades de autoajuda e comunidades terapêuticas, uma vez que 
constituem importantes elos no sistema de tratamento de toxicodependentes no Brasil. Como se sabe, o 
trabalho dessas instituições é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde voltado à 
recuperação de toxicodependentes, o que será possível com capacitação, financiamento público (segundo 
os modelos italiano e argentino) e a convicção de que, com fé, trabalho e convivência, poder-se-á recuperar 
cidadãos da terrível dependência causada pelo crack.

O Estado deverá proporcionar condições efetivas de acompanhamento e apoio sócio-familiar, vez que o 
processo de desestruturação não se dá somente no indivíduo dependente de drogas, mas também em seu 
núcleo familiar.

É preciso aumentar o número e a carga horária dos CAPsAD.

O governo federal deverá instituir incentivos e transferir recursos aos municípios que instituam e/ou 
mantenham projetos nas áreas de tratamento de toxicodependentes, bem como nas áreas de prevenção e 
reinserção social.

Reinserção Social
A reintegração à família e à sociedade deve ser um objetivo constante de qualquer política pública volta-

da à recuperação de toxicodependentes. O Estado deverá prover bolsas destinadas a custear a formação 
e o aperfeiçoamento profissional do toxicodependente, bem como oferecer estímulos para que empresas 
possam contratar pessoas egressas dos tratamentos contra dependência química, pois, como dito, não há 
como proporcionar condições de recuperação que não contemplem o imediato retorno do recuperando ao 
mercado de trabalho.

Mesmo após a inclusão do toxicodependente num programa laboral, é necessário que o Poder Público 
continue oferecendo a ele condições de acompanhamento de sua saúde física e mental, em face das espe-
cificidades do tratamento e da possibilidade de ocorrência de recaídas.

Nesse sentido, ressalta-se o exemplo proveniente da Secretaria da Promoção da Paz do Estado de Ala-
goas, que oferece estímulos para que empresas prestadoras de serviços terceirizados ao estado contratem 
egressos do sistema de tratamento de toxicodependentes do Estado.

Repressão
Como se viu nos recentes episódios ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, é de fundamental importância 

que o Poder Público utilize os recursos da área de segurança de forma coordenada, ou seja, é vital que o 
governo federal, os governos estaduais e do Distrito Federal e as prefeituras adotem ações conjuntas que 
potencializem os recursos humanos e materiais disponíveis. Além disso, a Comissão Externa sugere a im-
plementação dos seguintes princípios e providências:

O Brasil deverá melhorar as condições legais para a transformação de penas privativas de liberdade para 
restritivas de direito, a fim de separar o usuário de drogas do criminoso condenado;

A diplomacia brasileira deverá empenhar-se para melhorar as condições de cooperação internacional, 
seja por meio do compartilhamento de dados, seja pelo combate às facilidades à lavagem de dinheiro do 
narcotráfico;

É preciso valorizar e ampliar as ações desenvolvidas pelo Pronasci, que vem se mostrando bastante 
efetivas no combate ao uso de drogas no Brasil;

É necessário que o Estado prestigie as UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora, modelo de instalação 
policial que tem mostrado eficiência no combate ao uso de drogas e à repressão ao crime no estado do Rio 
de Janeiro.

O governo federal deverá destinar mais recursos materiais e humanos para a proteção e defesa de nossas 
fronteiras, fortalecendo o Exército, a Marinha a Aeronáutica, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, 
de forma a melhorar as condições de repressão ao tráfico de entorpecentes e ao crime organizado.

Redução de danos

O Estado deverá desenvolver políticas e estratégias destinadas a diminuir os efeitos deletérios que o uso 
de drogas pode causar ao indivíduo, quando esses riscos não puderem ser eliminados; essa atitude constitui 
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mais um aspecto da humanização do tratamento de toxicodependentes, pois reconhece as dificuldades do 
processo e busca, de forma prática, diminuir os danos que o consumo de drogas provoca no organismo; 

Admitindo-se um enfoque pragmático para a questão, faz sentido que o Poder Público aceite e financie as 
comunidades terapêuticas, cujas estruturas não estejam inteiramente em conformidade com a legislação de 
regência; não há como negar que essas instituições suprem uma lacuna deixada pela atuação estatal e, em 
face disso, não se pode permitir que uma parcela importante de toxicodependentes que busca ajuda fique 
sem atendimento por falta de vagas.

Tratamento compulsório
Sem que se desconsiderem os direitos e garantias fundamentais, inscritos no art. 5º da Constituição Fe-

deral, deverá haver um debate sobre a eventual ampliação de instrumentos legais destinados a autorizar a 
internação compulsória de usuários de crack que se encontrem em situação de desgoverno pessoal.

