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AUTOR: DEPUTADO RICARDO NICOLAU

Obriga as Unidades de Saúde do Estado, Serviços de
Pronto Atendimento (SPAs) e Policlínicas, 

^g6 disponibilizarem informações referentes ao estoque de
medicamentos, quantidades existentes na unidade, bem
como as informações de todas as outras unidades mais
próximas.

A ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1' Ficam obrigadas as Unidades de Saúde do Estado, Serviço de Pronto Atendimento (SPAs)
e Policlínicas, a disponibllizarem informações referentes ao estoque de medicamentos,
quantidades existentes na unidade, bem como informações de todas as outras unidades mais
próximas que possuam o medicamento, no âmbito do estado do Amazonas.

Art. 2o As informações referentes aos locais e medicamentos disponíveis, devem ser
disponibilizadas no site da Central de Medicamentos ou através de aplicativo.

Parágrafo único. O site da Central de medicamentos ou aplicativo deverá constar um campo onde
o paciente, caso não consiga o medicamento, possa deixar registrado a ausência de

medicamento na unidade.

Art. 3o O Poder Executivo terá o prazo de 90 (noventa) dias para efetivar a regulamentação das

medidas relacionadas no artigo 7o e 2o da presente lei.

Art. 4o As referidas unidades terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem ao disposto nesta
legislação.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSE,MBLEIA LEGISLATIVA

05 de fevereiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por finalidade viabilizar que os serviços de saúde ofertados
nas Unidades de Saúde do Estado, (SPAs) e Policlínicas, disponibilizem informações referentes ao

estoque de medicamentos, quantidades existentes nas unidades, bem como as mesmas informações de

todas as outras unidades mais próximas, a fim de promoveÍ o acesso dos pacientes aos medicamentos,
facilitando a tratamento de quem precisa sem que seja necessário procurar de unidade em unidade.

Para tanto, consigno como proposta, que as informações referentes aos locais e os
medicamentos disponíveis, sejam disponibilizados no site da central de medicamentos ou através de

aplicativo, bem como um campo onde a pessoa possa deixar registrado que foi até a unidade e não
encontrou o medicamento.

Consideramos que o cidadão, que depende da rede pública de saúde, tem encontrado
barreiras na busca de seus medicamentos nas Unidades de Saúde do Estado para dar início ou
continuidade a seu tratamento. Muitos se deslocam de um lugar ao outro em busca de seus remédios e

muitas vezes não encontram, os pacientes se veem obrigados a gastar quantias que muitas vezes estão

fora do orçamento para não interromper os tratamentos médicos, ferindo assim o princípio do
atendimento integral na rede pública de saúde.

Nossa Carta Magna Íezaem seu artigo 196 que: "A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal igualitdrio às ações e serviços para sua promoção,
proteçiio e recuperação, "

Desta forma, considerando que entre o necessário para a promoção da assistência à
saúde está o fornecimento demedicamento, é possível afirmar que o ecesso amedicamentose direito
de todos e dever do Estado, assim, o paciente não deve sacrificar parte de sua renda familiar na
compra de medicamentos, muito menos na busca deles.

Posto isto, e a síntese necessária para justificar o presente Projeto de Lei esperando sua
aprovação por unanimidade dos membros dessa Egrégia Casa Legislativa.
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fevereiro de 2019.
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