Deverão ser criados CAPsADs com características especiais, dotados de equipe com qualificação espe-
cífica, de forma a receber pacientes enviados para tratamento compulsório por mandado judicial e acompa-
nhamento do Ministério Público.

 

Parecer aprovado
O Relatório da Comissão Externa criada para analisar políticas sobre drogas instituídas em Portugal, 

Holanda, Itália e Brasil foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família no dia 15 de dezembro 
de 2010.

Parecer do relator 
O relator da Comissão Externa sobre Drogas, deputado Germano Bonow (DEM-RS), sugere em seu 

relatório final as seguintes medidas:

Criação, pela Legislatura que se inicia em 2011, de uma nova Comissão Externa da Comissão de Se-
guridade Social e Família com os mesmos objetivos desta que se encerra, para que se dê continuidade na 
análise da legislação de outros países e no aprimoramento da discussão sobre a problemática das drogas 
no âmbito do Poder Legislativo brasileiro;

Pedido de Auditoria Operacional e Financeira ao Tribunal de Contas da União, para que fiscalizem, com 
ênfase nos recursos e ações destinadas ao combate ao uso de drogas e ao tratamento e recuperação de 
toxicodependentes, eventual morosidade na aplicação de recursos disponibilizados pelo Governo Federal 
por ocasião do Plano Emergencial de Combate ao Crack de 2010;

Aprovação de Requerimento de Indicação da Comissão de Seguridade Social e Família ao Poder Executivo 
destinado a aumentar os recursos orçamentários, fortalecer e subordinar a Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas – SENAD diretamente à Presidência da República, dando status de Ministro de Estado ao 
atual cargo de Secretário que, assim, passaria a ter iguais condições para coordenar políticas públicas com 
os demais membros do Primeiro Escalão;

Criação, em todas as unidades da Federação, de órgãos executivos como Secretarias de Estado ou equi-
valentes, ligadas diretamente ao Governador do Estado ou do Distrito Federal, com dotação orçamentária 
própria, nos moldes da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD; e

Execução obrigatória e integral dos orçamentos públicos dos três níveis de governo relativos ao combate 
ao uso de drogas e ao tratamento e reinserção social de toxicodependentes, vedado o contingenciamento.

Ineficiência 
O coordenador da Comissão Externa, deputado Vieira da Cunha (PDT-RS), ressalta que o texto aprova-

do comprova a ineficiência da Política Nacional de Saúde Mental, responsável também pelo tratamento da 
dependência química, e a necessidade da ampliação de novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), 
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unidades de atendimento aos usuários de drogas. 

Vieira da Cunha lembra que os CAPs têm a responsabilidade pela execução da política de saúde mental, 
como prestar atendimento clínico, promover a inserção social dos pacientes, evitando internações em hos-
pitais psiquiátricos. “O país possui 1.541CAPs, enquanto mais de 80 mil leitos psiquiátricos foram fechados 
nos últimos 20 anos, período em que a população do país cresceu em 40 milhões de pessoas. No Distrito 
Federal, não existe nenhum CAPs de atendimento 24 horas, apesar dos problemas sociais que o crack tem 
causado entre os brasilienses”, criticou o parlamentar.

Debate com setores da sociedade
Outro ponto destacado pelo deputado Vieira da Cunha, é a necessidade de debate entre a sociedade civil 

e os governantes, pois o assunto é de grande complexidade. Ele destaca as políticas públicas portuguesas 
e entende que algumas delas possam ser aplicadas aqui. “O que me parece indiscutível é que o problema 
das drogas deve ser tratado como uma questão de saúde pública. Vejo a descriminalização como uma pos-
sibilidade que deve ser debatida. Temos uma legislação avançada, mas a rede de saúde do Brasil não está 
preparada para atender os necessitados. Em Portugal, o dependente químico só é tratado quando se dispõe 
a isso. Também existe um sistema que mapeia as regiões, determina as situações mais críticas e os focos 
de consumo”, ressaltou o coordenador da Comissão Externa.
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VII - PROPOSIÇÕES APRECIADAS NA COMISSÃO

1 - Proposições Aprovadas:

PL - 1534/2007
Dispõe sobre a cobertura pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de intervenção cirúrgica reparadora, e dá 
outras providências. 

Autor: GONzAGA PATRIOTA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação deste, do PL 2481/2007, do PL 3278/2008, do PL 5136/2009, do PL 5625/2009, e do PL 
3084/2008, apensados, com substitutivo. Em 10/03/10.

PL - 1814/2007
Cria o Sistema Nacional de Controle de Acidentes de Consumo - SINAC.

Autor: CLÁUDIO MAGRÃO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 
pela aprovação deste e do PL 2186/2007, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de Defesa do 
Consumidor. Em 10/03/10.

PL - 2553/2007
Altera o inciso XI do art. 124 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Autor: INDIO DA COSTA

Resultado: Aprovado o Parecer contra o voto do Deputado Paes de Lira. Parecer da Relatora, Dep. Rita 
Camata (PMDB-ES), pela aprovação, com emenda. Em 10/03/10.

PL - 2716/2007 
Altera a Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.

Autor: ONYX LORENzONI

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO), 
pela aprovação, com emenda. Em 17/03/10.

PL - 3181/2008
Determina que seja proibido a exposição pública de conteúdo erótico ou pornográfico nos estabelecimen-
tos que efetuam a sua comercialização.

Autor: MARCIO JUNQUEIRA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. José Linhares (PP-CE), pela 
aprovação. Em 17/03/10.

PL - 3801/2008
Altera o art. 48 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a redação dada pela Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, para incluir o auxílio-reclusão entre os rendimentos isentos do imposto de renda.

Autor: RITA CAMATA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Chico D’Angelo (PT-RJ), pela 
aprovação. Em 17/03/10.
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PL - 4057/2008 
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre a 
segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos de transporte coletivo e 
sobre a prioridade nesse desembarque.

Autor: LEONARDO VILELA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Angela Portela (PT-RR), pela 
aprovação deste. Em 17/03/10.

PL - 1772/2007
Acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Autor: CARLOS BEzERRA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Darcísio Perondi (PMDB-RS), 
pela aprovação, com substitutivo. Em 24/03/10.

PL - 2932/2008 
Acrescenta dispositivos ao art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a extensão da licença-maternidade, nos casos em 
que especifica; acrescenta o art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

Autor: Senado Federal- EDUARDO AzEREDO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Lael Varella (DEM-MG), pela 
aprovação. Em 24/03/10.

PL - 3155/2008
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras provi-
dências”, para tratar da identificação do veículo do idoso.

Autor: GERALDO RESENDE

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Mário Heringer (PDT-MG), pela 
aprovação. Em 24/03/10.

PL - 3598/2008
Acrescenta o inciso VII, ao Art. 81, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Autor: DAVI ALCOLUMBRE

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Rita Camata (PMDB-ES), pela 
aprovação. Em 24/03/10.

PL - 3901/2008
Dispõe sobre os horários de funcionamento das delegacias de Polícia especializadas em atendimento à 
mulher.

Autor: SUELI VIDIGAL

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação. Em 24/03/10.

PL - 3750/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de defici-
ência nos locais que especifica.
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Autor: SUELI VIDIGAL

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Fátima Pelaes (PMDB-AP), 
pela aprovação. Em 07/04/10.

PL - 3000/2008
Institui o Prêmio “Município Amigo e Equipe Destaque do Programa Saúde da Família” e dá outras provi-
dências.

Autor: CIDA DIOGO

Resultado: Aprovado o Parecer Vencedor do Dep. Geraldo Resende contra o voto do Deputado Antonio 
Cruz. O parecer do Relator, Dep. Antonio Cruz, passou a constituir Voto em Separado. Parecer Vencedor, 
Dep. Geraldo Resende (PMDB-MS), pela aprovação. Em 14/04/10.

PL - 3556/2008
Altera o art. 3º da Lei nº 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que estabelece a obrigatoriedade do cadas-
tramento dos doadores de sangue bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, 
visando a prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências.

Autor: VITAL DO RÊGO FILHO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Saraiva Felipe (PMDB-MG), pela 
aprovação. Em 14/04/10.

PL - 4281/2008
Obriga a inclusão na cesta básica de escova, creme dental e fio dental e dá outras providências.

Autor: ARNON BEzERRA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Neilton Mulim (PR-RJ), pela 
aprovação. Em 14/04/10.

PL - 4373/2008
Dispõe sobre a proibição de tratamento discriminatório aos cidadãos doadores de sangue por parte das 
entidades coletoras

Autor: SUELI VIDIGAL

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Ribamar Alves (PSB-MA), pela 
aprovação, com substitutivo. Em 14/04/10.

PL - 5440/2009
Dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de Psicologia.

Autor: MAURO NAzIF

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Ribamar Alves (PSB-MA), pela 
aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 1/2009 da CSSF. Em 14/04/10.

PL - 3481/2008
Dispõe sobre a gratuidade de transporte às gestantes carentes para realização de assistência pré-natal 
nas unidades básicas do Sistema Único de Saúde e dá outras providências.

Autor: VANESSA GRAzzIOTIN

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Cida Diogo (PT-RJ), pela apro-
vação deste, e pela rejeição do PL 5090/2009, apensado. Em 28/04/10.
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PL - 7574/2006
Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as agências de modelos, com sede no Brasil, manterem médicos 
especialistas (endocrinologistas e psicólogos) , para acompanhamento da saúde física e mental de todas 
as jovens contratadas e dá outras providências.

Autor: ENIO BACCI

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Antonio Cruz (PP-MS), pela 
aprovação deste, e do PL 1381/2007, apensado, com substitutivo. Em 05/05/10.

PL - 761/2007
Institui a Política de Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador.

Autor: Professor RUY PAULETTI

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação. Em 05/05/10.

PL - 786/2007
Estabelece a obrigatoriedade do Poder Público oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alu-
nos que ingressam no ensino fundamental.

Autor: JORGE TADEU MUDALEN

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Manato (PDT-ES), pela aprova-
ção deste, com Emenda, e da Emenda apresentada na Comissão. Em 05/05/10.

PL - 2786/2008
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, para proibir a cobrança de estacio-
namento a condutores idosos

Autor: VINICIUS CARVALHO

Resultado: Aprovado o Parecer contra o voto do Deputado Paes de Lira. Parecer do Relator, Dep. Leandro 
Sampaio (PPS-RJ), pela aprovação. Em 05/05/10.

PL - 3180/2008
Acrescenta o § 5º ao art. 88 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, prevendo a atuação do Serviço Social 
nos hospitais públicos.

Autor: BARBOSA NETO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Neilton Mulim (PR-RJ), pela 
aprovação. Em 05/05/10.

PL - 4402/2008
Altera o § 2º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para declarar, como efeito da condenação, a perda de valores e bens utilizados na prática ou exploração 
de prostituição de criança ou adolescente.

Autor: Senado Federal- SENADOR DEMÓSTENES TORRES

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Fátima Pelaes (PMDB-AP), 
pela aprovação. Em 05/05/10.

PL - 4592/2009
Dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Combate às Perdas Gestacionais
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Autor: DR. PINOTTI

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Arlindo Chinaglia (PT-SP), pela 
aprovação. Em 05/05/10.

PL - 4973/2009
Concede a indenização e tratamento médico aos trabalhadores da extinta Sucam, atual Funasa, contami-
nados pelos inseticidas DDT e Malathion.

Autor: PERPÉTUA ALMEIDA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Jô Moraes (PCdoB-MG), pela 
aprovação. Em 05/05/10.

PL - 5325/2009
Dispõe sobre a proibição de titular de cargo eletivo receber benefícios pecuniários provenientes de progra-
mas assistenciais.

Autor: GERALDO RESENDE

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Manato (PDT-ES), pela aprova-
ção. Em 05/05/10.

PL - 1549/2003
Disciplina o exercício profissional de Acupuntura e determina outras providências.

Autor: CELSO RUSSOMANNO

Resultado: Aprovado o Parecer por unanimidade, com alterações. Parecer da Relatora, Dep. Aline Corrêa 
(PP-SP), pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2003 da CSSF, da Emenda 
2/2003 da CSSF, da Emenda 1/2007 da CSSF, da Emenda 2/2007 da CSSF, da Emenda 3/2007 da CSSF, 
do PL 2284/2003, e do PL 2626/2003, apensados. Em 12/05/10.

PL - 5216/2009
Acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma “Semana 
Nacional de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras provi-
dências

Autor: MAURÍCIO RANDS

Resultado: Aprovado o Parecer por unanimidade. Parecer do Relator, Dep. Lael Varella (DEM-MG), pela 
aprovação. Em 12/05/10.

PL - 478/2007
Dispõe sobre o Estatuto do Nascituro e dá outras providências.

Autor: LUIz BASSUMA

Resultado: Aprovado o Parecer com Complementação de Voto contra os votos dos Deputados Dr. Rosinha, 
Henrique Fontana, Darcísio Perondi, Arlindo Chinaglia, Rita Camata, Jô Moraes e Pepe Vargas, apresentou 
voto em separado o Deputado Darcísio Perondi. Parecer com Complementação de Voto, Dep. Solange 
Almeida (PMDB-RJ), pela aprovação deste, do PL 489/2007, do PL 1763/2007, e do PL 3748/2008, apen-
sados. Em 19/05/10.

PL - 4720/2009
Dispõe sobre a complementação da aposentadoria do pessoal do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE.
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Autor: JÔ MORAES

Resultado: Aprovado o Parecer por unanimidade. Parecer do Relator, Dep. Henrique Afonso (PV-AC), pela 
aprovação. Em 19/05/10.

PL - 508/2007
Altera dispositivos do Código Civil, dispondo sobre igualdade de direitos sucessórios entre cônjuges e 
companheiros de união estável.

Autor: SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer com Complementação de Voto. Parecer com Complemen-
tação de Voto, Dep. Roberto Britto (PP-BA), pela aprovação deste, do PL 2528/2007, e do PL 3075/2008, 
apensados. Em 26/05/10.

PL - 3935/2008
Acrescenta arts. 473-A a 473-C à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para regulamentar a licença-paternidade a que se refere o inciso XIX do art. 
7º da Constituição Federal.

Autor: Senado Federal - PATRÍCIA SABOYA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 4853/2009, e do PL 4913/2009, apensados. Em 26/05/10.

PL - 5022/2009
Assegura validade nacional à Declaração de Nascido Vivo - DNV, regula sua expedição e dá outras provi-
dências.

Autor: PODER EXECUTIVO

Resultado: Aprovado, por unanimidade, o Parecer com Complementação de Voto. Parecer com Comple-
mentação de Voto, Dep. Saraiva Felipe (PMDB-MG), pela aprovação. Em 26/05/10.

PL - 5368/2009
Dispõe sobre a obrigação de os laboratórios farmacêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos alerta 
sobre a existência da lactose na composição de seus produtos.

Autor: SANDRO MABEL

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Dr. Paulo César (PR-RJ), pela 
aprovação. Em 26/05/10.

PL - 6001/2009
Estabelece a obrigatoriedade da existência de ala reservada a mulheres nas cadeias públicas.

Autor: CARLOS BEzERRA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Cida Diogo (PT-RJ), pela apro-
vação. Em 26/05/10.

PL - 4163/2008
Altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o benefício de aposentadoria 
por invalidez do Regime Geral de Previdência Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, estadual, 
municipal ou distrital.

Autor: EDUARDO BARBOSA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Rita Camata (PSDB-ES), pela 
aprovação. Em 09/06/10.
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PL - 4657/2009
Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que trata da garantia de prioridade às pessoas que 
especifica, para dispor sobre a reserva de assentos em salas de espera de terminais de transporte.

Autor: JORGE TADEU MUDALEN

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Neilton Mulim (PR-RJ), pela 
aprovação. Em 09/06/10.

PL - 4986/2009
Concede anistia para os diretores, gestores e empregados das Santas Casas de Misericórdia, entidades 
hospitalares sem fim econômico, hospitais de natureza religiosa e entidades de saúde de reabilitação física 
de deficientes sem fins lucrativos que, durante sua administração, praticaram as condutas descritas no art. 
168-A, caput - e § 1º do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Autor: ROBERTO SANTIAGO

Resultado: Aprovado o Parecer com a abstenção dos Deputados Geraldo Resende, Henrique Fontana e 
Germano Bonow. Parecer do Relator, Dep. Dr. Talmir (PV-SP), pela aprovação. Em 09/06/10.

PL - 6363/2009
Inclui o ensino obrigatório de Geriatria nos cursos de Medicina, com carga horária não inferior a 120 (cento 
e vinte) horas.

Autor: Senado Federal- JOSÉ AGRIPINO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Alceni Guerra (DEM-PR), pela 
aprovação, com emenda. Em 09/06/10.

PL - 1587/2007
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Perfusão Cardiocirculatória e Respiratória.

Autor: CHICO D’ANGELO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Jofran Frejat (PR-DF), pela apro-
vação deste, com substitutivo. Em 16/06/10.

PL - 6920/2010
Dispõe sobre estelionato cometido contra idosos.

Autor: MÁRCIO MARINHO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Antonio Bulhões (PRB-SP), pela 
aprovação. Em 16/06/10.

PL - 2090/2007
Altera o art. 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estender o auxílio-acidente às seguradas que 
tiverem filhos prematuros, em virtude de acidente de trabalho, desde que demandem cuidados especiais.

Autor: DR. TALMIR

Resultado: Aprovado o parecer por unanimidade. Parecer do Relator, Dep. Ribamar Alves (PSB-MA), pela 
aprovação. Em 07/07/10.

PL - 3572/2008
Dispõe sobre normas gerais acerca da prestação de serviços funerários, administração de cemitérios e dá 
outras providências

Autor: RODRIGO ROLLEMBERG
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Resultado: Aprovado o parecer, por unanimidade, com Complementação de Voto. Parecer do Relator, Dep. 
Manato (PDT-ES), pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 5010/2009, apensado. Em 
07/07/10.

PL - 6651/2009
Altera o art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases para a 
educação nacional.

Autor: MÁRCIO FRANÇA

Resultado: Aprovado o Parecer, por unanimidade, com Complementação de Voto. Parecer do Relator, Dep. 
Ribamar Alves (PSB-MA), pela aprovação. Em 07/07/10.

PL - 6900/2010
Desonera dos tributos federais todos os medicamentos diretamente utilizados no tratamento de diabetes e 
da hipertensão arterial e dá outras providências.

Autor: ALBANO FRANCO

Resultado: Aprovado o parecer por unanimidade. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação. Em 07/07/10.

PL - 7445/2010
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorpo-
ração de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Autor: Senado Federal - FLÁVIO ARNS

Resultado: Aprovado o parecer por unanimidade. Parecer do Relator, Dep. Darcísio Perondi (PMDB-RS), 
pela aprovação deste, e pela rejeição das emendas apresentadas na Comissão. Em 07/07/10.

PL - 3171/2000
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), dispondo sobre o ressarcimen-
to, pelo Sistema Único de Saúde, dos gastos com medicamentos de uso contínuo não disponíveis na rede 
local do Sistema.

Autor: Senado Federal - ARLINDO PORTO

Resultado: Aprovado o Parecer por unanimidade. Parecer do Relator, Dep. Dr. Nechar (PP-SP), pela apro-
vação deste, e do PL 2099/1999 e pela aprovação parcial do PL 3167/2008, apensados, com substitutivo, 
pela rejeição do PL 6756/2010, do PL 7446/2002, do PL 3211/2000, do PL 3899/2000, e do PL 3749/2008, 
apensados. Em 17/11/10.

PDC - 2304/2009
Susta a aplicação do Memorando-Circular Conjunto nº 01/INSS/PFE/DRH, de 30 de junho de 2009, do 
Instituto Nacional do Seguro Social - Ministério da Previdência Social e concede anistia da multa judicial 
aplicada à Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assis-
tência Social, em função do movimento grevista ocorrido em junho/julho de 2009.

Autor: FÁTIMA BEzERRA

Resultado: Aprovado o Parecer, com Complementação de Voto, por unanimidade. Parecer com Comple-
mentação de Voto, Dep. Pepe Vargas (PT-RS), pela aprovação. Em 17/11/10.

PL - 422/2007
Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.

Autor: FLAVIANO MELO
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Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Geraldo Resende (PMDB-MS), 
pela aprovação deste, e do PL 3707/2008, apensado, com substitutivo. Em 24/11/10.

PL - 3085/2008
Altera o art. 1º da Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, para dispor sobre a concessão de pensão 
especial às pessoas atingidas pela hanseníase que sofreram amputação cirúrgica de segmentos corporais.

Autor: GLADSON CAMELI

Resultado: Aprovado o Parecer, com alteração. Parecer do Relator, Dep. Dr. Talmir (PV-SP), pela aprovação 
deste, do PL 3482/2008, e do PL 7256/2010, apensados, com substitutivo. Em 24/11/10.

PL - 3413/2008
Altera a Lei nº 9.425, de 24 de dezembro de 1996, que “dispõe sobre a concessão de pensão especial às 
vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Goiás”.

Autor: PEDRO WILSON

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO), 
pela aprovação, com emenda. Em 24/11/10.

PL - 4374/2008
Disciplina, no âmbito das Regiões Integradas de Desenvolvimento - RIDEs, a exploração do serviço de 
transporte de passageiros e bens em veículo de aluguel a taxímetro e dá outras providências.

Autor: GONzAGA PATRIOTA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Lael Varella (DEM-MG), pela 
aprovação. Em 24/11/10.

PL - 6818/2010
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para determinar que o valor do beneficio da prestação 
continuada recebido por um membro da família não será computado para efeito do cálculo da renda fami-
liar na concessão do benefício a outro integrante da família.

Autor: Senado Federal - FLÁVIO ARNS

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer, apresentou voto em separado o Deputado Dr. Rosinha. 
Parecer da Relatora, Dep. Jô Moraes (PCdoB-MG), pela aprovação. Em 24/11/10.

PL - 1922/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Autor: CLEBER VERDE

Resultado: Aprovado o Parecer Vencedor do Dep. Leonardo Vilela. O parecer do Relator, Dep. Ribamar 
Alves, passou a constituir Voto em Separado. Parecer Vencedor, Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO), pela 
aprovação. Em 01/12/10.

PL - 4081/2008
Altera a Lei nº 8.069, de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, para acrescentar uma 
alínea “c” ao art. 136 da referida lei.

Autor: ANDREIA zITO

Resultado: Aprovado o Parecer, por unanimidade. Parecer do Relator, Dep. Antonio Bulhões (PMDB-SP), 
pela aprovação. Em 01/12/10.
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PL - 4885/2009
Institui o dia 2 de outubro como o Dia Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Autor: RODRIGO ROLLEMBERG

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação, com substitutivo. Em 01/12/10.

PL - 3210/2008
Acrescenta os §§ 5º e 6º ao art. 15 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, vedando a exigência de 
comparecimento do idoso enfermo aos órgãos públicos e assegurando-lhe o atendimento domiciliar para 
obtenção de laudo de saúde.

Autor: REBECCA GARCIA

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Rita Camata (PSDB-ES), pela 
aprovação. Em 08/12/10.

PL - 5396/2009
Altera o inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares, para incluir a esclerose múltipla no rol das doenças incapacitantes.

Autor: PODER EXECUTIVO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Geraldo Resende (PMDB-MS), 
pela aprovação deste. Em 08/12/10.

PL - 5772/2009
Altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, para ampliar o universo de objetivos institucionais enqua-
dráveis como serviço voluntário e para fazer constar no termo de adesão as responsabilidades das partes.

Autor: RODRIGO DE CASTRO

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Antonio Bulhões (PRB-SP), pela 
aprovação. Em 08/12/10.

PL - 6715/2009
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para excluir de ilicitude a ortota-
násia.

Autor: Senado Federal - GERSON CAMATA

Resultado: Aprovado o Parecer, por unanimidade, com Complementação de Voto. Parecer com Comple-
mentação de Voto, Dep. José Linhares (PP-CE), pela aprovação deste, do PL 5008/2009, do PL 6544/2009, 
e do PL 3002/2008, apensados, com substitutivo. Em 08/12/10.

PL - 7215/2010
Altera os §§ 3º e 4º e acrescenta o § 5º ao art. 19 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre o direito à informação do segurado do Regime Geral de Previdência Social.

Autor: RICARDO BERzOINI

Resultado: Aprovado por unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Cida Diogo (PT-RJ), pela apro-
vação. Em 08/12/10.

PL - 5297/2009
Altera o art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer que a 
ação penal nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública e incondicionada. 
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Autor: DALVA FIGUEIREDO

Resultado: Aprovado o Parecer por Unanimidade. Parecer da Relatora, Dep. Jô Moraes (PCdoB-MG), pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 6929/2010, apensado. Em 15/12/10.

PL-6549/2009  
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,de 13 de julho de 1990, para dispor sobre a unificação da data de 
realização da eleição de Conselheiro Tutelar e dá outras providências.

Autor: NEILTON MULIM

Resultado:  Aprovado o Parecer por Unanimidade. Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
pela aprovação. Em 15/12/10.  

PL-7081/2010  
Dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia e do Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperati-
vidade na educação básica. 

Autor: SENADO FEDERAL - GERSON CAMATA

Resultado: Aprovado o Parecer por Unanimidade. Parecer da Relatora, Dep. Rita Camata (PSDB-ES), pela 
aprovação deste, do PL 5700/2009, e do PL 3040/2008, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
4933/2009, apensado. Em 15/12/10.  
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2 - Proposições rejeitadas:

PL - 4239/2008 
Cria Programa de Casas de Apoio destinadas ao atendimento de adolescentes grávidas.

Autor: Sandes Júnior

Rejeitada em 26/05/2010

PL - 5810/2009 
Dispõe sobre a criação de Casas Apoio destinadas ao atendimento de adolescentes grávidas. 

Autor: Francisco Rossi 

Rejeitada em 26/05/2010

PL - 4054/2008 
Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para incluir, como segurado obrigatório, o 
estagiário que, nesta qualidade, presta serviços e aufere remuneração.

Autor: Aline Corrêa

Rejeitada em 07/07/2010

PL - 1885/2007 
Dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”.

Autor: Fernando Coruja

Rejeitada em 01/12/2010

PL - 3257/2004 
Acresce parágrafo ao art. 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a qual dispõe sobre a participa-
ção da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Autor: Geraldo Resende 

Rejeitada em 28/04/2010

PL - 5244/2005 
Acresce parágrafo ao art. 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a qual dispõe sobre a participa-
ção da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Autor: Ivan Paixão 

Rejeitada em 28/04/2010

PL - 5090/2009
Torna gratuito o transporte em ônibus interestadual, para mulheres grávidas, nas condições em que esta-
belece.

Autor: Felipe Bornier 

Rejeitada em 28/04/2010
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PL - 2284/2003 
Regula o exercício da Acupuntura.

Autor: Nelson Marquezelli 

Rejeitada em 12/05/2010

PL - 2626/2003 
Dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do exercício profissional da Acupuntura.

Autor: Chico Alencar 

Rejeitada em 12/05/2010

PL - 4853/2009 
Altera o inciso III do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a licença-paternidade.

Autor: Urzeni Rocha 

Rejeitada em 26/05/2010

PL - 4913/2009 
Dispõe sobre a licença adoção, estabelecida no art. 392-A da CLT, alterando a atual denominação de licen-
ça maternidade para licença adoção, visando, especificamente, dar tratamento isonômico aos adotantes 
de ambos os sexos e estender o período de licença para os casos de adoções múltiplas.

Autor: Solange Amaral 

Rejeitada em 26/05/2010

PL - 5010/2009 
Acrescenta §§ 5º, 6º e 7º ao art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Autor: Dr. Talmir 

Rejeitada em 07/07/2010

PL - 6756/2010 
Institui a distribuição gratuita de medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Re-
name) pelas farmácias e drogarias comerciais às pessoas carentes mediante ressarcimento pelo Sistema 
Único de Saúde.

Autor: Senado Federal - Expedito Júnior 

Rejeitada em 17/11/2010

PL - 7446/2002 
Estabelece a assistência farmacêutica no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde.

Autor: José Carlos Coutinho 

Rejeitada em 17/11/2010

PL - 3211/2000 
Acrescenta à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o inciso XIII e dá outras providências.

Autor: José Carlos Coutinho 

Rejeitada em 17/11/2010
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PL - 3899/2000 
Dispõe sobre o ressarcimento, pelo Sistema Único de Saúde, dos gastos com medicamento de uso contí-
nuo indisponível na rede local do Sistema.

Autor: José Carlos Coutinho 

Rejeitada em 17/11/2010

PL - 3749/2008 
Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos para portadores de artrose, artrite reumatóide, e 
enfermidades relacionadas.

Autor: Sueli Vidigal 

Rejeitada em 17/11/2010

PL - 6929/2010 
Altera o art. 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especial Cível e Criminal.

Autor: Cida Diogo 

Rejeitada em 15/12/2010

PL - 4933/2009 
Dispõe sobre o reconhecimento e definição da dislexia e dá outras providências.

Autor: Marcondes Gadelha 

Rejeitada em 15/12/2010
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VIII - EMENDAS DA COMISSÃO

1 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 

Emendas de Apropriação de Despesa:

Emenda no 01/2010

Centro de Convivência -  de Idosos

Programa: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica Funcional - 
Ação 2B30

Emenda no 02/2010

Ateção Especializada em Saúde Mental e Funcional

Programa: Ação 20B0

Emenda no 03/2010

Estruturação de Unidades de Reabilitação em Atenção Especializada

Programa: Ação 8535

Emenda no 04/2010

Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário

Programa: Ação 10GE
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IX - EDIÇÕES DO INFORMATIVO PLENÁRIO 7

Na reunião que defi niu o roteiro de trabalho para o ano de 2010, o presidente da Comissão 
de Seguridade Social e Família, deputado Vieira da Cunha (PDT-RS), propôs a continuidade da 
divulgação do Boletim Informativo da Comissão - Plenário 7, com periodicidade semanal.

O objetivo principal do Boletim é informar e dar transparência das atividades desenvolvidas 
pela Comissão, baseado em critérios estritamente jornalísticos. O espaço foi aberto a todos os 
parlamentares integrantes da Comissão, independentemente de qual partido pertença, privile-
giando sempre os debates que resultem em melhorias na qualidade de vida para a população 
brasileira.

É conhecida a escassez de divulgação pela mídia dos trabalhos relativos às comissões  
técnicas da Câmara dos Deputados, o que demonstra a necessidade de as comissões possui-
rem assessor de imprensa, que dentro do possível, trabalhe em parceria com a Secretaria de 
Comunicação da Câmara (SECOM), na divulgação dos trabalhos. 

A Constituição determina que o Estado deve prestar à população - de forma universal - saúde 
pública de qualidade e humanizada. E a divulgação dos projetos aprovados pela Comissão e 
dos debates sobre temas que afl igem os brasileiros fazem parte deste processo. 

Foram produzidas este ano 21 edições do Plenário 7 - disponíveis na página da Comissão 
(http://www.camara.gov.br/comssões/permanentes/cssf/plenário 7), que divulgaram os resulta-
dos das 33 reuniões ordinárias, além de seminários e audiências públicas, sempre na busca de 
informar o cidadão dos assuntos que lhe dizem respeito.

Antonio Júnior
Assessor de Imprensa
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